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Tallgren, Anna-Maria, neiti (A.-M. Tn.).

Tallgren, Oiva J ., dosentti (O. J. T.).
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Ääntämisen merkintä:

Pitkä vokaali merkitään kirjaimen yläpuo-

lella olevalla viivalla: ', esim, ä (suom, aa).

Korko merkitään pilkulla: ' korollisen tavun

vokaalin jälessä, siis: Acacia [-kä'-J. Jos korko

on ensi tavulla, ei sitä merkitä.

a kirjaimella merkitään epämääräinen vokaali,

joka äännetään kuin hyvin lyhyesti ja epäsel-

västi lausuttu e, esim. englannin fedarefsn.

Nasaalivokaalit 1. nenässä äännetyt vokaalit

merkitään " merkillä, esim. ä, ransk. en (=
nenässä äännetty o)

.

ö kirjaimella merkitään esim. englannin the

sanan alkukonsonantti.

/) kirjaimella merkitään esim. englannin

thing sanan alkukonsonantti.

z kirjaimella merkitään esim. saks. singen,

engl. zeal, ransk. rose, ven. oaepo sanoissa z-.lVä,

s:llä ja 3:llä kirjoitetut äänteet.

z kirjaimella merkitään esim. ransk. je, ven.

Htaaii sanoissa / ja a kirjaimilla merkityt äänteet.

s on= saks. sch, engl. sh, ven. ui, esim. sanoissa

<tchule, shirting, mynt.

ts on = saks. tsch, ven. m, esim. sanoissa tscher-

kesse, nejOBtKTj.

Ylläolevat z, z, s ja ts merkit ovat Tietosana-

kirjassa myös otetut tavalliseen suomalaiseen

kirjaimistoomme käytäntöön merkitessä sellais-

ten kielten äänteitä, joissa ei käytetä eurooppa-

laista kirjaimistoa, ja joskus muulloinkin, esim.

Tseljuskin, Puskin, Niznij-Novgorod, Novaja

Zemlja, afisi.

T] kirjaimella merkitään engr-äänne (= sama

äänne, joka esiintyy fc:n edessä suomen sanassa

sanka), esim. englannin meeting [mltiT]].

< merkillä ilmaistaan sitä, että sen vasem-

malla puolen oleva sana johtuu sen oikealla puo-

len mainitusta sanasta, esim. Auskultantti (<
lat. auscultä're = kuunnella)

.

Hakasissa on ääntämisenmukaisesti merkitty

asianomainen sana tai joku sen osa vain silloin,

kun sen ääntäminen lukijalle voi olla epätietoi-

nen.

a = aan
aas. = aasialainen

abi. = ablatiivi

adj. = adjektiivi

afr. = afrikkalainen
akk. = akkusatiivi
alban. ^ albanilainen

alk. = alkuaan
amer. = ameriikkalainen
anat. = anatomiassa, anatomi-

nen
angls. = anglosaksilainen

arab. = arabialainen
arkeol. = arkeologiassa, arkeo-

loginen
armeeti. ^ armeenialainen
art. = artikkeli

as. = asukasta
aset. =: asetus

ass. = assyrialainen

astrol. = astrologinen

astron. = astronomiassa, astro-

nominen
at.-p. ^ atomipaino
auslr. ^ austraalialainen

bab. = babylonialainen
belg. = belgialainen

biol. ^ biologiassa, biologinen

bööm. = böömiläinen

Lyhennyksiä:

C. ^=- Celsius

cg = sentigramma
cl =: sentilitra

cm = sentimetri

dat. ^ datiivi

dep. ja depart. ^ departementti

dg ^ desigramma
dl = desilitra

dm = desimetri

egypt. = egyptiläinen

e. Kr. ^=- ennen Kristusta

elektrot. = elektrotekniikassa,

elektroteknillinen

eläint.^ eläintieteellinen, eläin-

tieteessä

evgl. = englantilainen

ent. := entinen

esim. = esimerkiksi

(sp. = espanjalainen

etc. = et cetera

etel. = etelä, eteläinen

euroopp. = eurooppalainen

farm. = farmakologia

fem. = feminiini

fil. kand. = filosofian

daatti

kandi-

ni, lis. = filosofian lisensiaatti

filos. = filosofia, filosofiassa

fil. toht. = filosofian tohtori

flaam. = flaamilainen

fonet. = fonetiikassa

fr. = frangi

fys. ^ fysiikassa

fysiol. = fysiologiassa, fysio-

loginen

g = gramma
gen. =: genetiivi

geol. = geologiassa, geologinen

geom. = geometriassa, geomet-
rinen

ha ^ hehtaari

hali. = hallinnollinen

Äepr. = heprealainen
hiippuk. '= hiippakunta
hist. = historiassa

/(/ = hehtolitra

holi. "= hollantilainen

hydrograf. = hydrografiassa

Ibid.= ibidem, samassa paikassa

iirinkicl. "= iirinkieleasä

ilmat. =: ilmatieteellinen, ilma-

tieteessä

inl. = intialainen
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irl. =: irlantilainen

isl. = islantilainen

it. = italialainen

it. pit. = itäistä pituutta

itäv. = itävaltalainen

jap. = japanilainen

;. Kr. = jälkeen Kristuksen

}. n. e. = ja niin edespäin

k. = kuollut

kand. ^ kandidaatti

kansat. = kansatieteellinen

kansanial. '= kansantaloustie-

teessä

kasvatusop.^ kasvatusopillinen,

kasvatusopissa

kasvit. = kasvitieteellinen,

kasvitieteessä

kaup. = kauppasana
keis. =^ keisarillinen

keis. k. = keisarillinen kirje

keni: = kemiallinen, kemiassa
kesk. lat. = keskiajan latina

kg = kilogramma
kJilak. = kihlakunta
khrak. = kirkkoherrakunta
kiehumap. = kiehumapiste

kielit. = kielitieteellinen, kieli-

tieteessä

kiinal. = kiinalainen

kirj. = kirjallinen, kirjallisuus

kirjap. = kirjapainotaitoa kos-

keva
km = kilometri

konet. = koneteollisuudessa

kreik. = kreikkalainen

ks. = katso
kuvann. = kuvannollisesti

kuvern. ^ kuvernementissa, ku-

vernementli

l = litra

l. = eli ; lääni

lakit. = lakitieteellinen, laki-

tieteessä

lapp. = lappalainen
lat. =- latinalainen

lev. ^ leveys

log. = logiikassa
ly h. r= lyhennettynä
länt. = läntinen

lääket. = lääketieteellinen,

lääketieteessä

m ^ metri
maant. = maantieteessä
tnaanv. = maanviljelyksessä
maaaks. = rauinaisalasaksalai-

nen
mask. = maskuliini
matem. = matemaattinen,

matematiikassa
niek. = mekaniikassa
merenk. = merenkulku
merenp. = merenpinnan, meren-

pinnasta
meteor. = meteorologiassa
metr. = metriikassa
mg = milligramma

milj. = miljoona
miner. = mineralogiassa
mittausop. = mittausopissa

mk. ^ markka
mlat. = myöhäislatinainen
mm ^ millimetri

OT. m. = muun muassa
m,on. = monikko
mongol. = mongolilainen
wi. p. = mainitussa paikassa

mruots. = muinaisruotsalainen

mskand. = muinaisskandinaavi-
lainen

mtitn. = muinainen
muinaist. = muinaistiede,

muinaistutkimus
muk. = mukailtu
muod. = muodostettu
»IMS. ^ musiikissa

m,ysaks. = muinaisyläsaksalai-
nen

jni/f. = mytologinen, myto-
logiassa

n. = noin
nid. ^ nidos

nimismiesp. = nimismiespiirissä

nom. = nominatiivi

norj. = norjalainen

n. s. = niin sanottu, näitä sanoja
nuor. = nuorempi
nyk. = nykyään, nykyinen

oftalmol. = oftalmologiassa

oik. = oikealta, oikeastaan

om.-p. = ominaispaino
08. = osa, osaa

p. ^ päivä ; penniä
pain. = painos, painettu
paleont. = paleontologiassa
putol. ^ patologiassa
penink. = peninkulma

per. = perustettu
per*. = persialainen

pit. = pituus

pit/r. = pluraali

pohj. = pohjoinen
pohjoism. = pohjoismainen
port. = portugalilainen

prof. = professori

pros. = prosentti

puol. = puolalainen

rakennust. = rakennustaiteessa
ransk. = ranskalainen
rautat. = rautatielaitos

rek.-ton. = rekisteritonni

roomal. = roomalainen
rovastik. = rovastikunta
roOT. ^ romaanialainen
ruots. = ruotsalainen

rttofstnfc. = ruotsinkielisiä

8. ^ syntynyt; samana
saks. = saksalainen

sow. V. = samana vuonna
«ansAir. = sanskriitissa

8ek. ^=- sekunti

sen. päät. =: senaatin päätös
seur. = seuraava ; seuraavana
sielut. ^ sielutieteessä

sing. = singulaari

slaav. = slaavilainen

s. o. =: se on
suhst. =^ substantiivi

sulamisp. = sulamispiste

suom. = suomalainen
suo7nenkiel. ^ suomenkielisiä
nunr. = suuruutta
s. V. = samana vuonna
sveits. = sveitsiläinen

synt. = syntynyt
syyr. = syyrialainen

sähköt. ^ sähkötekniikassa
säästöp. = säästöpankki

f. = tahi; tätä

taideteon. = taideteollisuudessa

tansk. = tanskalainen
iaf. ^ tataarilaiuen

fov. = tavallisesti

tekn. ^ teknillinen

(eoi. ^ teologiassa, teologinen

teoll. = teollisuudessa

teoll.-lait. = teollisuuslaitoksia

tie- ja vesir. =: tie- ja vesi-

rakennustaito
tilastot. = tilastotieteessä

toim. ^ toimittanut
ton. = tonni

tsek. ^ tsekkiläinen

tsuv. = tsuvassilainen

tuh. = tuhat, tuhatta

turk. ^ turkkilainen

tähtit. = tähtitieteellinen, tähti-

tieteessä

u. l. = uutta lukua
unk. = unkarilainen

U. T. -= Uusi Testamentti
uuslat. = uuslatinainen

t?. = vuonna, vuotta
vak. ^ vakinainen
vanh. -= vanhempi
vapaah . = vapaaherra
vas. = vasen, vasemmalta
ven. = venäläinen
v/iÄ;. = vihko
viim. == viimeinen, viimeksi
rir. = virolainen

u. l. = vanhaa lukua
voi. = volymi
urf. = vertaa
V. T. -= Vanha Testamentti
vuorit. = vuoritoimellinen

vuoaik. = vuosikerta
vuosis. = vuosisata, vuosisadalla

VV. = vuosina

yht. ^ yhteensä
yks. = yksikkö
ylim. = ylimääräinen

yi. merenp. = ylempänä meren-
pintaa

yläp. ^ yläpuolella

y. m. = ynnä muuta
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Haggard [hägddj, Henry Rider (s. 1856)

,

engl. kirjailija, tehnyt laajoja matkoja, kuten
Islantiiu, Egyptiin ja Etelä-Afrikkaan. Näiltä

matkoilta liäu on saanut aiheet euimpiin teok-

siinsa, joista huomautettakoon „King Solomon'a
mines" {1885, suora. 1908), „Allan Quatermain"
(1887) ;

„Cetewayo and his white neighbours"

(2 pain. 1889), „She, a history of adveuture"

(1887), „Cleopatra" (1889), »Beatrice" (1890)

y. m. Hänen teoksiaan haittaa joltinenkin ulko-

naisuus, mutta uusromanttisena ilmiönä ne kui-

tenkin ovat mieltäkiinnittäviä. J. II-l.

Haggren-Jotuni, Maria ks. Jotuni,
Maria.
Hagiografit (kreik. hagiographa = „pyhät kir-

joitukset", hepr. ketuhim), kirjat, jotka muo-
dostavat V:n T:n heprealaisen kanouiu kolman-
nen osan, nimittäin: Psalmit, Sananlaskut, Job,

Korkeaveisu, Ruut, Valitusvirret, Saarnaaja,

Ester, Daniel, Esra, Nehemia ja Aikakirjat.

Tämä V:n T:n kanonin myöhäisin osa on saanut

lopullisen, varman muotonsa l:sellä vuosisadalla

j. Kr. Ar. II.

Hagiolatria (kreik. hagios = pyhä, latre'ia -

palvelus), pyhien- 1. pyhimysteupalvelus.
Hagioskooppi (kreik. 7; « //tos = pyhä, ja sko-

peu! = katsoa), laterjia magican tapainen koje

varjokuvien esittämistä varten.

Hagman [Mig-]. 1. J u h a n a A u k u s t i H.

(1841-85), sanomalehtimies, ylioppilas 1861, fil.

kand. 1867, toimi jo ylioppilaana avustajana

..Suomettaressa" ja „Helsingfors tidningar"issa,

toimitti 1867-68 „Viborgsbladet"ia ja ..Ilmarista"

sekä perusti, muutettuaan Pietariin koulujen tar-

kastajaksi, „Pietarin sanomat". Oli vv. 1873-84

(paitsi V. 1877) „Morgonbladet"in päätoimitta-

jana.

2. Tyko H. (s. 1849), sanomalehtimies ja

kirjailija, edellisen veli, ollut useiden sanoma-

lehtien palveluksessa (..U. Suometar", „Pietarin

sanomat", „Morgonbladot", „Tlmarinen" [pää-

toim.], „Karjalatar", „Hämäläinen" y. m.), tun-

nettu varsinkin satujenkirjoittajana ja nuorison-

kirjoistaan.

3. Lucina H. (s. 1853), yhteiskoulun joh-

tajatar, edellisen sisar, naisliikkeemme esitaiste-

lijoita. Valmistuttuaan opettajaksi Jyväskyliin

vasta perustetussa seminaarissa, toimi H. valmis-

1. III. Painettu ^o/,, lo.

tavan yhteiskoulun johtajana Hämeenlinnassa
1875-86; tuli 188G johtajaksi Helsingin suomalai-
seen yhteiskouluun, joka sam. v. aloitti toimin-
tansa. Erottuaan tästä toimesta 1899 H. perusti
oman oppilaitoksen, Helsingin uuden yhteiskou-
lun, jonka johtajana edelleen toimii. — Oli nais-

asialiitto Unionin puheenjohtajana 1892-1907 ; oli

v:n 1907 valtiopäivillä Hämeeuläänin etel. vaali-

piirin nuorsuom. edustajana; ollut useissa muissa
yhteiskunnallisissa luottamustoimissa. — H:n
kirjallinen toiminta on etupäässä kohdistunut
kasvatus- ja yhteiskuntaoloja koskevien kysy-
mysten selvittämiseen. Hänen teoksistaan mai-
nittakoon: „Ensimäinen koulu. Vähäinen kirja

lasten opetuksesta eusimäisenä opetusvuotena"
(1882) ; „Koulun lukukirja I" (us. pain.) ;

„Fred-
rika Bremer" (1886; Suom. kirj. seuran pal-

kitsema) ;
„Yhteiskasvatuksesta" (1887) ;

„Nais-

ten kasvatuksesta, havaintoja ja mietteitä"

(1888) ;
„Naisteu valtiollisesta äänioikeudesta"

(1889) ;
,,Kokemukseni yhteiskasvatuksesta"

(1897) ; „Minna Canthin elämäkerta" (I, 1906,

II, 1910). O. 3/-e.

Hagströmer [hugströ-], Johan Vilhelm
(1845-1910), ruots. yliopistonopettaja ja oikeus-

tieteilijä; nimitettiin Ruotsin yleisen lainopin ja

roomalaisen oikeuden dosentiksi Upsalan yliopis-

toon 1872 sekä rikosoikeuden ylimäär. professo-

riksi 1877, tullen sam. v. pidetyssä Upsalan yli-

opiston riemujuhlassa sen lainopillisen tiedekun-

nan sekä 1895 filosofisen tiedekunnan kunniatoh-

toriksi. Julkaissut: „0m aktiebolag enligt svensk

rätt" (1872); „0m frihctsstraffen" (1875);

.,Granskning af förslaget tili strafflag för Stor-

furstendömet Finland" (1879) ;
„0m rätten tili

nödvärn" (1881) ;
„Granskning af und. förslag tili

strafTlag för Storfurstendömet Finland, förord-

ning om verkställighet af straff samt förordning

om strafflagens införande" (1884) ; „0m mord-

brandsbrotten enl. svensk rätt" (..Tidskrift f.

retsvidenskab" 1897) ;
»NAgra anmiirkningar om

fortsatt brott" (samassa aikakauskirjassa 1900),

sekä vuodesta 1901 alkaen vähitellen ilmestynyt

laaja teos „Svensk straffrätt". K. 77-a.

Hahl [häl], Taavi (1847-80), .suom. teiiori-

huihija ja laulunopettaja. Esiintyi oopperas.sa

..Martha", kun se Helsingissä 1869 suomen kie-

lellä esitettiin; johti suom. teatterin ooppera-
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osaston ja ylioppilaskuoron lauluharjoituksia.

Julkaisi laulukokoelmat: „Ylioppilaslauluja" (I-

III, 1871-75) ja „Sävelistö" (I-II. 1879-80), suo-

mentacu niitä varten useita ulkomaisia lauluja.

Hänen työtään on tukenut ja jatkanut hänen
puolisonsa Therese (o. s. Decker), jonka
osanotto Helsingin musiikkielämään on varsin

huomattava. Harvoin hän tosin itse on esiin-

tynyt julkisuudessa; mutia missä vain kuoro-

laulun alalla on tarvittu innokasta ja innostutta-

vaa toimintaa, siinä hän aina on ollut altis.

Etenkin hän on työskennellyt suomalaisen oop-

peran hyväksi. I. K.
2. Jalmari H. (s. 1869) , saksan ja rauskan

kielen lehtori suom. normaalilyseossa, kirjailija,

yliopp. 1888, lii. kand. 1891, fil. toht. 1897. Yli-

oppilaslaulajain (Y. L:n) johtaja 1892-97, Kan-
sallisteatterin johtaja 1905-07. Julkaissut kauno-
kirjalliset teokset „rrangoise d'Aubigii6" (näy-

telmä, 1899), „Haoma ja Anahita" (romaani,

1900), „Ykskylän uneksija" (novelli), „Heinä-
kuun helteessä", „Ylioppilaslauluja" VI, tutki-

muksen „Nykyaikaisia näytelmäkirjoittajia"

sekä suorittanut useita käännöksiä, m. m.
Descartes'in „Dipcours de la möthode" ja „Trait6

des passions", sekä Tvousseau'n „l6mile".

Hahlon kaupunki, Kokemäen Kukkulaisten
kylän vanha nimi, joka lienee muistoja vanhasta
kaupankäynnistä paikkakunnalla. K. S.

Hahmoviivat ks. Ääriviivat.
Hahn [hcmj, Karl Hugo (1818-95), .saks.

lähetyssaarnaaja : aloitti ,,Ileiniläisen lähetys-

seuran" lähettinä 1844 Hereromaalla lähetystyön,

jonka tunnustettu johtaja hän oli v:een 1873,

jolloin siirtyi saksal. seurakunnan papiksi Kap-
kauj.unkiin. Kotimaassaan käydessään hän kävi
1862 Suomessakin, esitelmillään täällä elähyttäea
lährtysharrastusta. Käytyään kahdesti tutkimus-
matkalla Ambomaalla (1857 ja 1866), H. kehoitti

Suomon lähetysseuraa siellä ryhtymään lähetys-

työhön. V. 1868 lähetettyjä eusimäisiä suomal.
lähettejä hän opasti asemallaan Otjimbinguessa
lähetystyöhön, varustaen heitä myös heidän ensi

matkalleen Ambomaalle ja edelleenkin ollen hei-

dän neuvonantajansa niin kauan kuin oli Herero-
maalla. Kirjoittanut m. m. ennen tutkimattoman
hereron kielen kieliopin, joka suomal. ambolähe-
teillekin oli suureksi avuksi heidän kieliopin-

noissaan. U. P.
Hahn [hän], Pietari (k. 1718), Turun pro-

fessori, synt. Rmillandissa, yliopp. Turussa 1672,

-seppelöity maist. 1679, vakinainen fysiikan pro-
fessori 1683, tämän viran ohella yliopiston kir-

jastonhoitaja v:sta 1790. Hänen esimiehyytensä
alaisina julkaistiin satakunta väitöskirjaa,

useimmat luultav. hänen oppilaittensa kirjoitta-
mia. Niissä samoinkuin hänen oraissa kirjoituk-
sissaan on Cartesiuksen vaikutus selvästi huo-
mattavis.sa; muuten ne ovat, luonnontieteellisistä
nimisti'äu huolimatta, sisällykseltään enemmän
filosofisia ja kielitieteellisiä kuin varsinaisesti

luonnontieteellisiä sanan nykyisessä merkityk-
sessä. CJ. A. W.)
Hahnemann [häne-J, Samuel Christian

Friedrich (1755-1843), saks. lääkäri, n. s.

homeopatian (ks. t.) perustaja. H. on julkais-
sut muutamia oppikirjoja, joissa on liiäkitsomis-

järjestelmäänsä esittänyt: ,,Organon der ratio-

nelien Heilkunde (1810, 7:s pain. 1881) ; „Reine

Arzueimittellehre" (1811, 6 uid.)
;

„Die chro-
nischen Krankheiteu" (2:n pain. 1835-39, 5 uid.)

.

(M. 0-B.)
Hahnsson, T h e o d o 1 i n d a k.-. Y r j ö-

Koskinen, Sofia Theodolinda.
Hai ks. Haikalat.
Haida, luoteisiin intiaaneihin kuuluva heimo

Pohjois-Ameriikassa Kuningatar Charlotten sa;i-

rilla, luvultaan pari tuhatta. Ovat sangen ete-

viä puuuleikkely- ja veistotaidossa.
Haidamakit olivat vähävenäläisiä rosvoja,

jotka 18:nnella vuosis. harjoittivat väkiviiltaa
Ukrainan puolalaisia vastaan. 17:nnea vuosis.

lopulla vakiintui Ukrainassa Dneprin oikealla

rannalla puolalainen suurtilallisten luokk.) ja

vähävenäläiset talonpojat alkoivat joutua melkein
samanlaiseen maaorjuuteen kuin. varsinaisessa
Puolassa. Kaikki yhteiskunnallisesti tyytymäi-
tömät liittyivät ro>>vojoukkueiksi, joiden vihan
esineinä olivat puolalaiset herrat ja juutalaiset.
V. 1733-34 tämä rosvoliike kasvoi oikeaksi talon-

poikaiskapinaksi, joka tosin kukistettiin, mutta
puhkesi 1750 uudestaan esiin. Viimeisen kerran
h:t nousivat ilmikapinaan 1768, jolloin heitä

johti kasakka 2eleznjak. Heitä vastaan lähe-

tetty joukko sadanpäämies Gontan johdolla meni
kapinallisten puolelle ja pani toimeen hirveän
,,Humaniu verilöylyn", jossa 15,000 puolalaista

ja juutalaista murhattiin. Kapina tukahuteltiin
Venäjän avulla. [V. Antonovits, ,,Haidamakit
vuosien 1700-1768 asiakirjain mukaan".]

J. J. M.
Haidarabad (H y d e r a b a d) . 1. Suurin

paikallinen vasallivaltio Englannin Etu-Intiar^sa.

tunnettu myös nimellä Nizamin valta-
kunta. 214,179 km=, 11,141,142 as. (1901). —
H. kuuluu Dekanin ylätasankoalueeseen ; ilmasto
kuuma ja kuiva, mutta terveellinen, metsiä ai-

noastaan korkeimmilla vuorten rinteillä. Peto-

eläimiä runsaasti. Asukkaiden enemmistö on
brahnialaisia : muhamettilaisin, jotka ovat hal-

litsevia ja pitävät kaupan käsissään, on 1,155,750,

lisäksi on 23,000 kristittyä ja saman verran gon-

deja. Kielistä ovat edustettuina telugu, maratti

ja kanara sekä hallitsevien kesken hindustanin
kieli ; kansansivistys vielä hyvin alhainen. Pää-
elinkeinoa, maanviljelystä harjoitetaan keino-

tekoisen kastelun avulla johtamalla vettä Goda-
vari'sta ja Kistnasta sekä näiden lisäjoista. Maa
tuottaa runsaasti vehnää, riisiä, maissia, puu-
villaa, indigoa, sokeriruokoa, tupakkaa, viiniä,

hedelmiä y. m. Sadeajan myöliästyminen saat-

taa kuitenkin aiheuttaa tuhoisia nälkävuosia
(1891-1901 asukasluku väheni 3%). Teollisuus

tuottaa kultakankaita, metallitavaroita y. m.,

joita sekä maanviljelys- ja metsäntuotteita vie-

dään maasta. Tuonti käsittää eurooppalaisia
teoUisuusvalmisteita, suolaa ja sokeria. Useita
tärkeitä ratoja kulkee halki maan. H: ia. hallit-

seva nizam, Etu-Tntian rikkain ja mahtavin ruh-

tinas, on v:sta 1867 suuresti riippuvainen eng-

lantilaisista, joilla H:ssa on residentti valvo-

massa nizamin toimia. Raha-asiat hj^vällä kan-
nalla, valtiotuloja 900 milj. mk. Nizam varus-

taa 7,660 miestä engl. sotajoukon apuväeksi. —
H. on monta kertaa sortunut pohjoisesta päin
tulevien valloittajain jalkoihin; 1687 siitä teh-

tiin kolme maakuntaa suur-mogulin valtakun-
taan, josta se kuitenkin 1724 irtautui, saavut-
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taeu Pariisiu rauhassa 1763 kuningaskunnan ar-

von. Eugluntilaisteu vaikutus H:ssa oli jo oil-

loiu suuri ja he hankkivat itselleen .sovinnolla

useita alueita H:sta, joka kuitenkin Tippu-Sahi-

bin sodassa ja seapoy-kapinassa englantilaisille

osoittamastaan uskollisuudesta sai palkaksi kap-

paleita naapurimaista. — 2. Edellisen pääkau-

punki, ratojen risteyksessä. 448,466 as. (1901).

Rakennukset mitättömiä, nizamiu ja residentin

palatseja, moskeioja ja muutamia muita lukuun-

ottamatta. Puuvilla- ja paperiteollisuutta. —
Lähettyvillä kuulu Golkondan kalliolinna sekä

engl. Sikanderabudin sotilasasema, suurin Etu-

Intiassa. — 3. Kaupunki samannimisessä piiri-

kunnassa Bombayn presidenttikuntaa Etu-

Intiassa, lähellä Indus-virtaa ; rautatie-yhteys

rannikolle. 69,378 as. (1901). Useita korkeam-
pia kouluja. Linnoitus, moskeioja, protestantti-

nen kirkko. Mainioita satula-, damaskeeraus-,

jalokivi- ja silkkikangasvalmisteita. E. E. K.
Haidar Ali fll y d e r A 1 i) (n. 1728-82) , Myso-

ren „radza" (ruhtinas) , erään muhameitilaisen
päällikön poika, sai 1759 ylipäällikkyyden taiste-

lussa maratteja vastaan, tuli jo 1761 todelliseksi

Mysoren hallitsijaksi. H. järjesti valtion raha-

asiat, osoitti älyä ja tarmoa valtaansa laajen-

taessaan. Hän valloitti Mysoren lähiseudut, tais-

teli maratteja vastaan ja otti haltuunsa Mala-
barin 1766. Madrasissa oleva Englannin hallitus

teki Haidarabadin nizamin (ruhtinaan) ja ma-
rattien kanssa liiton häntä vastaan: mutta hän
sai Englannin armeialta katkaistuksi yhteyden
Madrasin kanssa ja sen johdosta edullisen rauhan
1769. Sota alkoi pian uudestaan; H. teki liiton

nizamin ja marattien kanssa ja häneen yhtyi

Ranskakin, joka oli menettänyt Pondichery'n
Englannille 1778. H. oli ensin voitolla, mutta
joutui tappiolle 1781 ja 1782. Nämä tappiot eivät

kuitenkaan murtaneet hänen valtaansa; mutta
häneu kuoltuaan englantilaiset saivat suurempia
etuja. Hänen poikansa Tippu sahib (ks. t.) peri

valtakunnan. [Bowring, ,,Haidar Ali and Tipu
suitan".] K. O. L.

Haidinger, Wilhelm Tvarl von (1795-

1871), itäv. mineralogi ja geologi, Itävallan geo-

logisen toimiston ensimäinen johtaja v:sta 1849,

julkaissut Itävallan geologisen yleiskatsauskar-

tan (1847), lukuisia kirjoitelmia sarjassa „Na-
turwissenschaftliche Abhandlungen" (1847-51) ja

„Handbuch der bestimmenden Mineralogie"
(1845). P. E.
Haidukit ks. H a j d ti.

Haihduttaminen, liuonneiden aineiden erot-

taminen liuottimesta siten, että liuotinneste

muutetaan höyryksi joko ilmanvedon avulla

(g r a d e e r a u s 1 a i t o s), välittömällä liekillä

(lieskauuni), höyrylämmityksellä tai ilma-

tyhjässä tilassa (v a k u u m i h a i h d u t u s)

.

Teollisuudessa käytetään usein liuotinnesteen

kuumia höyryjä lämmitykseen, joten säästetään

polttoaineita. S. V. II.

Haihdutuskone, erilaisten haihdutuslaitoslen

yleisnimitys (vrt. Haihduttaminen).
Uudenaikaisimpia tällaisia ovat v a k u u m i-

h a i h d u t u s k o n e e t, joita käytetään esim.

.sokerinvalmistuksessa. Vakunmihaihdut uksella,

on useita etuja; lämmitysainetta tarvitaan vä-

hemmän, sillä nesteet kiehuvat ilmattomassa
tilassa alhaisemmassa lämmössä, höyryksi muut-

tuminen, haihtuminen, käy nopeammin ; usein
on tavallisessa ilmanpaineessa haihduttaminen
mahdotonta, sillä monet elimelliset aineet hajoa-
vat ennen kiehumistaan. S. V. H.
Haihtuminen, aineen muuttuminen höyryk-^i

vain pinnalta (vrt. Kiehuminen). Monet
jähraeätkin aineet, esim. jää, kamferi, jodi y. m.
haihtuvat tavallisessa lämmössä, jonka huomaa
niiden painonvähennyksestä tai ympäristön voi-
makkaasta hajusta; nestemäisten aineiden haih-
tuminen on kuitenkin paljoa yleisempää ja sitä

on tarkemmin tutkittukin. Eri nesteet haihtuvat
eri nopeudella; jos neste on suljetussa astiassa.
haihtuu sitä siksi, kunnes astian ilma on höyryn
kyllästyttämä (vrt. Kyllästyttää), kuu as-

tiassa olevalla höyryllä on määrätty jäntevyys.— Haihtuminen saadaan nopeammaksi, jos nes-
teestä kehittynyt höyry poistetaan nesteen pin-
nalta; kemiallisissa töissä haihdutetann usein
nesteitä laakeissa maljoissa, koska silloin haihtu-
mispinta saadaan suureksi. Jos haihtuva iie^te

on esim. vettä, käytetään sen haihtumisen edis-

tämiseksi n. s. eksikkaattoreita (ks. t.), jotka
sisältävät rikkihappoa, kalkkia y. m. vettä
ottavia aineita; vedestä muodostunut höyry
imeytyy rikkihappoon, ja höyryn paine vähenee
nesteen pinnalla. Haihtumista voidaan edistää
alentamalla ilmanpainetta, jollaiseen menettelyyn
perustuvia haihduttamiskoueita käytetään paljo
kemiallisessa teollisuudessa sekä laboratoritöissä

(vakuumipannut, vakuumi-eksikkaattorit)

.

S. V. H.
Haihtuminen, transpiratsioni, bioL,

veden haihtuminen eläimen (hikoilemisesta riip-

pumatta) tai kasvin pinnalta. Päällyskelmun
muodostuessa nuorempien kasvinosien pinnalle ja

korkin ja kaarnan peittäessä vanhempia kasvin-

osia rajoittuu pääasiallinen haihtuminen kasveilla

erityisiin elimiin: ilmarakoihin, vesirakoihin,

korkkihuokosiin (ks. n.). H. edistää veden ja

siihen liuonneitten ravintosuolojen liikettä kas-

vissa. (J. A. W.)
Haihtumiskylmyys, nesteiden haihtuessa il-

menevä lämpötilan laskeutuminen; aine tarvit-

see haihtuakseen lämpöä, jonka se ottaa ympä-
ristöstä. Haihtumisen aiheuttaman lämpötilan
alenemisen huomaa luonnollisesti .selvemmin al-

haisessa lämpötilassa kiehuvien, siis tavallisessa

lämmössä nopeasti haihtuvien aineiden (eetterin,

ligroiinin y. m.) höyryksi muuttuessa. S. V. H.
Haihtumislämpö, nestemäisen aineen höy-

ryksi muuttamiseen tarvittava lämmön paljous

;

esim. 1 kg 100° C vettä tarvitsee muuttuakseen
100"" C lämpöiseksi höyryksi 536 lämpöyksikköä
eli kaloriaa (vrt. Kaloria). s/v. H.
Haihtumismittari, a t m i d o m e t r i, e v a-

p o r o m e t r i. a t m o m e t r i, ilmatieteellinen

koje, jolla ilmatieteellisillä havaintoasemilla

mitataan .se vesimäärä, joka määrätyn ajan

kuluessa haihtuu ilmaan: näitä koneita on eri-

rakenteisia: Vivenot-, Lamont-, Prestel-, Piche-

y. m. tyyppejä, mutta mikään niistä ei ole tullut

laajempaan käytäntöön. Veden haihtumismit-

taukset ovat — puhumattakaan niiden tieteellistä

merkitystä — tärkeitä varsinkin maanviljelyk-

selle.

"

S. V. H.
Haihtuvaisuus, se ominaisuus, jonka voimasta

aine määrätvissä olosuhteissa muuttuu höyryksi.

S. V. n.
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Haihtuvat öljyt ks. Eetteriset öljyt.
Haikalat (Selachia), rustokalojea heimo,

jouka tuutomerkkejä ovat rustorunko ja suuri suu

pään alapuolella. Ihoa peittävät pienet rusto-

levyt ja hampaat, mutta varsinaisia suomuja ei

ole. Rintaevät ovat suuret, vatsaevät aivan lä-

hellä peräaukkoa ja on niissä koiraalla lisäk-

keitä, jotka auttavat parituksessa. Pyrstöevä

on heteroserkkinen (ks. Kalat). Selkäeviä

on 2 ja peräeviä 1. Hampaat peittävät koko
suuontelon pinnan nieluun saakka. Ruuansulatus-

kanava on lyhyt, ohutsuoli on muodostunut n. s.

spiraalisuoleksi, jonka tarkoituksena on laajentaa

suolenpintaa ja hidastuttaa ravinnon kulkua,

saaden siten aikaan paremman sulamisen. Ki-

dukset ovat ruumiin pinnalle aukeavissa kidus-

raoissa, joita on tavallisesti 5 (harvoin 6-7)

Kissa-hai munineen.

paria. Kiduskansia ja uimarakkoa ei ole. Aivot

ovat suuret. Munat hedelmöittyvät emon sisässä

ja sikiöt kehittyvät niissä täysimuotoisiksi joko

emon munatorvessa tahi vapaina vedessä, jolloin

omituisenmuotoiset, neliskulmaiset, päissään pii-

killä tahi pitkällä rihmalla varustetut munat
tarttuvat vesikasveihin. Eräillä elävänä syn-

nyttävillä lajeilla (Mustelus, CarchariasJ on

jonkunlainen istukkamuodostus. Aluksi on

poikasilla ulkoiset kidukset, mutta ne häviävät

myöhemmin. — Jo ylä-siluurissa tavataan hai-

kalojen kantamuotoja, ja varsinaiset hait saa-

vuttavat liitu- ja tertiäärikaudella .suurimman

leveneijisensä. Nykyään niitä tavataan kaikissa

suolaisemmissa merissä; meidän luonnontieteelli-

sellä alallamme vain Jäämeren rannikolla. Alku-

peräisimpiä haikaloja ovat sillikuningas
(Chimcera monstrosa), s i n i h a i (Carcharias

glaucus), jättiläishai (Selnche maxima),
koi ra h ai (Scyllium canicula), kissa-hai
(S. catulusj, piikki hait (Äcanthias). ks. n.

E. W. 8.

Haikarat (Ardea), kahlaajasuku; isoja, mutta
heritoruumiisia, pitkä- ja hoikkakaulaisia ja -koi-

pisia lintuja; niillä on vahva, sivuilta litistynyt

nokka, pitkät, leveät, tylppäkärkiset siivet ja

pyöristynyt pyrstö. Pään ja kaulan höyhenet
usein muita pitemmät, riippuvat. H. vahingoit-

tavat kalastusta, syövät kaikkia pieniä, varsin-

kin vesieläimiä, pesivät yhdyskunnittain, enim-
mäkseen puihin. Etelä-Suomeen on muutaman
kerran ek-

synyt yksi
laji, h a r-

m a a-h. (A.

cinerea). Se
on 96-100 cm
pitkä lintu,

ruumiin ylä- ;^^^'^

puoli ja jf'^
kaula har "^

maat, nokka ^:^^?'?^^"^}

keltainen, '
' ^ • ^ _

niskatöyhtö
''^ jr,'^

musta. Koti- Harmaa-haikara,

maa vanhan-
maailman lauhkeat osat. Egyptissä 1 e h m ä-h.

(A. ibis) nokkii syöpäläisiä lehmistä, puhveleista,

elefanteista. Kaakkois-Euroopassa ja siihen ra-

joittuvissa Aasian ja Afrikan osissa ovat väl-
ke a h. (A. alba), p u r p p u r a-h. (A. purpurea)
ja s i 1 k k i-h. (A. garzettaj yleisiä suoliutuja,

joista kahta viimemainittua innokkaasti pyydys-
tetään kauniitten sulkiensa vuoksi. Leveänok-
kainen y o-h. (Nycticorax vycticorax) elää suun-

nattomin joukoin Tonavan suistossa, ks. myös
Kapustahaikara, Kaulushaikara,
M a r a b u, T u o n e n k u r k i. (J. A. 'W.)

Haikko. 1. H.n selkä, merisatama Porvoon
edustalla. — 2. H:n tila edellisen länsirannalla,

omistaa von Etter-suku. K. S.

Haikola ks. Jääski. Useita sennimisiä ky-

liä ja maatiloja Itä-Suomessa. iv. 8.

Häil, Sammar alueen pääkaupunki, Adza ja

Selma vuorien välissä Pohjois-Arabiassa, n. 10,000

as., tunnettu m. m. G. A. Wallinin kertomuk-
sesta. K. T-t.

Haili 1. silakka. Itämeressä ja sen lahdissa

elävä sillimuoto. ks. Silli.
Hailuoto (ruots. K a r 1 ö) . 1. Kunta, Oulun

1., Sälöisten khlak., Hailuodon nimismiesp. ; saari-

ryhmä aavalla merellä OuUin edustalla, aikanaan
yhtynyt 4 eri saaresta: Santonen, Hanliineu, Hai-

luoto ja Syökari, Oulusta 42 km; 169,» km', joista

viljeltyä maata 6,596 ha (1901); 26"/, manttaa-
lia, talonsavuja 163, torpansavuja 6 ja muita
savuja 5; 2,313 as. (1907), joista miltei kaikki
suomenkielisiä; 219 hevosta, 969 lehmää (1908).
— Kansakouluja 2. — Hm mylly; H:n osuus-

meijeri ; n:n saha (1905) . — 2. Seurakunta,
konsistorillinen, Kuopion hiippak., Raahen ro-

vastik.; itsen, khrakunnaksi 1573 Salosta. Kirkko
puinen (rak. 1600-luvun alussa, laudoituksen

peittämiä Mik. Toppeliuksen seinämaalauksia;
korj. 1S47). K. 8.

Haima, mahasylkirauhanen (pancreas), nisäk-

käillä mahalaukun läheisyydessä oleva pohjukais-

suolen ympäröimä rauhanen, joka erityisen tie-

liyen . kautta tyhjentää eritteensä mainittuun
suolenosaau. Haimaneste sisältää ruuansulatuk-
selle erittäin tärkeitä aineksia, joista mainitta-

koon: t r y p s i i n i. jolla on kyky hajoittaa

munanvalkuaista, s t e a p s i i n i, rasvaa hajoit-

tava aine, ynnä eräs tärkkelystä hajoittava aine.

(}f. 0-B.)

Haimon f-mönj, kreik. taruhenkilö, Theban
kuninkaan Kreonin poika, kuoli toisten tarujen

mukaan Sphinks hirviön surmaamana; toisten
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mukaau taas hän oli Oidipuksen tyttären An-
tigoneu sulhanen ja surmasi itsensä morsiamensa
ruumiin ääreen (näin varsinkin Sophokleen
Autigone tragediassa). O. E. T.
Hainaii, Kiinan Kvang-tungin provinssiin

kuuluva saari Tonkinin-lahden edustalla ; 37,100
km^ H:n-salmi erottaa sen mantereesta. Saa-
ren sisäosa on vuorinen (aina 2,000 m yi.

merenp.) ja paikoittain melkein läpipääsemät-
tömän aarniometsän peittämä. Jokia on run-
saasti, kanavoimisella ne ovat tehdyt tärkeiksi
liikeväyliksi. Ilmanala on alavilla paikoilla

kuuma. Kasvisto on rikas; kallisarvoisia tarve-

puita ja hyödyllisiä palmulajeja on runsaasti.

Eläimistä mainittakoon tiikeri, sarvikuonot, hir-

vet, apinat ja käärmeet. Asukkaat, n. 2,5 milj.

('/s kiinalaisia, '^ alkuasukkaita, li) harjoittavat

riisin ja sokerin viljelystä, siipikarjan-, sian- ja

mehiläishoitoa; merestä saadaan kaloja, koral-

leja ja helmisimpukoita. Vuorityö tuottaa kul-

taa, hopeata, vaskea ja jalokiviä. Pääkaupunki
Kiung-tsu, pääsatama Hoi-hau. (W. S-ni.)

Hainari, Oskar Aadolf (1856-1910) , suom.
historiankirjoittaja, syut. Tohmajärvellä (alku-

per. nimi Forsström), ylioppilas 1876, fil.

kand. 1882, fil. toht. 1890;' oli eri opettajan-
viroissa Jyväskylän ja Sortavalan oppilaitok-

sissa ja viimeksi suomal. normaalilyseon histo-

rian-lehtori. H. otti innokkaasti osaa kan-
sallisiin, yhteiskunnallisiin ja valtiollisiin rien-

toihin. Valtiopäivillä 1899-1905 hän oli Savon-
linnan hiippakunnan opettajain edustajana pap-
pissäädyssä ja 1908 ja 1909 uuden eduskunnan
jäsenenä vanhan suomalaisen puolueen edusta-
jana Viipurin itäisestä vaalipiiristä. Erittäinkin
hartaasti H. harrasti Raja-Karjalan olojen paran-
tamista, ollen jäsenenä eri komiteoissa ja Vienan
karjalaisen liiton varapuheenjohtajana sen ensi

ajoista asti. Hänen julkaisuistaan mainittakoon:
väitöskirja ,,Kuvaus Inkerinmaan oloista Ruotsin
vallan aikana I" (1890) , „Kuvia Raja-Karjalasta"
(1895) ja laajahko ,.Suomen keskiajan historia"
fl898) ; hänellä kauan tekeillä ollut esitys Suo-
men historiasta Ruotsin mahtavuuden ajalla jäi

valmistumatta. K. G.
Hainaut fenö'J, saks. Hennegau, nyk. maa-

kunta Belgiassa, Ranskan rajalla; 3,722 km',
1,229,103 as., eiiimmäksoen valloneja, (arvio
1908) n. 330 henkeä km^:llä ; 99 % ranskaa puhu-
via. — Pohjoisosa on kukoistavaa maanviljelys-
ja karjanhoitoaluetta, eteläosa, pääkaupunki
Mons sekä Charleroi keskustoina, on maailman
korkeimmin kehittyneitä vuorityö- ja teollisuus-

seutuja. — Aikaisempi kreivikunta H. ulottui

laajemmalle nykyiseen Ranskaan. Oli ensin pit-

kän aikaa yhdistyneenä Flanderiin, josta 1246
tapahtuneen eron jälkeen joutui Hollannin yh-
teyteen kuuluen sittemmin m. m. keisari Ludvik
Baierilaiselle (v:sta 1345), Burguudille (v:sta

1433), Habsburgeille (v:sta 1477), tämän suvun
espanjalaiselle haaralle (v:sta 1556). Espanja,
joka H:sta oli kadottanut Valejieieunen alueen
Ranskalle 1678, luovutti H:n 1713 Itävallalle.

Wienin kongressin päätöksen mukaan H. 1815
liitettiin Alankomaihin, joista se muun Belgian
kera 1830 erosi. E. E. K.
Haisti = h a j u a i s t i (ks. t.)

.

Haistila, kylä (Ulvilassa), jossa Klingsporin
armeian läntinen osasto peräytymisretkellään

pidätti venäläisiä siksi kuin Poriin kootut sota-
varastot saatiin pelastetuiksi. — Haararata las-

tauspaikkaan Kokemäenjoen varrella samannimi-
seltä asemalta. Jf. g.
Haisukalkki (= ruots. orstenskalk) , eläimen-

jätteistä muodostuneita hiiliyhdistyksiä (bitu-
miinisia aineita) sisältävä kalkkikivi. Noista
aineista johtuu väkevä haju, joka tuntuu sel-

västi kiveä hangattaessa. Tavataan m. m. Ruot-
sin siluurimuodostumissa. P. E.
Haisumäyrä (Myadus meliceps) on Borneon,

Sumatran ja Jaavan vuoristoissa elävä petoeläin.
Sen pituus on 40
cm, josta häntä .'

2 cm; pitkä j;i
-'^

suippo liikkuv;i

kärsä on silmistii

asti aivan karva-
ton. Ni-skassa on
vaalea, pysty har-
ja, josta vaalea
juova kulkee pit-

kin selkää hän-
tään päin. Muu
ruumis on tumman ruskea, alapuolelta vaa-
leampi. Suojaksi lukuisia vihollisiaan vastaan
on haisumäyrällä pari rauhasta, jotka erittävät
erittäin pahanhajuista nestettä. Sen elämän-
tavoista tiedetään sangen vähän, tuskin muuta
kuin että se liikkuu öisin ja elää kaivamissaan
koloissa. E. W. S.

H'aisunenä (ozcenaj, sellainen uenätauti, jo.^^sa

erittyy erittäin pahanhaisevaa, milloin liman
milloin märän tapaista ja ruveksi kuivuvaa vis-

vaa; h. esiintyy sekä risataudissa(skrofuloo3issa)
ja syfiliksessä, kuin myöskin itsenäisenä paikal-
lisena tautina. H. on enimmäkseen kovin vai-

keasti hoidettava itsepäinen ja kiusallinen tauti.

(M. 0-B.J
Haisunäätä (Mephitis mephiticaj, keski- ja

pohj.-amer. näätien heimoon kuuluva petoeläin,

joka kahdesta perä- ^ ..

aukon luona ole-
"'

vasta rauhasesta
erittää pahanha-
juista nestettä,

jota se vaaran
uhatessa ruiskut-

taa ympärilleen
aina 5 metrin pää-

hän. Pienen kissan kokoinen eläin muistuttaa
ruumiinmuodoltaan suuressa määrin meidän
mäntynäätäämme, häntä vain on sangen tuuhea
ja pitkäkarvainen. Väri on yleen?ä musta, ot-

sassa on valkea viiru ja niskassa valkea läiskä,

sekä molemmin puolin selkää kulkevat valkeat
juovat, jotka ulottuvat häntään asti. Nahka on
arvoka.sta ja kulkee kaupassa ,,skunkin" nimellä.

Keski-Ameriikassa on lisäksi kaksi läheisiä lajia

31. macrura ja M. putorius. E. W. S.

Haisupihka, h a j u p i h k a. ks.

paska.
Haiti (karib., = „vuorimaa"; e.sp.

Santo D o m i n g o, aikaisemmin
n i o 1 a 1. La E s p a n o 1 a) . 1. Saari Länsi-

Intiassa, Kuban jälkeen suurin ja rikkain Isoista-

Antillelsta ; 77,253 km* lähisaaritieen, joista tär-

keimmät Gonave ja Tortuga ; 2,110,000 as. (1908).
— Geologisesti suurin osa H:ia kuuluu An-

HaisuniUUä.

Pirun-

San 1.

n i s p a-
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tillein keskiseen, vanhimpaan vyöhykkeeseen;

sen muodostus osaksi vielä selvittäniälön ; ydin

kiteistä liusketta. Nuorempia, purkautuneita

vuoiihijeja y. m. myöhempiä muodostumia on

myös löydetty. Pari murtovyöhykettä halkoo

saaren lännestä itään; ne ovat maanjäristysten

ahjoja. Paikoitellen niihin on muodostunut jär-

viä, joista Antillein suurimman, Laguna Enri-

quillon (400 km^) pinta on 34 m ai. mereup.

Murtovyöhykkeitä reunustavista vuorijouoiota

on pohjoisin Sierra de Monte Cristi ; sen etelä-

puolella on alava hedelmällinen „Vega real".

Saaren keskiosan halki kulkee korkeita jonoja,

joissa huippu Loma Tina (3,140 m) on Antillein

korkein. Korkea oii myös eteläinen vuorijono,

huippu Mont la selle 2,712 m. — Joista on pisin

Artibonite, laskee länteen Gonave-lahtoen. Il-

masto trooppinen, Port au Princessa keski-

lämpö + 26°. Kaksi kuivaa ja kaksi .-adeaikaa.

Pisin kuiva-aika on talvella, sadeaika keväällä.

Fasadille alttiimpi pohjoisrinne saa runsaammin
sadetta ; Port au Princessa keskim. 1,400 mm.
vuodessa. Kasvullisuus on uiukkasateisem-

pieu seutujen alangoilla savannimaista, vuorilla

kasvaa kaktusta, mimosaa, guavea (Psidium)

y. m. Muualla ovat vallitsevina kosteat, trooppi-

set metsät: köynnösten ja epifyyttien peittämiä

puuvillapuu-, palmu-, mahonki- y. m. kallisarvoi-

sia puulajeja. Eläinkunta alkujaan vailla

suurempia imettäväisiä. Kaimaaneja on rvmsaasti

joissa ja rannoilla. Liskojen joukosta mainittava

H:lle omituinen jättiläismäinen puu-iguaani.

Asukkaat olivat espanjalaisten maahan tul-

lessa länsiosissa cibuney-iutiaaneja ; muualla asui

arovaakkeja, luutavasti Etelä-Amriikan nu-arua-

kien sukulaisia. X. 50 vuotta espanjalai.sten maa-
hantulon jälkeen oli 1-3 milj. käsittävä alku-

asukasväostö huvennut pariin sataan, seuraus

rasittavasta kaivostyöstä ja espanjalaisten ar-

mottomasta hallituksesta. Ncekereitä alettiin jo

1505 tuoda maahan orjiksi korvaamaan heikko-

voimaisia intiaaneja. Nykyään ei Hdla ole kuin
muutama tuhat valkoihoisia, enemmistö on nee-

kerejä, loput mulatteja. Elinkeinot ovat

toistasataa vuotta kestäneiden veristen taistelujen

jaloissa joutuneet lamaustilaan. Pääelinkeino,

maans lielys, on melkoisesti kärsinyt tärkeimpien
tuotteitVt-iisa, sokerin ja kahvin yleisen hinnan-
alentumisen takia. Muita viljelys- ja vientituot-

teita: kaakao, tupakka, puuvilla y. m. Karjan-
hoidon tuotteista viedään vuotia. Suuret määrät
jaloja puulajeja lähetetään ulkomaille: mahonkia,
guajak-, kampets-, setri- y. m. puita. Aikaisem-
min runsaat kulta-aarteet ovat nyt tyrehtyneet.

Vuoiissa olevia mineraalirikkauksia: rautua,

kuparia, tinaa, rikkiä, marmoria, palo-öljyä y. m.
käytetään tuskin nimeksi. Valtiollisesti
H. jakaantuu kahtia: itäiseen mulattitasavaltaan
Santo T) o m i n g o (ks. t.) ja läntiseen iiee-

keritasavaltaan Haiti. — 2. Tasavalta H.
on 28,676 km'; 1,8 milj. as., joista 90% nceke-

reitä, loput mulatteja. U-konto katolinen, puoleksi

afrikkalaista taikauskoa, kieli pilaautunulta

ranskaa. Sivistys alhainen, huolimatta nimelli-

sestä koulupakosta: ainoastaan 7 oppikoulua.

Tästä huolimalla osoittavat neekerit merkillistä

henki.-tä vireyttä, ranskalaisen kirjallisuuden ky-

syntä esim. suurempi kuin monella samankokoi-
sella ranskalaisella alueella. — Raha: peso = 5 mk

(nimellisesti). Vienti: (1907-08) ll,s milj. mk
(1905 46 milj. mk; 1789 165,75 milj. mk) ; tuonti

(1907-08) 23,8 milj. mk. Tärkein kauppakau-
punki on valtion pääkaupunki Port au
Prince, jonne 1908 saapuneiden alusten yht
toiiniluku oli 337,779. ^luut tärkeimmät sata-

mat ovat Cap Haiti, Jacmel ja Gonaives. H:u
oman laivaston kantavuus 2,948 tonnia (1909).

Rautateitä 45 km (1908). — Hallituk.sen etu-

nenässä on presidentti. Senaatti on 39-jäsenineu

ja edustajakamari 95-miehineu. — Valkoihoisilla

ei ole oikeutta omistaa maata H:ssa, sitäpaitsi

ovat muutenkin huonommassa valtiollisessa ase-

massa kuin värilliset. Valtiovelka 1909: 17,s

milj. paperi- ja 25, i milj. kulta-pesoa. Tulot
5,4 milj. paperissa, 3,2 kullassa; menot 7,88 milj.

paperissa, 2,?; kullassa. Maan sotavoima maalla
14.060 miestä, merellä kolme vähäistä kanuuua-
venhettä. E. E. K.
Historia. H: n löysi 1492 Kolumbus, joka

sinne perusti ensimäisen esp. siirtolan. Kun in-

tiaanit sen kohta hävittivät, perustettiin samaan
paikkaan loinen, sittemmin n. s. San 1. S:to Do-
mingo, jota nimeä myös alettiin käyttää koko
saaresta. H., alkuaan esp. siirtomaavallan kes-

kus, rappeutui nopeasti 1600-luvulla, joutuen
merirosvojen (flibustierien) hävitettäväksi. He
asettuivat ran.skalaisten suojaan, jotka siten sai-

vat jalansijaa H:n länsiosassa (1659: lopullisesti

Espanja luovutti alueen 1697). Ranskalainen
siirtola. Saint Dominique. tuli pian, vaikka olikin

pienempi, kukoistavammaksi kuin itäinen, es-

panjalainen osa. Ranskan vallankumous aikaan-

sai siinä suuria levottomuuksia. V. 1791 syttyi

plautaasinomistajaiu sorron aiheuttama julma
neekerikapina, pakosta myönnettiin orjille va-

paus, mutta siitä huolimatta valkoihoiset hävi-

tettiin melkein sukupuuttoon. Valta tuli vihdoin

etevän neekerin, Toussaint TOuverturen käsiin.

Hänet tosin Napoleonin toimesta petollisesti

vangittiin ja vietiin Rnnskaan 1802. mutta pian

täytyi ranskalaisten sittenkin luopua saaresta,

joka julistettiin itsenäiseksi tasavallaksi H:u ni-

mellä 1804 (Espanja oli jo 1795 luovuttanut

osansa Ranskalle). H:n presidentti, julma nee-

keri Dessalines otti keisarin nimen (Jaakko I),

mutta hänet kukistettiin ja murhattiin 1806.

Senjälkeen jatkui yhä sisällisiä riitoja mulattien

ja neekerien, maanomistajain ja maattomien vä-

lillä. Jotkut H:u presidentit olivat kelvollisia,

toiset julmia tai kelvottomia; muutamat mur-

hattiin, melkein kaikki kukistettiin väkivaltais-

ten vallankumousten avulla. V. 1822 yhdistyi

koko saari, mutta 1844 erosi jälleen itäosa itse-

näi.seksi, S:to Domiugo nimiseksi mulatti-tasa-

vallaksi. Yhä vieläkin jatkuu näitä puoluetaiste-

luja kummassakin tasavallassa ja maan hyvin-

vointi on niistä suuresti kärsinyt. O. R.

Hajaantua ks. D i v e r g e e r a t a.

Hajaantuminen, kemiallinen, ks. H a j o u t u-

m i n e tl.

Hajaantuminen. Aivan sileästä pinnasta —
kuvastimen pinnasta — heiastuu valo määrät-

tyyn suuntaan. Kun taas kappaleen pinta on

rosoinen, leviää valo heiastumisen jälkeen siitä

joka taholle, niin (>tiä kappaleen voi nähdä kat-

sottakoon sitä miltä puolelta tahansa. Tätä

valon epäsäännöllisiä heiastusta sanotaan ha-
jaantumiseksi 1. d i f f u s i o n i k s i. Au-



i;j Hajahyökkäys— Majoitus U
riugonvalou hajaantuminen ilmakehässä aiheut-

taa päivänvaloa. U. 8-n.
Hajahyökkäys, ratsuväen hyökkäyksen vii-

meinen vaihe, kun ratsuväki, siirtyessään ravista

nelijuoksuuu, nopeasti hajaantuu hyökätäksecn
kaikilta tahoilta vihollisen kimppuun. M. v. II.

Hajakylvö. 1. Metsänh. Kylvötapa, jos.sa

siemenet sirotetaan tasaisesti kylvettävälle alalle.

Käytetään nykyään pääasiallisesti kuloaloilla,

kuivatettiilla soilla sekä metsää kaskeamisen yh-

teydessä perustettaessa. Männyn ja kuusen sie-

meniä lasketaan kuluvan 3-5 kg hehtaarille.

A. C.

2. MaojiviJ j. ks. K y 1 v ö.

Hajamielisyys on 1) hetkellinen sieluntila,

jossa ihminen ei kiinnitä huomiotansa esiintyviin

havaintoihin eikä ulkomaailman tapahtumiin;

2) pysyväisenä sielunelämän ominaistiutena:

kykenemättömyys kiinnittämään tarkkaavaisuut-

taan esiintyviin ilmiöihin. H. pysyväisenä sielun-

ominaisuutena on joko yleinen ja ehdoton, jol-

loin se osoittaa sieluntoiminnan yleistä heik-

koutta ja satimattomuutta, taikka suhteellinen

eli osittitineu, jolloin ihminen saattaa herkästi

ja tarkasti vaarinottaa esiintyviä ilmiöitä yh-

dellä erityisellä alalla, mutta ei huomaa muita
asioita. Tällainen osittainen hajamielisyys joh-

tuu tavallisesti siitä, että ihmisen harrastus on
stiuresti kiintynyt yhteen määrättyyn mielikuva-
piiriin eikä kykene kyllin nopeasti kääntymään
toisesta asiasta toiseen ; sitä tavataan esim.

tiedemiehissä, toisinaan myöskin runoilijoissa

(on kaskuja esim. Franzenin ja La Fontainen
hämmästyttävä.stä hajamielisyydestä jokapäiväi-
sessä elämässä). A. Gr.
Hajarakenne on jalkaväen taistelurakenne.

Komppanian hajarakenteeseen ktiuluu a m p il-

ma k e t j n, muodostettu 2-3 plutoonasta, sekä
komppanian varaväki. Ketjussa miehet
asettuvat vapaasti yhteen riviin laskien n. 2

askelta kunkin miehen osalle. Siinä ei vaadita
ojennusta, vaan ainoastaan, että ketjun päällikön
määräämää suuntaa tarkoin pidetään. Ketju
liikkuu eteenpäin ensin käyden, mutta avonai-
silla paikoilla, missä vihollisen tuli voi sitä ah-

distaa, myös juosten. Tultuaan n. 1,000-800 aske-

leen päähän vihollisesta, siirtyy ketju eteenpäin
osittain, juosten karkauksilla ja laskeutuen py-
säyspaikalle pitkälleen. Pitoramillä välimatkoilla
ammutaan yhteislaukauksilla, 1,000 askelta lä-

hempää myös yksitellen. Varaväki seuraa ketjua
n. 500 askelen päässä suljetussa rakenteessa.
Lähestyessään vihollista, se likenee myös aina
lähemmäs ketjua ja yhtyy viimeisessä pistin-

hyökkäyksessä ketjun kanssa samaan ryhmään.
Päälliköt ohjaavat ketjua komentamalla, anta-

malla käskyjä suullisehiti ja torvisignaaleilla

sekä viheltämällä pillillä. — Hajarakenteen edut
ovat: 1) Sen sattumispinta on pieni ja siis vä-

hentää mieshukkaa ; 2) joka mies voi paremmin
käyttää asettansa, koska hänellä ampuessaan on
väljempi tila; 3) sotajoukko voi paremmin käyt-
tää maanalaa hyväksensä. Viat taus ovat että

se ottaa paljon tilaa sekä että päällikköjen on
vaikeampi johtaa osakuntiaan. .1/. v. H.
Hajaskari 1. E i s t i n k a r i, luoto Haminan

väylän varrella; 13 m korkuinen valkoinen rauta-

teline, jolla ON valkoinen kahdeksankulmainen
johtoloisto. K. S.

Hajasävel, sävel, joka ei kuulu melodisen
sävelkulun varsinaiseen soinnulliseen runkoon,
vaan liittyy siihen tilapäisenä kaunistuksena.
Hajasäveliä on useita en lajeja: loma-, vaihto-,
ennakko- ju kiertosäveliä, sekä pidätyksiä (ks. t.).

LK.
Hajaääni, kukin niistä harvalukuisista äänistä,

jotka edustajia tai muita luottamusmiehiä va-
littaessa ovat jonkun tai joidenkuiden henkilöi-
den hyväksi annetut. Hajaääniksi ei siis sovi

nimittää kaikkia ääniä saaneitteu, mutta valit-

sematta jääneitten henkilöitten hyväksi annet-
tuja ääniä, vaan ainoastaan niitä, jotka harva-
lukuisuutensa vuoksi esiintyvät aivan merkityk-
settöminä. Koska tavallisesti ennen itse vaalin
toimeenpanoa mainitaan ehdokkaita, joihin va-

litsijain huomiota tahdotaan kiinnittää, ja joille

heidän kannatustansa toivotaan, kerääntyy mo-
nasti hajaääniä varsinkin sellaisille henkilöille,

joita ei kukaan ennen vaalia ole ehdottanut.
R. E.

Hajdu f-uj 1. h a j d u (unk., mon. hajduk;
alk. = karjapaimen) . 1. Turkkilaisvallan aikana
monet unkarilaiset pakenivat asuinsijoiltaan

syrjäseutuihin, josta sitten kävivät sissisotaa

turkkilaisia vastaan; samalla he kuitenkin

yleensä harjoittivat rosvoilemista, tullen siten

myös omien kansalaistensa vaivaksi. Näitä sis-

sejä, joita nimitettiin h.-nimellä, käytettiin myös
palkkasotureina vars. turkkilaisia vastaan käy-

dyissä taisteluissa. V. 1605 Siebenbiirgenia ruh-

tinas" Bocskay (ks. t.) sai niistä h:ista, jotka

vielä elivät vapaata sissielämää, parhaat sota-

voimansa taisteluihinsa Rudolf II:ta vastaan ja

lahjoitti heille senjälkeen palkinnoksi (Szabol-

csin komitaatista) maatiloja sekä aatelisarvon

(1605). Tämä h:jen asuma alue muodosti sitten,

Szabolcsin ja Biharin komitaattien rajamailla,

erityisen piirikunnan (unk. Hajdu-kerulei)
,
iohon

kuului 6 kaupunkia (Böszörmeny, Hadhäz, Do-

rog, Nänäs, Szoboszlö, Vämos-Percs) ; se säilytti

itsehallinto-oikeutensa aina v:een 1876, jolloin

siitä sekä parista muusta alueesta muodostettiin

nyk. H.-komitaatti (pääkaup. Debreczen). 2.

Unk. tilanomistajan univormullinen palvelija ja

työnvalvoja; kaupuuginpalvelija. Saksalaisissa

hoveissa käytettiin myös usein komeapukuisia
h:ja lakeijoina (saks. Haiduck, Heiduck). 3.

Käskyläinen, joka toveriensa käytöstavasta ja

erehdyksistä kantelee tietoja esimiehelleen. —
Sana on levinnyt useaan eurooppalaiseen kie-

leen. Serbialaisten ja bulgaarialaisten kansan-

runojen ylistämät haidnkit, haidutit tarkoittavat

niitä pakolaisia, jotka vuoristoista käsin kävi-

vät ankaraa sotaa turkkilaissortajia vastaan.

Suom. hcititkka sanan Lönnrot sanakirjassaan

m. m, kääntää ruotsin sanalla heiduck. Y. W.
Hajduböszörmeny f-hösörmenjj, kaupunki

Unkaris>;i, Hajdun komitaatissa; 25,065 as.

(1900). Suuria markkinoita. Maatalouselin-

keinoja.
Hajoittajakuvastin = kuperakuva>tin, ks.

K u V asti n.

Hajoittajalinssi = koverolinssi, ks. Linssi.
Hajoittaminen (eduskunnan) ks. H a j o i t u s.

Hajoitus (n. s. parlamentaarinen h.), toimen-

pide, jolla kansaneduskunnan tai eduskunta-

kamarin toiminta julistetaan päättyneeksi ja

sen jr.senten toimivalta lakkautetaan ennen .sen
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ajan (n. s. lainsäädäntö- eli legislatuurikauden)

umpeen kulumista, joksi edustajat ovat valitut,

ja jonka heidän toimensa muuten lain mukaan
kestäisi; hajoituskäskyyn liittyy samalla mää-
räys uusien vaalien toimittamisesta. Parlamen-
tin hajoituksesta puhuttaessa tarkoitetaan taval-

lisesti juuri tällaista hallituksen (valtion pää-

miehen) antamaa määräystä, mutta huomattava
on, että eduskunnan hajaantuminen ennen
lainsäädäritökauden päättymistä saattaa johtua

muistakin seikoista. Muutamat Sveitsin kanttonit

ovat perustuslakeihiusa ottaneet sellaisen sään-

nöksen, että säädetyn valitsijamääräu vaatiessa

uusia vaaleja kysymys on alistettava kansan-

äänestyksellä ratkaistavaksi, ja jos enemmistö
ehdctusta kannattaa, päättyy koolla olevan edus-

kunnan toimivalta ja uusiin vaaleihin ryhdy-

tään. Tavallisempaa on kuitenkin, että eduskun-

nan itsensä tekemä päätös suorastansa lain no-

jalla aikaansaa sen hajaantumisen. Belgiassa

(ja muutamissa muissa maissa) voidaan valtio-

säännön muuttamiseen ryhtyä vasta kun molem-
mat kamarit ovat päättäneet, että siihen on

syytä. Heti kun tällainen päätös on tehty, ha-

jaantuvat kamarit lain nojalla ja uusien vaalien

jälkeen kokoontuva eduskunta säätää itse muu-
toksen. Onpa joskus tapahtunut, että jokin laiu-

sääläjäkunta itse suorastansa on päättänyt ha-

jaantua. Eanskassa on ollut useita n. s. perus-

tuslakia säätäviä kansalliskokouksia, joitten toi-

minta on tällä tavoin päättynyt, koskapa ei ole

ollut olemassa mitään muuta valtio-orgaania,

joka olisi voinut julistaa niitten toiminnan päät-

tyneeksi.

Hallituksen oikeus hajoittaa eduskunta taikka
eduskunnan alihuone on melkein kaikissa nyky-
aikaisissa valtiosäännöissä tunnustettuna (huo-

nuittaviua poikkeuksina mainittakoon Norja ja

Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat). Alkunsa se on
saanut Englannissa, jossa sitä ensi kerran käy-
tettiin 1784; nykyäusä sen säännöllinen käyttä-

minen lainsäädäntökausien lyhentämiseksi ja va-

litsijain kannan selvillesaamiseksi on Englannin
parliimentaarlsen hallitustavan tärkeimpiä peri-

aatteita. Muissa maissa, joitten valtiosäännöt

Englannin esimerkin mnkaisesti ovat myöntäneet
hallitukselle hajoitusoikeuden, ovat hallitsijat toi-

sinansa käyttäneet sitä valta-, jopa pakkokeinona
kansaneduskuntaa vastaan, ja meidän päivinäni-

mekin on, kuten kokemus on osoittanut, mahdol-
lista, että tätä oikeutta, jonka harjoittamista laki

ei ylimalkaan voi sitoa määrättyihin edellyt}'k-

siin. käytetään tavalla, joka on vastoin lain tar-

koitusta ja valtion todellista etua. Nykyajan
valtioissa hajoittamista kuitenkin verrattomasti
useimmiten käytetään varsin kansanvaltaisessa
tarkoituksessa, tahdotaan nim. antaa valitsijoille

tilaisuus ilmaista kantansa jossakin tärkeässä,

eduskunnan ratkaistavaksi joutuvassa asiassa.

Missä parlamentti on kaksikamarinen, ja ylä-

huone ei ole kansan valitsemain jäsenten muo-
dostama, saattaa tietysti ainoastaan alihuonecn
hajoittaminen tulla kysymykseen; jälkimäisen

hajoittaminen vaikuttaa silloin ylähuoneen is-

tuntokauden keskeytymisen. Missä taas vali-
tut edustajat joko yksinomaan tai pääasialli-

sesti muodostavat ylähuoneen, on senkin hajoit-

taminen mahdollinen (näin on laita esim. Bel-

giassa, Tanskassa ja Ruotsissa), vaikkakin har-

vinaisempi kuin tuon merkitykseltään tärkeäm-
män alihuoneen hajoittaminen. — Ranskan val-

tiosäännön mukaan tasavallan presidentillä on
oikeus senaatin eli ylähuoneen suostumuksella
hajoittaa edustajainkamari (alihuone), mutta
tätä oikeutta on, etupäässä hallitusvallan heik-

kouden ja epäitsenäisyyden vuoksi, nyk. valtio-

säännön voimassa ollessa käytetty vain yhden
kerran, 1877.

Hajoittaminen voipi tapahtua joko istuntokau-
den aikana (eduskunnan ollessa kokoontuneena;
hajoitus ahtaammassa merkityksessä), taikka
istuntokausien väliajoilla. — Yleisesti katsotaan,,

että hallitus ei voi antaa hajoituskäskyä, ennen-
kuin vastavalittu eduskunta on ennättänyt ensi-

kerran kokoontua.
Suomen (ja Ruotsin) säätyeduskunuan aikana

hajoittaminen varsinaisessa mielessä ei voinut
tulla kysymykseen, koska lainsäädäntökausi
kesti vain yhden istuntokauden ajan; sitävastoin

voitiin v:u 1869 Valtiopäiväjärjestyksen mukaan
valtiopäivät lopettaa ennen neljän kuukauden
kuluttua, jos kaikki säädyt sitä pyysivät taikka
hallitsija muuten katsoi siihen syytä olevan. —
Suomen nyk. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan on
hallitsijalla oikeus, jos sen havaitsee tarpeelli-

seksi, määrätä uudet vaalit toimitettaviksi en-

nen säännönmukaisen kolmivuotiskauden päätty-
mistä (3 §). Jos uusien vaalien määrääminen
tapahtuu eduskunnan koollaollessa (istuntokau-

den aikana) on eduskunnan hajaannuttava hal-

litsijan määräämänä päivänä sekä tiusien vaalien

jälkeen taas kokoonnuttava sen kalenterikau-
dfii ensimäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä
yhdeksänkymmenen päivän kuluttua hajoittami-

sen jälkeen, ellei hallitsija ole määrännyt aikai-

sempaa kokoontumispäivää. Jos taas määräys
uusien vaalien toimittamisesta annetaan sen

jälkeen kuin varsinaiset valtiopäivät on lope-

tettu (istuntokausien väliajoilla), eikä vaaleja

ehditä suorittaa loppuun ennen seuraavan helmi-

kuun ensimäistä päivää, lykätään varsinaisten

valtiopäivien kokoontuminen sen kalenterikuu-

kauden ensimaiseen päivään, joka seuraa vaalien

tuloksen julkaisemisen jälkeen (18 §). — Vaalien
edellä suoritettaviin valmistaviin toimenpiteisiin

nähden on vaalilaissa niinikään annettu muuta-
mia erikoismääräyksiä sen tapauksen varalta,

että uudet vaalit on määrätty ennen kolmivuotis-

kauden päättvmistä toimitettaviksi (V. L. 4, 7,

15, 16, 17 ja '37 §). R. E.

Hajoutuminen, kemiallinen, kemiallisen yh-

distyksen hajoaminen useammaksi yhdistykseksi
tai alkuaineeksi; tällaisen hajoutumisen vaikut-

tavat joko toiset aineet tai myö.skin valo, lämpö
ja sähkö. S. V. n.
Haju, hajuaistin tuottama aistimus ynnä eri-

tyisissä aineissa oleva kyky meissä herättää

hajuaistimus, vrt. Hajuaisti.
Hajuaisti, kyky tajuta hajuaistimuksia. Haju-

aistin 1. elin, jolla on mainittu kyky, piilee ne-

nän limakalvossa, jossa erityiset hajuhermot
pääteosineen välittävät aistimusten syntymistä.

Ihmisessä on vain nenäontelon ylimmillä osilla

tällaiset ominaisuudet olemassa. Ne ainekset,

jotka ovat omiansa hajua synnyttämään, ovat

kaasumaisia, ja niitä tarvitaan useinkin vain

tavattoman pienet määrät aistimuksen herättä-

miseksi; niinpä riittää V»o,ooo gr myskiä siera-
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men yläosaan johtuvaau ilmamäärään, jotta mys-
kinhajun aistimus tulisi huomatuksi. Hajuaisti

on kulttuuri-ihmisen kehnoimmin kehittynyt

aisti, sekä tylsistyy pian ollen sitten sen koom-
min antamatta vihiä esim. huonosta huoneen
ilmasta, jossa pitemmän aikaa oleskelemme ; saa-

tuamme kuitenkin hetkenkin vain hengittää rai-

tista ilmaa, niin että hajuaistin saa vähän leväh-

tää, antaa se sitten taas tiedon ummehtuneen
ilniau huonoudesta. Hajuaistimukset ovat yleensä

luonteeltaan niin epämääräisiä, ettemme niitä

voi kunnollisesti jakaa rajoitettuihin ryhmiin;
olemme vain tottuneet nimittämään kutakin ha-

jua sen esineen mukaan, joka sen synnyttää,

esim. ruusun haju, pilaantuneen muuan haju.

Suuri määrä niistä aistimuksista, joita yleensä

pidämme makuaistin alaan kuuluvina, ja jotka

muun muassa edistävät ruuan ja juoman mauk-
kuutta, kuuluvat oikeastaan hajuhermojen vä-

littämiin aistimuksiin, vrt. Nenä. M. 0-B.
Hajuherne ks. L a t h y r u s.

Hajupihka ks. P i r u n p a s k a.

Hajusuola (= ruots. luktsalt) , ammonium-
karbonaatin tai salmiakin ja kalkin seos, johon

ou lisätty joku hajuvesi. Siitä syntyy ammo-
niakkia, joka sisäänhengitettynä vaikuttaa vir-

kistävästi pahoinvoinnissa ja tainnoskohtauk-
sissa. Naisten ennen yleisesti käyttämät haju-
pullot olivat täytetyt tällä aineseoksella.

Edv. Ej.
Hajuttomuus (anosmia), puuttuva kyky tun-

tea hajua; h. esiintyy enemmän tai vähemmän
pysyväisenä vaillinaisuuteua hajuhermojen vi-

kaantuessa, mutta saattaa myöskin olla luon-

teeltaan ohimenevää ja tilapäistä, niinkuin on

laita jokaisessa nuhassa, jolloin nenän limakal-

von turvotessa hajua herättävät aineet eivät

pääse hermojen päihin vaikuttamaan. M. 0-B.
Hajuvesi, sprii-liuos hyvänhajuisesta kasvi-

öljystä tai keinotekoisesti valmistetusta aineesta,

ks. Essenssi t, Parfyymit.
Hakakenno ks. Ken n o.

Hakamaa, aidalla laitumeksi erotettu metsä-

tai niittymaa. Kaskenpoltosta hakamaalla ou
laissa erityisiä määräyksiä. ks. Kasken-
poltto. K. U-a.

Hakaniemen mellakka, „puuaisen kaartin"

ja „kunnallisen suojeluskaartin" yhteentörmäys
Hakaniemen torilla Helsingissä elok. 2 p:nä 1906,

aiheutui lähinnä niistä uusista suurlakkoyrityk-

sistä, joihin edellisen vuoden marraskuun suur-

lakon tuloksiin tyytymättömän työväestön ta-

holla ryhdyttiin Viaporissa heinäkuun ja elo-

kuun vaihteessa sam. v. tapahtuneen sotilas-

kapinan yhteydessä. Yleisen turvallisuuden säi-

lyttämiseksi ja etenkin liikenteen turvaamiseksi

perustettu »kunnallinen suojeluskaarti" lähetti,

kun sille sen majoituspaikkaan Vapaaehtoisen

palokunnan talolle tuotiin tieto raitiotieliikenteen

häiritsemisestä Siltasaarella, osaston rientomars-

sissa paikalle. Hakaniemen torille saavuttua

syntyi — kenen aloitteesta, ei liene varmaa —
laukausten vaihtoa, jossa sai surmansa tai haa-

voittui useita henkilöitä molemmin puolin; kaa-

tuneista ja haavoihinsa menehtyneistä oli „suo-

jeluskaartilaisia" seitsemän, »punakaartilaisia"

kaksi. Mellakasta, jossa mielissä kauan kytenyt
kiihko purkautui julmiin ja osittain hyvin raa-

koihiu tekoihin, oli lähimpänä seurauksena

»punaisen kaartin" hajoittaminen sekä sen ja

suurlakkoliikkeen varsinaisen jolitajan, kapteeni
Kockin pako maasta; »suojeluskaarti" hajosi

vapaaehtoisesti. Pitkällisen oikeudenkäynnin jäl-

keen tuomittiin useita mellakan aiheuttajista ja

osanottajista vankeuteen. Helsingin kaupungin
valtuusto on kaatuneiden »suojeluskaartilaisten"
haudalle pystyttänyt muistomerkin.
Hakapyssy, 1400-luvun puolivälissä käytän-

töön tullut pitkäpiippuiuen ja sytytinlukkoinen
tuliase; sai nimensä koukkumaisesta hanastaan
(ei perän alla olevasta kouku.sta, joka muurilta
ammuttaessa otti vastaan potkaisun) . Aseen
paino vaihteli 5-50 kg ja lyijykuulien 60-200 g.

Käytettiin vielä 30-vuotissodassa. JJ. T. S.

Hakaratas, kelloissa käytetty pieni ratas,

joka säätää painon tahi jousen ylläpitämän ak-

selin pyörimisliikkeen,
siten että se tapahtuu
jaksottaiu. Kuvassa
esitetään sveitsiläiuen

taskukellojen ankkuri-
säätö. Hakarattaas.-,a

H on hampaita z, jotka

toimivat ankkurin A
hampaitten P kanssa, — H:

saaden ankkurin heilu- V
maan edestakaisin. Ku-
vassa hammas Zj pai-

naa Pittä vastaan työn-

täen ankkurin yläpään
ulospäin. Kun z, on
jättänyt Pi:n, pääsee

ratas H. pyörimään
vapaasti pienen mat-

kaa kunnes z^ kohtaa
P,:n ja ankkuri taasen heiluu toiseen suuntaan.

E. S-a.

Hakaristi (ruots. hakkors, saks. Eakenkreuz,

sanskr. sicastika, kreik. tptraraskele's, raask.

croix gammee, engl. fylfoot) on [f— p
tavallisimmassa muodossaan yhtä _J ]

\j~^

pitkillä ia suorakulmaisesti taivu- ^ , ...
.,, •; ... ... ... Hakaristi.

tetuilla haaroilla varustettu risti,

mutta siitä on erilaisia toisintoja, joitten haa-

rat ovat enemmän tai vähemmän kaarikäyriä.

Hakaristiä on jo ikiajoista käytetty ornament-

tina mitä erilaisimmissa esineissä Euroopassa ja

Aasiassa, aikaisimmin se ehkä esiintyy Väli-

meren itäalueella, Troia-Hissarlikin alemmissa

kerrostumissa; maalatuissa Hallstatt-ajan sa\ i-

astioissa; Ruotsissa jo pronssiajan lopulla. Suo-

messa ainakin jo myöhemmällä rautakaudella;

myös suomalaise.ssa kansatieteellisessä puukalus-

tcssa ja suomalais-ugrilaisten kansain ompelu-

koristeissa; se tavataan myös Afrikassa ja Ame-
riikassa — H:n synnystä ja alkuperä i.sestä mer-

kitjksestä ovat mielipiteet varsin eriävät. Mnu-

tamat katsovat sen kuvaavan pyörivää auringon-

kehää ja olevan auringoujumulau symbolin.

Ransk. tutkija Houssay näkee siinä mustekalan

ja saks. kansatieteilijä K. von den Steinen hai-

kiirar. kuvan. Molemmissa tapauksissa olisi h.

ollut amuletti (ks. t.) ja olisi sillä ollut uskonnol-

linen merkitys, koska haikaraa ja mustekalaa on

pidetty totem-eläiminä. — Hakarististä ovat

ehkä alkunsa saaneet tähän kuva-

tut merkit, joista jälkimäistä

kansa Lentiirassa sanoo mursun-

Hakaratas.
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sydämeksi (Ruotsissa se tavataaa jo

muinaisajan riipuskoristeissa ja riimukivissli)

.

Edolliiien merkki esiiutyy silloin tällöin suoma-

laisessa kansatieteellisessä puukalustossa. [L.

Milller, „Det s. k. hagckors's anvendelse og betyd-

niug i oldtiden" (1877), de Mortillet, „Le signe

de la croix avant le christianisme" (1866), von

deji Steineu, „Präliist. Zeichen und Ornameute"
(..Bastian Festschrift", 1896), Tli. Wilsou, „The
sw::stika" (1898).] U. T. S.

Hakasalmen huvila (Hagasund) Helsingissä,

Töölön-lähden raanalla, aikanaan rouva A. Ka-
ramzinin rakennuttama. Lahjana siirtynyt kau-

pungille. Valtion historiallis-kansatieteellisen

museon sivistyshistoriallinen osa.sto on väliaikai-

sesti siihen sijoitettuna.

Eakatistit, nimitys, jota tavallisesti käyte-

tään sen yhdistyksen jäsenistä, joka 1894 perus-

tettiin valvomaan saksalaisuuden etuja ja ehkäi-

semään puolalaisuuden edistymistä Ppseniu maa-
kunrii'ssa; nimi on muodostettu yhdistyksen pe-

rustajaiu (Hansemann, Kennemann ja Tiede-

maun) alkukirjaimista. H. ovat toiminneet hy-

vin innokkaasti puolan kielen syrjäyttämiseksi,

puolalaisten omistamain maatilain saattamiseksi

saks. haltuun, saks. asutuksen levittämiseksi ja

siten pitäneet vireillä leppymätöntä kansallis-

vihsa saksalaisten ja puolalaisten kesken.
Hakemus, lakit., julkiselle viranomaiselle

telity pyyntö määrättyyn virkatoimonpiteeseen
ryhtymisestä pyynnön tekijän hyväksi tahi jon-

kun edun, esim. viran saamisesta, jonka myön-
täniinen on viranomaisen asiana. Jos hakemus
on jätetty asianmukaisessa järjestyksessä ja sää-

dotljyn aikaan, on hakijalla oikeus saada se

viriinomaisea tutkittavaksi. Hakemus eroaa siis

anomuksesta (ks. t.) siinä, että se voi

tai koittaa ainoastaan sellaista virkatoimen-

pidettä, joka koskee hakijaa persoonallisesti, kun
tias anomus voi tarkoittaa mihin virkatoimcn-
piteesoen ryhtymistä tahansa, sekä siinä, että

anomuksen viranomainen voi, päinvastoin kuin
hakemuksen, jättää kokonaan huomioonotta-
matta, koskapa se vain sisältää määrätyn toivo-

muksen tahi esityksen. vrt. Muutoksen-
h a k u k e i n o. K a n t a j a. O. K:nen.
Hakija, tähtit., pieni kiikari, jolla on suuri

näköpiiri, yhdistettynä tähtitieteelliseen kiika-

riin siten, että molempien akselit ovat yhdrn-

suuntaiset. H:n avulla asetetaan kone siten, että

havaittava taivaankappale tulee näköpiiriin. Ha-
kija on välttämätön apukoje koneissa, joitten

objektiivihalkaisija nousee päälle 100 mm.
n. K.

Hakim (arab. hakim = viisas) , opettaja, lää-

käri : hnkim. tuomari, kuvernööri. K. T-t.

Hakim, B i a m r i 1 1 ä h. egypt. kalifi (996-

1021). ks. Drusilaiset ja F a t i m i d i t.

K. T-t.

Hakkapeliitta, nimitys, jota käytettiin suo-

malaisista ratsumiehistä Kustaa Aadolfin Puolan
sodassa ja joka varsinkin kolmikymmenvuoti-
sessa sodassa tuli peljätyksi : johtuu heidän sota-

huudostaan ,,Hakkaa päälle I", jolla he hyökätes-
sään rohkaisivat toisiansa. Nimitystä mainitaan
sekä ystäväin että vihollisten yleisesti käyttä-
neen (esim. englanninkielisillä kirjailijoilla se

tavataan muodossa Tlackapells. Hagapells)

.

G. R.

Hakkaus. H:lla tarkoitetaan metsänhoidossa
yleensä puiden kaatamista metsässä. Erotetaan

1) päähakka ukset (uudistushakkaukset)
eli varsinaiset hakkaukset, joissa metsästä pois-

tetaan pääasiassa täyden mitan saavuttaneet

puut ja joita seuraa uuden ka.svuu hankinta, ja

2) etuhakkaukset, harvennus- eli kasvatus-

hakkaukset (ks. Apuharvennus), joiden

tehtävänä on kasvattaa nuorta metsää mahdolli-

sim.man arvokkaaksi. Varsinaisia hakkauksia
voidaan erottaa 2 muotoa: 1) paljaaksi-
hakkaus, jolloin isommalta tai pienemmältä
alalta poistetaan kaikki puut, suuret ja pienet,

jättäen paikalle korkeintaan vanhan metsän suo-

jassa kasvanutta nuorennosta (etukasvua) ja

2) siemenpuuasentohakkaus, jolloin

hakkausalalle sitäpaitsi jätetään n. s. siemen-

puita. Kunkin hakkauskohdau suuruuden mu-
kaan erotetaan 1) lohkohakkaus, jolloin

isonlainen ala (tav. yli V* ba kokoinen) haka
taan paljaaksi tai siemenpuita jättäen, 2) k a i s-

t a 1 e h a k k a u s, jolloin kukin yksityinen hak-

kausala käsittää pitkän kapean kaistaleen, 3)

ryhmä- 1. a u k k o h a k k a u s, jossa hakkaus-
alat ovat muutamien aarien kokoisia aukkoja 4)

harsintahakkaus, jolloin kukin yksityi-

nen hakkauskohta käsittää ainoastaan yhden tai

muutaman harvan puun kasvualan. A. C.

Hakkausala, se metsäosa, josta puita kaade-

taan (ks. Hakkaus). A. C.

Hakkausjakso käsittää useita yhdessä jonossa

olevia metsäosastoja tai metsiköitä, jotka tulevat

järjestyksessä peräkkäin hakattaviksi. A. C.

Hakkausjärjestys, hakkausten (ks. t.) toi-

mittaminen vallitsevan tuulensuunnan vaati-

massa järjestyksessä. Tuulisissa seuduissa, var-

sinkin rannikoilla ja vuoristoissa, täytyy hak-

kaukset toimittaa määrätyssä järjestyksessä,

siten että ensimäinen hakkaus toimitetaan tuu-

lesta poispäin olevalla metsänlaidalla ja jokai-

nen seuraava hakkaus toimitetaan edelli.-en

tuulta kohti olevalla puolella. A. C.

Hakkauslaskelma, laskelma, joka osoittaa,

mitenkä paljon metsästä vuosittain tai aikakau-

sittain voidaan hakata. Hakkausmäärän laske-

miseen käytetään useita eri menetelmiä, joita

erotamme 1) vuosipalstamenetelmät, 2) sareke-

meiietelmät. 3) ikälunkkamenetelmät ja 4) iior-

maalivarasto- 1. kaavamenetelmät, mikäli ne

koskevat lohkohakkaus- ja lohkoharsintametsiä.

Harsintametsissä käytetään osittain kaavamene-
telmiä o-ittain aivan erikoisia, joista meillä on

yleisimmin käytännössä n. s. vanhempi ruotsa-

lainen hirrenharsintamenetelmä. A. C.

Hakkausmäärä, puumäärä, joka metsästä

hoitosuunnitelman mukaan vuosittain tai aika-

kausittain hakataan. Sen laskemisesta ks. Hak-
kauslaskelma. Normaalinen h., puu-

määrä, minkä normaalitilassa oleva metsä voi

kestävästi tarjota hakattavaksi. A. C.

Hakku (saks. Uacke), käsiase, jolla maa ri-

vien välistä kuohkeutetaan, rikkaruohoja hävi-

tetään, taimia mullataan j. n. e. Kärki tav. te-

räksestä. 10-25 em leveä. /. A. S.

Hakluyt [häklM], Kichard (1552-1616),

engl. maantieteilijii : tutki varsinkin löytöhisto-

riaa. Luennoi maantiedettä Oxfordin yliopis-

tossa; pääteos: „The principall navigations, voia-

ges, traflfiques and discoveries of the English
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nation". — Lontoossa 1846 perustettu H.-seura
on julkaissut vii 100 matkakertomusta.

E. E. K.
Hakodate [-da'-], kaupunki ja linnoitettu va-

paasatama Japanissa, Jesso-saarcu etelärannal-

la, Tsugaru-salmen varrella; 85,313 as. (1903).

Temppeleitä, museo, merikoulu ; harjoittaa tuli-

tikkujen valmistusta sekä kuivatetun kalan y. m.
kauppaa. Vapaasatama, johon suurimmatkin
alukset pääsevät, avattiin 1858.

Hakoinen (ruots. Haga), vanha herraskar-

tano Janakkalassa, tarinan mukaan alkuaan
kuninkaankartano, mutta Hämeenlinnaa perus-

tettaessa vaihdettu kaupunkiin kuuluviin aluei-

hin ; 1500- ja 1600-luvuilla mainittu „vanhaksi
Hämeenlinnaksi". Vanhin tunnettu omistaja lie-

nee Mäns Torstenssou (Gripsfot?), joka oli Tuk-
holman valtakunnan-päivillä 1560 ja allekirjoitti

säätyjen päätöksen 30 p:uä kesäkuuta sam. v.

Tilan sai 1615 Klas Klasson Uggla, jonka suvulla

se pysyi v:een 1795. Sen jälkeen tila on ollut

Leijonhufvud- ja Boije-suvuilla. Kartanon vie-

ressä on Hakoisten linnan (ks. t.) mäki.
K. S.

Hakoisten linna lähellä Hakoisten kartanoa
(ks. t.) Janakkalassa. Tarina tietää Hämeenlin-
nan alkuaan perustetuksi tälle vuorelle, joka on
lähellä entisten tärkeiden vesireittien risteystä.

Viimeiset kaivaukset ovat osoittaneet, että

vuorella on ollut suunnikkaan muotoinen pää-

rakennus vuoren lakea piirittävän manttelimuu-
rin laidassa. Tähän on liittynyt esilinna kchä-

muureineen ja sen edessä on ollut vallihauta

ja valli. Kaikki löydöt keskiaikaisia. K. S.

Hakokirves ks. K i r v e s.

Hakon ks. H a a k o n.

Hakonkoski, sahalaitos Rengossa, perust.

1892. omistaa Aug. Eklöf. K. S.

Hakostaron Linnamäki Uskelassa Kankareu
talon eteläpuolella, lähellä Salmenojaa, joka en-

nen lienee yhdistänyt Alasjärven ja Halikon-
lahden toisiinsa. Mäki on yksinäinen, n. 20-25 m
korkea, pohjois- ja länsiosassa jyrkkäkallioinen,

muihin suuntiin viettävä ja irtaist-a maata. Val-

leja on itäisellä ja eteläisellä puolella. Varustuk-
sella on pakanuudenaikuinen luonne, mutta lin-

nan muuri on jo limitetty kalkkilaastia käyt-

täen. K. S\

Hakuli, paalu-aita, joka on tehty lyömällä
paaluja maahan taajaan toistensa viereen ja yh-

distämällä ne vitsaksilla ; käytetty tavallisesti

sotatarkoituksiin. Myöskin ennen aikaan täm-
möisen aidan ympäröimä esikaupunki. K. S. K.
Halakha [-lä-J (uushepr., = tie, vaellus), juuta-

laisten elämänvaellust-a määräävien säännöksien
yhteinen nimi. Edv. St.

Haläsz, Ignäcz [-äs -ätsj (1855-1901), unk.

kielentutkija, v:sta 1893 unkarin ja vertailevan

suomal.-ugril. kielitieteen professori Kolozsväriu
yliopistossa. Kävi v:ina 1884, 1886 ja 1891 Ruot-
sin lappalaisten keskuudessa kielitieteellisellä

tutkimusmatkalla, jonka päätulokset ilmestyivät
6-osaisena julkaisuna: „Sv6d-lapp nyelv" (1885-96,
kielennäytteitä, sanastoja, kieliopill. havaintoja).
H:n muista lapinkieltä koskevista julkaisuista
mainittakoon vertaileva esitys „A svedorszägi
lapp nyelvjäräsok" (1890-92) ja etelä-lapin

kielioppi ,,A döli lapp nyelv rövid alaktaiia"

(1901). H:n muista tutkimuksista ovat tärkeim-
mät: „Magyar elemek az 6szaki szläv nyelvek-
ben" (1888-89), jossa hän käsittelee pohjois-slaa-

vilaisten kielten unkarilaisia aineksia, s(>kä „Az
ugor-szamoj6d rokon^äg k§rd6se" (1893-94), jos.-a

hän laajojen sanavertailujen pohjalla käsittelee

kysymystä suomal.-ugrilaisten ja samojedilaisten
kielten keskinäisestä sukulaisuudesta. — H.
käänsi myös unkariksi joukon suomalaisia kan-
sanlauluja ja satuja. F. W.
Halava ks. Pajut.
Halbe, Max (s. 1865), saks. kirjailija, eli

ensin Berliinissä, mutta muutti 1895 Muucheniin,
jossa yhä vielä elää. H:n esikoisdraamat „Ein
Emporkömmling" (1889), „Freie Liebe" (1890)

ja ,.Eisgaiig" (1892) olivat kokonaan syntyneet
Ibsenin tunnustähtien alla. Eusimäisen suuren
näyttämömenestyksensä hän saavutti lemmen-
draamallaan „Jugend" (1893). Tämän näytel-

män runollista voimaa eivät saavuta H:u myö-
häisemmät näytelmät: ,,Mutter Erde" (1897, myös
suom.': „Maa"), „Der Eroberer" (1899), „bie
Heimatlosen" (1899), ,,Das tausendjährige Reich"

(1900), „Hans Rosenhagen" (1901), „Das wahre
Gesieht" (1907). H. on naturalisti, hänen näytel-

missään on paljo näyttämöllisesti vaikuttavaa,

luonteen erittely on usein terävää, mutta hänen
dramaattiset keinonsa ovat usein tilkonaisia,

kuten esim. luonnonvoiman äkillinen esillepurkau-

minen. [Richard Urban, ,,Die literarischc Gegen-
wart" (190S).] J. E-l.

Halberstadt [-siat], kaupunki Preussissa, en-

tisen, samannimisen hiippa- ja ruhtinaskunnan
pääkaupunki; 45,529 as. (1905). ITlkomuodoltaun

vanhanaikainen, monta huomattavaa keskiajan ra-

kennusta: tuomiokirkko St Stephan (13-14:nneltä

vuosis.), Liebfrauenkirche (1135-1248), raati-

huone y. m. Useita hyvässä maineessa olevia

oppikouluja, m. m. 1675 perust. lukio. — Vilk-

kaanlainen kauppa ja teollisuus. — Lähettyvillä

Klusbergin esihistorialliset luolarakennukset. —
H. sai kaupunginoikeudet 998. Joutui alueineen

Westfaleuin rauhanteossa 1648 Brandenburgille.
E. E. K.

Halbig [-ih], Johann (1814-82) , saks. kuvan-

veistäjä. Miinchenin polytekuillisen koulun pro-

fessori. H:u laaja toiminta käsittää varsinkin

koristeellisia ja monumentaalisia veistoksia,

joita 011 Miinchenissä, Oberammergaus^a, Pieta-

rissa, New Yorkissa y. m. E. R-r.

Haldane [höldein], Richard Burdon
(s. 1856), engl. politikko, tuli 1879 asianajajaksi,

valittiin 1885 alihuoneeseen, jossa liittyi vapaa-

mieliseen puolueeseen ja erityisesti sen imperia-

listiseen ryhmään; tuli 1905 sotaministeriksi ja

sai 1907 hyväksytyksi armeian uudestaan järjcs-

tiin.istä koskevan lain, jonka tarkoituksena on

Britannian-saarten puolustamista varten luoda

300 tuhanteen nouseva vara- 1. territoriaali-
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armeia
;
julkaissut „Life of Adam Smith" (1887)

yuiiä filosofisia ja valtiollisia kirjoituksia.

J. F.

Haldatsokko ks. H a 1 d e.

Halde (Halditunturi, Haltiotunturi
1. H a 1 d e f j e 1 d, lap. Haldatsokko), Suo-

men korkein tunturi, maamme luoteiskolkassa

Enontokiäisten Lapissa, Norjan ja Suomen ra-

jalla; 1,254 m yi. merenp. kohoava, syvien laakso-

uomieu uurtama gabbromuodostuma, jonka hui-

pulta lumi harvoin sulaa. W. S-m.
Hale [heil], George Ellery (s. 1868),

amer. astrofyysikko, tuli 1897 Chicagoa yliopis-

toon astrofysiikan professoriksi ja Williamsbyn
Yerkes observatoriu johtajaksi. H. oa etevä

spektraalianalyysin tutkija. Hän on keksimäl-
lään spektroheliografilla ottanut ensimäiset valo-

kuvat auriiigoiisoihduista ja protuberansseista,

tutkinut auriugontäplicn pyörreliikkeitä ja mag-
neettisia kenttiä, eri kuumissa sähköliekeissä

kaasutettujen metallien spektrejä j. n. e. H. on
„Astrophysieal Journal"in toimittaja. Nykyään
(1910) hän on Kaliforniassa olevan Mount Wil-

son observatoryu johtaja. U. S.-n.

Haleb ks. A 1 e p p o.

Hälek [hä-J, Vitezslav (1835-74), tsek.

runoilija, oli erittäin tuottelias sekä lyyrillisen

että kertomarunouden, novellin ja näytelmän
alalla. Hänen uusi sanontatapansa tuotti hänelle

aikoi uaan paljoa ihailijoita, multa verraten epä-

itseaäisenä runoilijana ja heikkona muototaitei-

lijaaa häa kadotti pian merkityksensä. J. J. M.
Hales fheilzj, Stephen (1677-1761), engl.

kasvifysiologi, tunnettu kasvien ravitsemista ja

eritotenkin niissä tapahtuvaa nesteitten nouse-

mista koskevista laajoista tutkimuksistaan. Hä-
nen teoksistaan mainittakoon: „Statical essays"
l:nen nide: „Vegetable statics, or an accouut of

some statical experimeiits on the sap in vege-

tables" (1727, 3 pain. 1738). (M. 0-B.J
Halevy [alevl']. 1. Jacques Fromen-

tal filie H. (1799-1862), ransk. oopperansävel-
täjä, Cherubini'n oppilas. Hänen parhaat teok-

sensa ovat „Juutalaistyttö" ja „Salama" (mo-
lemmat 1835), joista edellinen on esitetty suo-

malaisessa oopperassa. H. toimi sävellysopetia-

jana Pariisin konservatorissa. 7. K.
2. Ludovic H. (1834-1908), ransk. kirjai-

lija, edellisen veljenpoika, kirjoittanut, useim-
miten yhdessä H. Meilhacin kanssa, operettiteks-

tejä OfTenbachin musiikkiin, sekä tapadraaman
„Froufrou" (1869). humoreskit „Monsieur et ma-
dame Cardinal" (1880), romaanin ,,L'abb4 Coa-
stantin" (1882) sekä sota-ajankuvaukset „L'in-

vasion" (1872) ja „Notes et souveuirs 1871-72"'

(1889).
Halevy [alevVJ, Joseph (s. 1827), ransk.

-

juutal. orientalisti, teki 1868 tutkimusmatkan
Abessii Iliaan ja seur. v. Etelä- Arabiaan, tunki
ensimäisenä eurooppalaisena Wädi Nedzräniin

y. m. ja kopioi 686 himjarilaista piirtokirjoi-

tusta (julkaistu 1872-75). Paitsi useilla nerok-
kailla epigrafisilla tutkimuksilla ja rohkeilla

mielipiteillään raamatullisen eksegetiikan alalla

(„T{echerches bibliques", 1895, 1901) H. on herät-

tänyt huomiota väitteellään, että n. s. sumerilai-

nen nuolenpääkirjoitus ei ole muuta kuin idco-

grafista assyriaa. H. on etiopian, himjarin ja

turaanilaisten kielten professorina Sorbonnen

„£cole pratique des hautes 6tudes" opistossa

sekä assyriologian prof. „S4minaire israelite de
France"ssa. V:sta 1893 hän julkaisee aikakaus-
kirjaa „Revue sdmitique". K. T-t.

Halfa-heinä ks. E s p a r t o-h e i n ä.

Halfdan [-lv-]. 1. H. V a n h a, muinaisskand.
tarukuningas, josta kertomuksen mukaan kaikki
mainioimmat Pohjoismaiden hallitsijasuvut Yng-
lingit, Siklingit, Niflungit y. m. polveutuvat. —
2. H. Väkevä, tansk. tarukuningas, nähtä-

västi ajateltu Göötaumaan hallitsijaksi (halvdan
= puolitanskalainen) , surmaa tietämättänsä veli-

puolensa Hildigorin, voittaa urotöillänsä puoli-

sokseen Tanskan hallitsijasuvun viimeisen peril-

lisen, kuninkaantyttären Gyridin. Heidän poi-

kansa on, pitkän lapsettomuuden jälkeen, kuu-
luisa Harald Hildetand. — Nähtävästi alkuansa
sama henkilö kuin norjalaisperäisissä saduissa

mainittu H. Vuorenvahva („hjargrami").
K. G.

Halfvägsholmen [halvve-J ks. Puolitien-
saari.
Haliaetus ks. Kotkat.
Halichoerus ks. Hylkeet.
Halicore ks. Merilehmä.
Halifax [hälifäksj. 1. Kaupunki (n. s. muni-

cipal borough) ja kreivikunta Englannissa;
111,018 as. (1908). Sijaitsee Penniinien vuoris-

tossa ja Leeds-Manchesterin radan varrella.

Vanha Pyh. Johanneksen kirkko ja kauniita
uudenaikaisia rakennuksia. Harjoittaa villa- ja

kampalanka- sekä rauta- ja terästeollisuutta.

Läheisyydessä kivihiilikaivoksia ja kivilouhi-

moita. — 2. Nova Scotian provinssin pääkau-
punki Kanadassa ; n. 42,000 as. Sijaitsee H.-har-

i)our nimisen Atlantin lahden rannalla; tämä on
kapean salmen kautta n. 50 km" laajan Bedford
Basinin yhteydessä. Lahdista muodostunut luon-

nollinen satama on maapallon parhaimpia, lujasti

linnoitettu ja aina jäisiä vapaa. H:ssa on pro-

vinssiviranomaisten ja parlamentin, katol. arkki-

piispan ja anglikaanisen piispan sija sekä useita

sivistyslaitoksia (yliopisto), luja varusväki ja

sotalaivaston asema. Teollisuus käsittrul soke-

rin, puuvillatavarain, paperin ja koneitten val-

mistusta. Suurta kalastusta. Itä-Kanadan talvi-

satamana H. ylläpitää vilkasta laivaliikettä Eng-
lannin ja Yhdysvaltain kanssa. Se on Kanadan
pacifik-radan ja viiden lennätinkaapelin alku-

kohta. Vienti (kuivatettu kala, hummeri, puu-

tavarat ja omenat sekä maanviljelys- ja meijeri-

tuotteet) oli 1905 n. 42 milj. mk:n ja tuonti 41

m.ilj. mk:n arvoinen. Satamassa käyneitten lai-

vojen kantavuus nousi s. v. 2,8 milj. tonniin. —
Perustettu 1749. (W. S-m.)

Haliitti (kreik. halos = suola), vuorisuolan

(ks. t.) mineraloginen nimi.
Halikarnassos [-n(isso'sJ, muinainen kaupunki

Väliän-Aasian Kaarian rannikolla, luettiin doo-

rilaisiin siirtolakaupunkeihin, vaikka sen kreik-

kalaisten asukkaiden kielimurre näkyy olleen

joonialaista; paitsi kreikkalaisia asui siellä myös
kaarialaisia. 5:nnen vuosis. alkupuolella e. Kr.

siellä hallitsi Persian ylivallan alaisia kaarialai-

sia ruhtinaita; näitä oli kuningatar Artemisia

(tunnettu osanotostaan Salamiin taisteluun).

Sittemmin kaupunki kuului ensimaiseen Ateenan
.sotaliittoon. — 4:nnen vuosis. keskipaikoilla

siellä hallitsi toinen Artemisia, joka miesvaiua-
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jausa Maussolloksen haudalle rakeuuutti suurfin-

moisea haiitarakeniiukseii, jota Kreikan elevim-

mät taiteilijat (Skopas, Leokhares y. m.) koristi-

vat kuvapatsailla ja korkokuvasarjoilla ; tämä
muistomerkki, u. s. MaussoUeioa, luettiin myö-
hemmin ,,maailman 7 ihmeen" joukkoon.
Halikko. 1. Kuuta, Turun ja Porin 1.,

Halikon khlak., Halikko-Angelniemen nimis-

miesp. ; kirkolle H:n asemalta 1
'/a ^n^; 300,8

km», joista viljeltyä maata 9,361 ha (1901) ;

114 "/i2 manttaalia, talonsavuja 244, torpansavuja
263 ja muita savuja 865; 6,018 as. (1907), joista

ruotsinkielisiä yli 1 % ; 936 hevosta, 3,464 leh-

mää (1908). — Sivistyslaitoksia: kansakouluja
8 (9 opett.)

;
pitäjänkoulu Joensuun kartanossa

per. 1796; Aminnen hevoshoidonkoulu. — Teolli-

suuslaitoksia: Peksalan, Toppjoen ja Tuiskulan
tiilitehtaat; Hajalan kartanon, Vartsalan höyry-
sahat, Mäen saha ; Vartsalan höyrymylly, sekä
useita myllyjä; Hajalan seudun ja Vaskion osuus-

meijerit. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Turun arkkihiippak., Perniön rovastik., itsen,

khrakunta ainakin jo 1330. Seurakuntaan kuulu-
vat Angölniemen kappeli ja Vaskion rukous-
huonekunta. Kirkko harmaasta kivestä (rak. 1440,

lisätty 1813-14). — Seutukunnalla (Rikalassa,

Mustamäellä y. m.) on tehty tärkeitä erikautisia

muinaislöytöjä. [A. Björk, Kiinteitä muinais-
jäännöksiä Halikon kihlakunnassa, Halikon
pitäjä (Suom. muinaismuistoyhd. aikak. VI, siv.

50 j. seur.).] K. S.

Halikonjoki laskee Halikonlahteen (ks. t.).

Sen itäinen haara lähtee Someron rajoilta ja

kulkee Kuusjoen kirkon ohi lounatta kohti, kun-
nes se yhtyy Vaskion kulmakunnalta tulevaan
läntiseen haaraan. Joki kulkee sen jälkeen ete-

lää kohti ja tehtyään suuremman mutkan kään-
tyy loppujuoksullaan kaakkoon. Joen merkitys
liittyy läheisesti Halikonlahden tärkeyteen.

K. S.

Halikon kihlakunta käsittää Kemiön, Drags-
fjärdin ja Vestanfjärdin, Perniön ja Fiubyn,
Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan, Halikon ja

Angelniemen, Uskelan, Muurlan, Perttelin ja

Kuusjoen, Hiittisten kunnat sekä Kyrkosundin
saariston Kemiön kuntaa T. ja P. lääniä.

K. S.

Halikonlahti, merenlahdelma, joka pistäytyy
n. 4 peninkulmaa syvälle sisämaahan Kemiön-
saaren ja mantereen välillä. Sen pohjukkaan
laskee kaksi osittain vieläkin kulkukelpoista jo-

kea nim. Halikon- ja Uskelan- eli Salonjoet,

jotka ovat olleet tärkeitä liikeväyliä. H. on
tämän vuosituhannen alussa ulottunut aina ny-
kyisen PTalikon kirkon paikkeille, jossa on ollut

n. s. ,,Rikalan kaupunki". Näille seuduille on
keskittynyt saaristolaisten kauppa sisämaalais-

ten kanssa sekä ulkomainen meriliikenne, josta

viimemainitusta muistona on vielä puheenparsi:
»Halikon kautta Ruotsiin". [Juhani Rinne,
„Halikon seudun muinaisesta kaupasta" (Hist.

aikakauskirja 1906, siv. 54-72).] K. 8.

Halikon tuomiokunta käsittää käräjäkun-
uat: 1. Halikko, Angelniemi, Vaskisten tilukset,

Uskela, Muurla, Salon kau])pala, Pertteli, Kuus-
joki ; 2. Perniö, Finby, Yliskylän saarnahuone-
kunta; 3. Kiikala, Kisko ja Suomusjärvi. Turun
hovioikeuden alainen. K. S.

Halila, venäläisten viranomaisten ylläpitämä

keuhkotautisten parantola Uudellakirkolla
(Viip.l.).

Halinen 1. Halistenkoski, putous Aura-
joessa n. 3 km:u päässä Turusta, putouksen kor-
keus 3,6 m ; 50 hevosvoimaa. Koskessa on ollut

myllylaitoksia vanhoista ajoista. Vanhin säilynyt
sopimus veden sulkemisesta siinä on v:lta 1352.
N. s. Pyhän Henrikin myllyn omisti koskessa
P. Olavin luostari Turussa 1400-luvulla, ja 1600-
luvulla oli pieni mylly Turun kaupungilla, jolle

koski myllyineen nykyisin kuuluu. [Juhani
Rinne, „Turusta Hälisten koskelle" (Suom. mat-
kailijayhd. vuosikirja 1905).] K. S.

Halkaisija. 1. Suora viiva, joka käyräviivai-
sessa tasokuviossa puolittaa kaikki kuvion
samansuuntaiset jänteet. Useimmilla korkeam-
man asteen käyrillä on joko yk.-5i tai ei yhtään
h:aa. Koonillisella sektsionilla (ks. t.) on sitä

vastoin äärettömän monta h:aa. Ympyrässä,
ellipsissä ja hyperbelissä keskipiste jakaa h:ii

kahteen yhtä suureen osaan. Ympyrä.^^sä ovat
sitä paitsi kaikki h:t keskenään yhtäsuuret.
Parabelin kaikki h:t ovat yhdensuuiilaiset.
Käyrän pinnan h:ksi sanotaan kahden halkaisija-

pinnan leikkausviivaa. Ellipsoidin ja pallon
keskipiste puolittaa niiden h:t. Pallon h:t ovat
kaikki keskenään yhtäsuuret. Näennäinen
halkaisija, esim. auringon, määrätään siten,

että auringon keskipisteen ja katsojan silmän
kautta ajatellaan taso asetetuksi ja katsojan sil-

mästä piirretyksi sivuajia leikkausympyrälle.
Täten syntynyt kulma on auringon näennäinen h.

2. Kolmikulmainen kokkapurje ks. Purje.
U. S: n.

Halkeilu, se useimpien vuorilajien ominaisuus,
että ne lohkeavat määrättyihin suuntiin helpom-
min kuin muihin, joten niistä syntyy jossain

määrin säännöllisiä kappaleita. Niinpä basal-

teista usein muodostuu kuusitahkoisia pylväitä,

trakyyteistä, fonoliiteista y. m. ohuita paasia,

kun taas useat graniitit halkeilevat suorakulmai-
siksi lohkareiksi. Nämä ominaisuudet johtuvat

vuorilajien jähmettyessä ja kutistuessa .synty-

neestä sisäisestä jännityksestä. Säännöllinen

halkeilu helpottaa vuorilajin louhimista. P. E.

Halkia, kylä Pornaisissa. H:n saha (per.

190.5) samannimisessä koskessa.

Halkokarin kahakka Kokkolan edustalla ta-

pahtui Krimin sodan aikana 7 p. kesäk. 1854,

kun Pohjanmaan kaupunkien varastoja hävittä-

mään lähetetyistä englantil. sotalaivoista yritet-

tiin täällä maihinnousua, samoinkuin Oulussa ja

Raahe.ssa. Hyökkäyksen torjui ilman sanottavaa

tappiota Vaasasta tänne rientänyt sotilasosasto

kauppaneuvos Donnerin paikkakuntalaisista ko-

kooman vapaaehtoisjoukon avulla. Englantilaiset

kadottivat kaikkiaan 68 miestä sekä barkassin

tykkeitieen. E. E. K.
Halkominen, tilan, ks. Maanjako.
Halkomitta, virallinen, on Suomessa kuutio-

metri. Yksityiskaupassa ovat tavanmukaiset

mitat joko vanha syli = 6 jalkaa (1,78 m) korkea

ja 6 jalkaa pitkä pino tai metrinen syli = 2 ni

korkea ja 2 m pitkä pino. Jos halkojen pituus

on sama niin on 5 vanh. syltä = 4 metr. syltä.

Halkojen tavallisin pituus on: valtion tilauksissa

V» m, muuten 1 m, paitsi Kaakkois-Suomessa,

missä venäläinen lyhyt halko on laajalti käy-

tännössä. Enimmäkseen myödään täällä halkoja,
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jotkii ovat 16-17 tuuman (40-43 cm) pituisia,

mutta myös lyhyempiä 14-15 luumaisia (35-38

cm) sekä' pitempiä 18-19 luumaisia (45-48 cm),

'/j m, melriii pituisia j. u. e. Vanha syli 16-

luumaisia halkoja on = l,»o m^ ja metrinen syli

sellaisia halkoja = 1,68 m'. 17-tuumaisieu halko-

jen vastaavat kuutiosisällykset ovat 1,85 m' ja

1,78 m'. Pietarissa on suomalaisten halkojen osto-

miita 7 jalkaa X 8 jalkaa, mutta venäläinen

myömämilta (sasenj) = 7 jalkaa X 7 jalkaa.

Halkojen pituuden pitää olla 8-9 versokkaa( 14-16

tuumaa). f', ^-"m-

Halkosaha ks. Saha.
Halkyone /-^/'-/(kreik. Alkyo'ne t. Halkyo'ne)

,

Aioloksen tytär, jonka jumalat hänen ylimieli-

syytensä vuoksi muuttivat vesilinnuksi. Toisen

tarun mukaan H. puolisonsa kuolemaa surren

syöksyi mereen, jolloin muuttui jäälinnuksi.

Hah IhölJ, A s a p h (1829-1907) ,pohjois-amer.

tähtitieteilijä, ctevimpiä alallaan. Oli alkuaan
puuseppä, antautui 1856 tähtitieteellisiin ja ma-
temaattisiin töihin, toimi 1862-91 „Naval Obser-

vatory"ssa Washiugtonissa, v:sta 1863 professo-

rina, 1895-1901 professorina Harvardin ja v:sta

1901 Ann Arborin yliopistossa. H:n useista tär-

keistä tutkimuksista käytännöllisen tähtitieteen

alalla mainittakoon etenkin hänen monessa eri

aikakauskirjassa julkaisemansa lukuisat havain-

not kiertotähtieu kuista ja kaksoistähdistä. V.

1877 hän keksi Marsin kuut. Viisi eri kertaa

H. otti osaa tähtitieteellisiin retkikuntiin. H. on
työskennellyt myöskin teoreettisen tähtitieteen

alalla. U. R.

Hall, Carl Christian (1812-88), tansk.

valtiomies, toimi ensin sotatuomarina ja yliopis-

ton opettajana, valittiin 1848 perustuslakia sää-

tävään valtakunnankokoukseen, ja oli sittemmin
folketingelin jäsenenä v:een 1881. Folketingetissä

H. oli kansallisvapaamielisen puolueen johtajia;

otti osaa taisteluun n. s. kokovaltioministeristöjä

vastaan 1852-54 ja erotettiin tämän johdoöta

1854 pääsotatuomarin virasta, multa tuli jo

sam. V. uuden miuisterlstöu jäseneksi kirkko- ja

opetusministerillä; oli lyhyitä väliaikaa lukuun-
ottamatta 1857-63 päämiuisterinä ja vrsta 1858

myöskin ulkoasiainministerinä. Slesvigin ja Hol-

steinin kysymyksessä H. koetti viimeiseen asti

estää yhteentörmäystä syntymästä Saksan suur-

valtojen kanssa etsien kannatusta Ruotsilta ja

Englannilta, mutta kun hän 1863 pani toimeen

n. s. marraskuun valtiosäännön, sekaantuivat

Preussi ja Itävalta asiaan. Vv. 1870-74 H. oli

jälleen kultusministerinä ja järjesti 1871 oppi-

koulut uudelle kannalle; v. 1877 hän pantiin

valtakunnan oikeudessa syytteeseen siitä että oli

käyltäiiyt kunink. teatterin rakentamiseen enem-
män varoja kuin siihen oli myönnelty, mutta
vapautettiin. J. f.
Hall [hölj, G r a n V i 1 1 e Stanley (s. 1 846)

,

amer. psykologi ja kasvattaja, Clark-yliopiston

presidentti Worcosterissa. Kuuluisimi)ia fysio-

logisen sielutieteen ja varsinkin lasten-psyko-

logian tutkijoita Ameriikassa. H. on myös tullut

tunnetuksi kasvatusopillisena kirjailijana. Hänen
perustamiansa ovat „American Journal of psycho-

logy" (v:sta 1887), sekä „Pedagogical seminary"
(v:sta 1891). H: n monista huomattavista sielu-

tieteellisistä ja kasvatusopillisista teoksista mai-

nittakoon „Aspects of gerraan culture" (1881) ja

„Adolescence" (1905). Saksaksi kokoelma sielu-

tieteen, ja kasvatusopin, kirjoitelmia: ,,Ausge-

wählte Beiträge zur Kinderp-sykologie und Päda-
gogik" (1902).

'

(O. M-e.)
Hall [höl], James (1811-98), pohj.-amer.

geologi ja paleontologi. Tutkinut etupäässä
loAvan ja Xew Yorkin valtioiden paleo/ooisia

muodostuksia, joita käsittelevät hänen teoksensa
„Pal»ouiologv of Xew York" (5 osaa, 1847-79) ja

„Geological reports of Iowa" (1858-60). (P. E.)'
Half [Ml], Marshall (1790-1857j , eugl. fy-

siologi, saavuttanut sekä käytännöllisen lääke-

tieteen että fysiologian alalla huomattavan mai-
neen. Edelliseltä alalta mainittakoon hänen
keksimänsä menetelmä hukkuneen henkiin pelas-

tamiseksi sekä sähkövirran käyttäminen hal-

vaantumisien luonteen tuntemiseksi ja parantu-
mismahdollisuuksien selville saamiseksi. Hänen
tärkeimmät teoksensa koskevat kuitenkin puh-

laasti fysiologisia kysymyksiä, liikkuen selkä-

ytimen toiminnan ja varsinkin siinä tapahtuvien
heijastusilmiöitten aloilla, joihin nähden hänen
tutkimuksiansa pidetään uraa-aukaisevina. Tu-
loksensa hän on esittänyt teoksissa: „The reflex

function of the meduUa oblougata and medulla
spinalis" (1833) ja „0n the true spinal marron'

and the excitomotor .svstem of the uerve.>5"(1837)

.

(M. 0-B.j

Hall, Peter Adolf (1739-93) , ruots. minia-

tyyrimaalari. Opiskeli m. m. Lundbergin joh-

dolla Tukholmassa. Asui v:sta 1766 enimmäk-
seen Pariisissa, jossa hän 18:unen vuosia, siro-

tyylisillä, väritekniikaltaan oivallisilla ja varsin

itsenäisillä miniatyyreillään herätti suurta huo-

miota ja nimiteltiin kunink. hovimaalariksi. H.
on myös tehnyt pastelleja sekä emalji-, öljy- ja

vesivärimaalauksia. [Fr. Villot, „H., cölebre mi-

niaturiste du 18:e siecle, sa vie, ses ceuvres, sa

correspondance" (1867).] E R-r.

Hall [höl], R i c h a r d (s. 1860), taidemaalari,

Ranskan kansalainen, synt. Porissa, jossa H:

n

englantilaissyutyinen isä oli konsulina. Opis-

kellut 1875-81 Tukholman taideakatemiassa ja

oleskellut sittommin etup. Lontoossa. Pariisissa

ja Xew Yorkissa. Maalannut henkilö- ja sisus-

kuvia sekä viime vuosina enimmäkseen muoto-
ktivia. Syks. 1909 H:lla oli yksityisnäyttely

Helsingissä. E. R-r.

Halla. Suuret yleiset yöhallat tapahtuvat
meillä säännöllisesti, kun ilmapainealennus on
kulkenut yli maan ja 2:na, 3:na p:nä on kylmä,
nav;ikka — tavallisesti luoteinen — tuuli puhal-

tanut. Jos sitten tuuli tyyntyy, ilma on kuiva

ja viileä sekä taivas läpinäkyvän selkeä, oii halla-

vaara suuri. Sellaisissa olosuhteissa säteilee ni-

mittäin etenkin auringonlaskun aikana, mutta
myös myöhemmin vaikka hitaammin, auringon-

nousuun asti runsaasti lämpöä maanpinnasta ja

kasveista ylös kylmään avaruuteen ja lämpötila

alenee. Lämpömittarin aluksi tapahtuva nopea
laskeutuminen jatkuu, kunnes ilmassa oleva läpi-

näkyvä vesikaasu tiivistyy vesihöyryksi, toisin

.sanoen, kunnes lämpötila on alentunut kastepis-

teeseen saakka (ks. Kaste). Vesihöyry muodos-
taa sitten samoinkuin pilvetkin säteilemistä estä-

vän vaipan. Kuta kosteampi ilma on, sitä kor-

keampi on kastepiste ja hallavaara niin muodoin
.pienempi. Kastepiste voi kuitenkin yön kuluessa

tuntuvasti laskea. — Päivällä kuluu suuri osa
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auringosta maahan säteilevästä, lämmöstä veden

haihduttamiseen. Auringon laskiessa tämä läm-

mönlähde i^~hlyy ja jatkuvaan haihtumiseen ku-

luva lämpö on otettava lähimmistä kappaleista ja

ilmasta. Haihtuminen jouduttaa siis maastasätei-

lyn aikaansaamaa lämpötilan alenemista. Mutta
kun lämpötila on saavuttanut kastepisteen, niin

haihtuminen lakkaa. Koska kastepiste illalla ani

harvoin on nollapistettä alempana kesä-syys-

kuussa, niin pääasiallisin syy hallan syntyyn ei

voi olla haihtuminen, kuten Turun professori

Hällström viime vuosisadan alussa hallatutki-

muksissaan arveli (ja vielä viime aikoihin asti

yleensä on arveltu), vaan syynä on lämmön sä-

teileminen. — Maastasäteilyn aiheuttamat lämpö-

tilan muutokset alimman ilmakerroksen eri kor-

keuksilla ovat riippuvaiset maanpinnan luon-

teesta. Aukealla kentällä, missä säteileminen

tapahtuu ruohosta tai paljaasta maasta, on ilman

lämpötila alhaisin aivan maan läheisyydessä,

kohoten ylöspäin. Kohoaminen tapahtuu ensin

nopeasti, noin 3-5 astetta 1-2 metrin korkeu-

teen, mutta sitten hitaasti, ehkä noin 50-100 m:n
korkeuteen, josta alkaen lämpötila alenee sekä

ylös että alaspäin. Varsinainen kylmä ilmaker-

ros on siis niin ohut, että pienikin tuulenhen-

käys sekoittaa sen ylempiin, lämpöisempiin ilma-

kerroksiin. Epätasaisella maalla juoksee kylmää
ilmaa notkoihiji, joissa sentähden kylmä pohja-

kerros on vahvempi kuin kukkuloilla. Alemmat
paikat ovat näin ollen, kuten kokemus osoittaa-

kin, aremmat hallalle. Viljavainioilla lämpö
säteilee viljan tähkistä tai korsien huipuista.

Tästä seuraa, että ilma on jonkun verran kyl-

mempi tähkien kohdalla kuin maanpinnalla.
Koska jäähtynyt ilma painuu korsien väliin, se-

koittuen siellä olevaan ilmaan, niin alin lämpö-
tila ei ole pellolla yhtä alhainen kuin maanpin-
nalla, viereisellä paljaalla maalla tai nurmikolla.

Jos vilja on laossa, on kasvipeite tiheämpi, ilman
virtaus tulee estetyksi ja jäähtyminen suurenee.

Metsässä lämpö säteilee puitten latvasta ja ilman
sekoittuminen tapahtuu niin täydellisesti, että

lämpötila on melkein sama maanpinnalla kuin
korkeammalla, laskien hitaasti yön kuluessa. —
Keiiioja suunnitellessa hallavaaran torjumiseksi
on tärkeä tuntea, kuinka suuret lämpömäärät
yön kuluessa säteilevät pois maasta avaruuteen.
Niillä kahdella Miomalaisella tiedemiehellä (Lem-
ström ja Hom§n), jotka ovat meillä asiaa viime
aikoina lähemmin tutkineet, on kysymyksesi

ä

hyvin erilaiset mielipiteet. Erimielisyys on
syntynyt maanpintaan yöllä lämpönsä luovutta-

vien lämpölähteitten suuruuden erihiisesta ar-

vioimisesta. Näistä ovat tärkeimmät: m a a n-

kuoreen päivällä imeytynyt au-
rin g o n 1 ä m p ö, kasteen muodostumi-
sessa vapautunut lämpö ja ilman
lämpö. Ensinmainitusta lämmönlähteestä
Hom6n on tehnyt seikkaperäisiä tutkimuksia.
Hän on huomannut, että lämpö kesäpäivänä tun-

keutuu eri nopeudella ja eri syvyyteen erilaisessa

maaperässä. Vesiperäiseen suomaahan tunkeutuu
siten lämpö paljon hitaammin kuin heikkakan-
kaasen tai siivipeltoon. Eri maalajien päivällä

imemät ja yöllä luovuttamat lämpömäärät viiih-

televat myös tuntuvasti suuruudelleen. Niiden

lämpömäärien, jotka yöllä johtuvat maasta sen

pinnalle ja paljaasta maasta suurimmaksi osaksi

säteilevät avaruuteen, mutta ka.svia kantavassa
maassa kuluvat niiden ja ilman lämmittämiseksi,
Hom^u huomasi nousevan elokuussa ja sy}^skuuiJ

alussa klo 9:stä i. p. klo 3:eeu a. p. hieman ruo-

hoa kasvavassa hiekkamaassa noin 450 kg kalo-

riin (ks. t.), samoin ruohoa kasvavassa suomaassa
250 kg kaloriin, viljaa kasvavassa savimaassa
250 kg kai. ja viljaa kasvavassa suomaassa 150
kg kai., kaikki luettuna 1 m^ kohti maanpintaa.
Säteileminen tekee siis keskimäärin tunnissa 1 m'
kohti 25-75 kg kai. Suomaa imee päivällä vä-

himmin auringon lämpöä ja säteilee samoin yöllä

pienimmän määrän. Siinä tärkeä syy sen arem-
muuteen hallalle. Lemströmin arvelun mukaan
maankuori menettää suurimman osan lämmös-
tään yöllä sen hienoissa tiehyeissä olevan kosteu-

den haihduttamiseen. Syntynyt vesihöyry nou-

see ylöspäin ensin kylmempiin maakerroksiin,
tiivistyy siellä osaksi ja kohoaa edelleen maan-
pinnalla olevaan kylmimpään ilmakerrokseen.
Siellä höyry jälleen osaksi tiivistyy, mutta loput

kohoaa yhä ylemmäksi, vieden mukana sitomansa
lämmön. Maasta kasvia vastaan säteilevä lämpö
ei siten olisi kuin noin 1 kalori tunnissa neliö-

metriä kohti. Täanä arvio on kuitenkin aivan
liian alhainen, joskin lienee mahdollista, että

pienehkö osa maan lämmöstä poistuu Lemströmin
selittämällä tavalla. •— Vesikaasun tiivistyessä

kasteeksi vapautuu niinikään lämpöä, tehden
noin 600 kg kaloria kutakin vesikaasukilogram-

maa kohti. Kastemäärän suuruudesta voi siis

laskea, kuinka suuri vapautunut lämpömäärä on
ollut. Lemströmillä ja Homönilla on myös kas-

teen runsaudesta hyvin eri mielipiteet. Homenin
mukaan vapautuu kasteen muodostuessa selkeinä

kesäöinä 60-100 kg kaloria 1 nr kohti. (Lem-
strömin mukaan 2,88-3,6 kai.). — Kolmannen läm-

mönlähteen, ilman lämmön paljouden laskeminen

on vaikea, sillä pieninkin tuulahdus voi aikaan-

saada siinä melkoisia miuitoksia. Ei voi sen-

tähden varmuudella lausua mitään sen suuruu-

desta. Edellä mainitut kolme lämmönlähdettä
koettavat illan tullen täyttää maastasäteilyn

aiheuttamaa lämmönhukkaa. Koska kirkkaina

öinä lämmön menetys on suurempi kuin tuonti,

niin lämpötila yhä alenee auringon nousuun asti.

Vahinkoa touoille koituu kuitenkin vasta, kun

lämpötila laskee 4 ä 6-astetta jäätymispisteen

alapuolelle. Taivaan pilveytyessä maan menet-

tämä lämpö suuresti pienenee, eikä ilman lämpö-

tila enää alene, vaan alkaa päinvastoin kohota.
— Halla on ilmiö, joka tekee tuhojaan ei ainoas-

taan Pohjoismaissa, vaan myöskin Keski-Euroo-

passa Alppein etelärinteille asti. Vaarallisin aika

ou siellä keväällä toukokuun 10-20 päivän väli-

nen aika, jolloin hedelmäpuut ja viiniköynnös

kukkivat. Saksassa kansa pelkää etenkin kolmea

päivää, toukokuun 12-14 p., joita nimittävät „die

drei gestrengen Herren"; Ranskassa samoin kol-

mea päivää: ,,les trois saints de glace". lluot-

sissa on tällaisilla määräaikaisilla hallaöillä ni-

menä „jernnätter" (rautayöt). Lemströmin ha-

vaintojen mukaan ovat Suomen halla?i;irimmiit

ajat: kesäkuun alku, juhannusaika, heinäkuun

10 ja 22 päivät, elokuun 10 ja 25 päivät sekä

syyskuun alku. (Halla voi lykkäiintyä jonkun

päivän eteen- tai taaksepäin.) Muistettakoor.

esim. suuret hallayöt vasten syyskuun 4 p:ää

1867 ja .syyskuun 1 p:ää 1892. Tänä vuonna
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(1910) oli jotenkin yleinen halla maassamme ju-

hannusyönä. Valaisevan kertomuksen hallan

e&iintymisestä Suomessa vv. 1892-94 antaa Kihl-

man Suomen maautietoellisen seuran keräämie.'!

tietojen perusteella (julk. Fenniassa, nid. 8, 10,

12). Havaittujen hallojen lukumäärä oli näinä

vuosina 55, 68 ja 38. V. 1892 oli kovia halloja

paitsi syysk. 1 p., kesäk. 12-14 p:inä sekä elok.

1-3 ja 14 p:inä. V. 1893 oli tuhoisin halla heinUk.

14 p., muut suuremmat hallat tapahtuivat kesä-

kuun alussa ja elokuun lopussa. V. 1894 muuttui

aikainen kevät tuhoisaksi takatalveksi Etelä- ja

Lounais-Suomessa toukokuun 19-27 p. Kuten
edellä mainittiin, on hallaöinä maanpinnalla

oleva tuhoa tekevä, kylmä ilmakerros aivan

ohut, korkeintaan pari metriä. On sentähden

monessa maassa: Ameriikassa, Eanskassa, Sak-

sassa, Itävallassa, Suomessa j. n. e. vaihtelevalla

menestyksellä yritetty käytännöllisiä keinoja hal-

lan vastustamiseksi. Tässä tehtävässä voi ottaa

ohjeeksi eri näkökohtia. Voi kohdistaa huo-

mionsa alimman ilmakerroksen suoraan lämmit-

tämiseen tulilla, lämmön säteilemisen estämiseen

keinotekoisilla pilvillä tai kylmän ilman sekoit-

tamiseen ylempiin, lämpöisempiin ilmakerrok-

siin. Niin ulkomailla kuin meilläkin on tarkoi-

tusperän saavuttamiseksi käytetty keinoa, joka

yhdistää eri näkökohdat. Tämä keino on savu-

pilven synnyttäminen pellolle polttamalla vilje-

lyksien ympärillä kosteita lehtiä, lantaa, olkia,

turvetta, tervaa j. n. e. Kuuluisuutta saavutti-

vat aikanaan Lemströmin kokeet n. s. halla-
soihduilla. Niiden tekotapa oli seuraava:

hyvin maatuneen rahkasammaleen, hart-^in ja

hiilen sekoituksesta valmistettiin 20 cm korkui-

sia onttoja sylinterinmuotoisia kappaleita, joiden

läpimitta oli 13 cm ja aukon halkaisija 4^2 cm.

Hallasoihdut asetettiin sitten peltojen pienta-

reille, eri kokeissa eri tavalla 3-9 m etäisyydelle

toisistaan ja sytytettiin hallaöinä. Soihtujen

lämpö sai aikaan ilmavirtauksia ja niiden levit-

tämät savun ja vesihöyryn sekaiset keinotekoiset

pilvet laskeutuivat suojelevana kerroksena pul-

loille. Lemströmin havaintojen mukaan olisivat

soihdut saaneet aikaan noin 3-5 asteen lämmön-
korotuksen pellolla. On kuitenkin epätietoista,

missä määrin ne vaikuttivat ilman lämpötilan

korotuksen, kun ei otettu tarpeeksi huomioon,

tulosta määrätessä, että ilma jo kokeita alkaessa

oli lämpöisempää pellolla kuin sen ulkopuolella. —
Tehokas ase taistelussa suomaalle tehtyjen pel-

tojen hallanarkuutta vastaan on niiden ojitta-
minen ja saveaminen. Ojat kuivattavat

maan ja niissä juokseva vesi kulottaa mukanaan
hallaöinä kylmää ilmaa varsinkin kaltevammilla

mailla. Maan kuivattaminen ei kuitenkaan vä-

hennä suuremmassa määrässä sen hallanarkuutta,

sillä kuiva suomaa on hyvin huono lämmönjoh-

taja. Sentähden on siihen sitäpaitsi sekoitettava

paremmin lämpöä johtavaa savea. Siten vähenee

myös lämpöä kuluttava veden haihtuminen. —
[Hällström, „0m nattfroster i Finland" (1806;

painettu 1851) ; Lemström, „0m nattfro^terna

etc." (1893); Hom4n, „0m nattfroster" (1893);

Kihlman, „Nattfrosterna i Finland" (1892; p;iin.

1893, myös suom.: ,,Yöhallat Suomessa 1892-

1894"); Päivärinta, »Käytännöllisiä neuvoja .soit-

ten ja rämeitten viljelemiseen" (1886).] vrt.

Hallavakuutus. U. S:n.

Hallam [häldm], Henry (1777-1859) , eugl.

historioitsija; hänen huomattavimmat teoksensa
ovat: „A view of the State of Europe during the

middle ages" (1818; myös ruotsiksi), jota vielä-

kin pidetään arvokkaana, ,,Constitutional history

of England from the accession of Henry VII to

the death of George II" (1827), „Introduction

to the literature of Europe in the 15, 16 and 17

centuries" (1837-39). H. oli tarkka ja terävä-

älyineu tutkija, katsomukseltaan whig-puolueen
kani.alla. J. F.

Halland, historiallinen maakunta Etelä-Ruot-

sissa, Kattegatin rannalla, pituus 160 km, leveys

13-53 km. Vastaa jokseenkin täsmälleen H:n
läänin aluetta: 4,921 km^ 146,296 as. (1908).

Eanuikko on pohjoisessa saari- ja luotorikasui,

etelässä aukeata. Itä-osa H: ia on ylävämpää, u.

200 m korkeaa harju- ja vuorimaata, joka enim-

mäkseen on harvaan asuttua, paljasta nummea
ja suota. Rannikkoa seuraa alava, n. 15 km le-

vyinen, hedelmällinen, taajaanasuttu kaistale.

Pääelinkeinoina ovat maanviljelys, joka tuottaa

hiukan yli kotitarpeen, sekä karjanhoito. Sivu-

elinkeinoja kalastus; varsinkin tuottoisa on lo-

henkalastus meressä ja Viskan-, Ätran-, Nissan-

ja Lagan-joissa, lisäksi vielä merenkullsu ja kivi-

tecllisuus. Tehdasteollisuuden palveluksessa oli

1906 4,862 henkeä. Pääkaupunki H a 1 m s t a d.

— H. kuului alkuaan Tanskalle. Ruotsalais-

tanskalaisissa sodissa ja rajameteleissä se oli

alinomaa tappotantereena, kärsien suuresti vihol-

listen hävityksistä. Brömsebron rauhassa 1645

se luovutettiin Ruotsille ja Roeskilden rauhassa
1658 s<^ lopullisesti yhdistettiin siihen. E. E. K.
Halla osakeyhtiö, norjalaisten 1875 perus-

tama puutavaraliike, omistaa Kotkan läliellä ole-

van Hallan (liikkeen ensimäinen) ja Jumalnie-

men, Mikkelin lähellä olevan Saksalan ja Kuo-
pion lähellä olevan Karhonsaaren sahan, n. pari-

sataa maatilaa metsineen, yhteensä 110,000 ha,

sekä Hallan saaren selluloosatehtaan. Osakepää-

oma (vararahastoineen) 5,259.000 mk. Tuotanto

1909 sahattua tavaraa 41,397 standarttia, arvo

6,388,461 mk. (1880 vietiin ulkomaille 6,321 stan-

darttia, 1890 10,614 standarttia, 1900 23,336 stan-

darttia), 3,000 tonnia selluloosaa, arvo 1,200,000

mk. Työväestön lukumäärä (1909) 1.300 henkeä,

joista suurin osa asuu yhtiön huoneissa, sairas-

kassojen säästö 1 p. tammik. 1910 16,413 mk.;

kansankirjasto, kansakoulu (neljä opettajaa).

Hallaperlionen ks. C h e i m a t o b i a.

Hallasoihtu ks. Halla.
Hallavakuutus. Vasta aivan viime aikoina

oa tehty kokeita niiden vahinkojen korvaami-

seksi vakuutuk-^en avulla, joita halla viljellyille

kasvoille aiheuttaa kasvamisaikana. Ensimäinen
hallavakuutusyhtiö oli eräs Ranskassa perustettu

„Equinoxiar' niminen yhtiö, joka suoritti kor-

vausta keväikylmien arkaluontoisille hedelmä-

puille ja -pensaille, varsinkin viiniköynnöksille

tuottamista vahingoista. Seuraava tähän suun-

taan käyvä koe, joka myöskin on ainoa laatuaan,

tehtiin Ruotsissa. V. 1901 perustettiin siellä

1

keskinäinen hallavikuutusyhtiö „Sveriges frost-

• försäkringsbolag", joka otti vakuuttaakseen kai-

kenlaisia viljalajeja, juurikasveja, tupakkaa ja

puutarhakasveja hallan tuottamien vahinkojen

varalta kesän aikaan ennen korjuuaikaa sekä

syysviljaa paleltumisen varalta talven kuluessa.
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Korvausta suoritettiin kesän ajaksi otetuissa va-

kuutuksissa niistä vahingoista, joita halla oli

kesäviljalle aiheuttanut tähkälletulou jälkeen,

mutta ennen määrättyä, eri lääneissä eri aikoina

sattuvaa, säännönmukaista elonkorjuupäivää vas-

taavaksi laskettua n. s. hallapäivää. Tupakan
ja puutarhakasvien suhteen olivat erityiset eh-

dot voimassa. Vakuutusmaksujen suuruuden
määräämiseksi jaettiin vakuutettu vilja eri vas-

tuuluokkiin kasvamismaau aseman ja hallan-

arkuuden mukaan. Jos jonkun vuoden vahingot

olivat niin suurat, ettei niitä sääntöjen mää-
räämillä jälkimaksuilla olisi voitu korvata, alen-

nettiin korvausmääriä. Yhtiön toiminta ei kui-

tenkaan menestynyt. Vakuutuskanta ei koskaan
noussut paljoa yli 3 miljoonan kruunun ja va-

hingonkorvausten määrä oli verrattain suuri.

Kun yhtiö ei saanut syntyneiden tappioiden

peittämiseksi pyytämäänsä avustusta valtiolta,

ja vakuutuskanta lopulta väheni alle sääntöjen

edellyttämän määrän, oli yhtiön toiminta 1909

lakkautettava ja yhtiö asetettava suoritustilaan.

H. E.
Hallberg, Emil Fredrik Mauritz

(s. 1851), liikemies, perusti 1877 Hj. Schildtin

kanssa toiminimen Schildt & Hallberg ja

on ottanut osaa useiden muidenkin suurten liike-

yritysten perustamiseen ja johtamiseen; valit-

tiin 1888 suom. kauppavaltuuskunnan puheen-
johtajaksi ; v:sta 1882 lähtien ollut useimmilla
valtiopäivillä; jäsenenä useissa komiteoissa,

m. m. siinä, joka 1895 asetettiin laatimaan uutta
liikennesääntöä ja liikennetaksaa, ja sam. v. esi-

kaupunkikomiteassa. H. on myöskin harras ra-

hojen ja mitalien kokooja ja on julkaissut teok-

sen ,,Miunespenningar öfver enskilda personer
födda eller verksamma i Finland" (1906).
Halle (H. an der Saale), kaupunki ja itse-

näinen kaupunkipiirikunta Preussissa Merse-
burgin hallitusalueessa (Sachsenissa) , Saale-joen

ja Berliini-Frankfurtin radan varrella ; 169,916 as.

(1905) . H. on muodostunut varsinaisesta, Saalen
oikealla rannalla sijaitsevasta vanhasta kaupun-
gista ja seitsemästä etukaupungista, jotka vasta
1817 yhdistettiin siihen. Puistot ja istutukset

erottavat vanhan kaupungin näistä. Keskellä
kaupunkia sijaitsee muhkea tori Marktplatz,
jouka varrella on Marian kirkko, raatihuone ja

itse torilla punainen torni, Rolandin kuva ja

Händelin patsas. Lähellä puistoja kohoavat yli-

opisto, teatteri, sekä Francken laitokset (ks.

F r a n c k e, A. H.). Länsiosassa n. s. Mtihlgra-
benin luona ovat tuomiokirkko ja Moritzburgin
linnan rauniot. Etukaupungeissa sijaitsevat

m. m. rikas yliopiston kirjasto (246,000 nidettä)

ja maataloudellinen laitos. — H. harjoittaa huo-
mattavaa kone-, rautatavara- sekä kutomateoUi-
suutta ; merkillinen on myös ikivanha suolateol-

lisuus, jota harjoittaa erityinen, puvultaan ja

tavoiltaan ympäristöstään eroava ammattikunta,
n. s. h a 1 1 o r i t. Kauppaa (koneita, ruokatar-
peita, viljaa ja kirjoja) tukevat kauppakamari
ja useat pankit. Eri suuntiin kulkevat rautatiet

ja purjehduskelpoinen Saale-joki ovat tohiioet

H:sta tärkeän liikekeskuksen. — Sivistyslaitok-

sista ovat, paitsi yliopistoa (lähes 2,400 yliopp.

1907), mainittavat useat koulut ja tieteelliset

seurat. — Läheisyydessä ovat Wittekiud y. m.
kylpypaikat suolalähteineon. — H:u suolaläh-

2. ni. Painettu i=/,» 10.

teitä käyttivät jo kelttiläiset; nimi on kelttiläi-

nen sana (merkitsee suolaa). H. mainitaan asia-
kirjoissa ensikerran 1064. Keskiajalla oli pal-
jon riitoja H:n porvarein ja kaupungin herrojen,
Magdeburgin arkkipiispaiu välillä. Westfalenin
rauhassa 1648 H. tuli Brandenburgille, joutui
1807 WestfaleLiiii kuningaskunnalle mutta yhdis-
tettiin 1813 jälleen Preussiin. W. S-m. & G. R.
Halle [ale'J, Sir Charles (1819-95), oik.

Halle, saks. pianisti ja orkesterinjohtaja. Toimi
1836-48 Pariisissa piano-opettajana ja pani toi-

meen arvokkaita kamarimusiikki-iltoja. Siirtyi
1850 Manchesteriin kapellimestariksi ja perusti
sinne 1857 oman orkesterin („Ch. H:s Orchestra")

.

Sen ohella hän otti tehokkaasti osaa myös Lon-
toon musiikkielämään. 7. iv.

Halleluja (hepr. hallelä jäh = „ylistäkää Her-
raa"). 1. Liturginen ylistyslaulu, joka jo van-
himpina aikoina kuului juutalaisten jumalanpnl-
velukseen, osittain pappien ja leviittojen (2

Aikak. 293o ; Esr. 3io ja seur. ; Neh. 12,,). osittain

seurakunnan esittämänä (Ps. IO64S). Erittäin

passah-juhlassa oli laulettava „suuri Hallel" (Ps.

112-117). Alusta pitäen H. on sisältynyt myös-
kin kristillisen seurakunnan jumalanpalveluk-
seen, josta vanhimpana todistuksena on Ilmes-

tysk. i9i-8. Ar. H.
2. Mus., graduaaliin (ks. t.) liittyvä liturgi-

nen laulu. Alkuaan .se on luultavasti ollut pel-

kästään seurakunnan yksinkertaisena kerto-

säkeeuä, joka juhlapäivinä laulettiin kanttorin
esittämän graduaalin jälkeen. Mutta kun H.
siirtyi solistin esitettäväksi, muuttuivat sen sä-

velmät runsaiksi riemuliverryksiksi (jubilus, ju-

bilatio). Sittemmin laulu muodostui solistin ja

kuoron vuorotteluksi, jolloin mukaan sovitettiin

joku psalmisäe. (Soi.: Halleluja. Kuoro: Halle-

luja. Soi.: Psalmisäe. Kuoro: Halleluja.) 7. K.
Hallen, Johan Andreas (s. 1846), ruots.

säveltäjä, Eeinecken, Rheinbergerin ja Rietzin

oppilas. H. toimi 1872-78 ja 1883-84 orkesterin-

johtajana Gööteporissa ja 1884-95 Tukholmassa,
jossa hän v:sta 1892 oli oopperakapellimestarina.

V. 1902 hän siirtyi Malmön kaupunkiin, etelä-

Ruotsin filharmonisen seuran johtajaksi. Sävel-

lyksissään hän on pääasiassa seurannut Wague-
rin ia Lisztin jälkiä. 7. K.
Hallenberg, Jonas (1748-1834), ruots. his-

toriantutkija, oli talonpoikaisista vanhemmista
syiitynyt, tuli 1771 ylioppilaaksi Upsalassa, 1776

maisteriksi, sittemmin historian dosentiksi,

mutta siirtyi historian professorinviran täyttä-

misessä syrjäytettynä valtionarkistoon, nimitet-

tiin 1784 valtakunnan historiografiksi ja 1802

kunink. rahakokoelman hoitajaksi. H. oli erit-

täin .syväoppinen ja ansiokas historiantutkija,

mutta ei saanut yleisöltä sitä tunnustusta, minkä

olisi ansainnut. Hänen pääteoksensa on tärkeä

„Svea Rikes historia under konung Gustaf Adolf

den Stores regering" (5 os., 1790-96. käsittävä

Kustaa Aadolfin hallituksen alkupuolen) ; arvok-

kaita ovat myö.skin „Historisk afhandling om
mynt och varors värde i Sverige under Gustaf

T:s regering" (1798) ja „Anmärkningar öfver

Sven Lagerbrings Svea Rikes historia" (2 os.,

1819-22) ; rahatutkimuksen alalla H. julkaisi

m. m. „Collectio uummorum Cuficorum" (1800).

K. O.

Haller, Albrecht von (1708-77), sveitsil.
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luonnontutkija, lääkäri ja runoilija. Opiskeli

aluksi klassillisia ja itämaisia kioliä, mutta
valitsi ennenpitkää lääketieteen erikoisalaksensa.

Vihittiin lääket. tohtoriksi Leidenissä 1727 ja

kävi seujälkeen opintomatkoilla Euroopan tär-

keimmissä yliopistoissa, kunnes 1729 asettui

lääkäriksi Berniin. Täällä saavuttamansa tie-

teellisen kuuluisuutensa vuoksi hänet 1736 kut-

suttiin Göttingenin vasta perustetun yliopiston

lääketieteen, anatomian, kirurgian ja kasvitie-

teen professoriksi. Siirtyi 1753 syntymäkaupun-
kiinsa Berniin toimien siellä ,,Ammann"ina
(maistraatin jäsenenä). Tärkeimpään tieteelli-

seen teokseensa „Elementa physiologise corporis

humani" (1757-66) H. kokosi aikansa kaiken fy-

siologisen tietämyksen. Hän keksi lihasten ärty-

väisyyden, täydensi Harveyn keksimän veren-

kierron tuntemista ja teki tärkeitä havaintoja
sikiön kehityksestä munassa. Hänen anatomiset
teoksensa paitsi „Icones anatomicse" (1743-56)

ilmestyivät koottuina teoksissa „Opuscula patho-

logica" (1755) ja „Opuscula anatomica minora"
(1762-68). Kasvitieteilijänä H. julkaisi useita

floristisia teoksia sekä luonnollisen kasvijärjes-

telmän suunnitelman, joka kuitenkin saavutti

vain vähän kannatusta. Hän oli Linnan vastus-

taja ja arvosteli hänen teoksiaan säälimättömän
ankarasti. Hän oli yhtä toimelias kuin oppinut:

Göttiugenissä hän perusti kasvit, puutarhan,
anatomisen laitoksen sekä järjesti kuniuk. tiede-

seuran, jonka elinaikaiseksi esimieheksi hän tuli.

Bernin kaupungin virkamiehenä hän suoritti

tärkeitä valtiollisia, kirkollisia ja teollisia

tehtäviä. — H:n runot ovat etupäässä kuvaile-
via ja didaktisia. H:n pääteos on kuvaileva
runoelma „Die Alpen" (1729), jossa on kau-
niita luonnonkuvauksia. Hänen didaktisista ru-

noelmistaan on mainittavin „Ueber den Urspruug
des Uebels" (1734). Myöhemmin H. kirjoitti ro-

maaneja, joiden tarkoituksena oli osoittaa, ettei

valtion menestys riipu valtiomuodosta, vaan hal-

lituksen oikeasta hoidosta. Nämä „valtioromaa-
uit" ovat „Usong" (1771), „Alfred, König der
Augelsachsen" (1773) ja „rabius uud Cato"
(1774). [Zimmermann, „Das Leben des Herrn
V. H." (1775) ; Hermine de Chavannes, „Biogrii-

phie d'Albert H." (1840) ; Widmann, „A. v. H:s
Staatsromane" (1893) ; O. v. Greyerz, ,,A. v. H.
als Dichter" (1902) ; Jenny, ,.H. als Philosoph"'

(1902).] J. n-l d J. A. W.
Halley fhälij, Edmund (1656-1742), engl.

tähtitieteilijä, 1703 Oxfordin yliopiston profes-

sori, 1720 Greenwichiu observatorin johtaja. Toi-

mitti St. Helenan saarella 1676-78 tekemiensä
havaintojen nojalla ensimäisen luettelon eteläi-

sen taivaanpallopuoliskon tähdistä („Catalogus
stellarum australium", 1679). Julkaisi 1691 mene-
telmän paikan maantiet, pituuden määräämiseksi
merellä kuun havainnoista, 1693 ja 1716 menetel-

män auringon parallaksin määräämistä varten
Venuksen ohikulusta. Havaitsi matkoillaan 1698-

1700 Afrikassa ja Amer iikassa magnoettineulan
deklinatsionin ja toimitti 1701 ensimäisen mag-
neettisen deklinatsionikartan. Eevontulet H. se-

litti magneettiseksi ilmiöksi. H. oli ensimäinen,
joka havaitsi kiintotähtien itseliikunnan. Niin-

ikään H. ensimäisenä laski — Newtonin menetel-

män mukaan — pyrstötähtien radat ja huomasi
m. m., että 1682 näkynyt pyrstötähti oli sama

kuin vv. 1531 ja 1607 näkynyt (Halleyi»
komeetti), ja sen uudestaan ilmestymisen II.

laski tapahtuvan 1758. H. keksi peilioktautin,

käytti ilmapuntaria korkeusmittauksiin. H. ei

ehtinyt itse loppuuji toimittaa tähtitieteellisiä

taulujaan „Tabulse astronomiese", jotka ilmestyi-

vät 1749 Lontoossa ja Lalauden toimittamina
1759 Pariisissa. H. R.
Halli ks. H y 1 k e e t.

Halli, merenkallio Uuraansalmeen johtavalla

väylällä ; samanniminen harmaa johtolyhty punai-

sen 2,3 m korkuisen pylvään päässä. K. S.

Halli (saks. Euile, engl. Eall) , erillään oleva,

vasituista tarkoitusta varten rakennettu avonai-

nen rakennus, jonka väljän sisähuoueen katto
on kannattajien varassa; suuri eteisen tapainen
sisähuone yksityisten asumuksissa (engl. maa-
kartanoissa varsin tärkeä) tahi julkisten raken-

nusten odotus- ja läpikäyntihuone ; ulkopuoli-

nen avoin pylväseteinen; väljä juhla- ja kokous-
sali. Nykyajan tarpeiden luomia ovat juhla-
hallit, etenkin soitannollisia esityksiä varten
(Mannheimin, Mainzin y. m.) ja näyttelyhallit.

Kauppahallit olivat jo vanhallakin ajalla käytän-
nössä ; uudemmista ovat Pariisin keskushallit

laatuaan suurenmoisimmat. Asemahallit,
joko seinälliset tai avonaiset, kattavat raiteita

asemilla. U-o N.
Halligit (saks. yks. H a 1 1 i g, mon. Halli-

gen), 13 vähäistä, matalaa, usein kahdesti päi-

vässä meren pinnan alle joutuvaa saarta Slesvig-

Holsteinin länsirannikolla, yhteensä 22 km', n.

500 as. Talot on rakennettu paaluille tai muille

korokkeille, mutta niitä joutuu kuitenkin tuon

tuostakin meren saaliiksi. Suojapatoja on ryh-

dytty rakentamaan. E. E. K.
Hallikirkko, keskiajalla Pohj.-Saksassa jit

Italiassakin tav. kirkkomuoto, jonka sivulaivat

ovat yhtä tai lähes yhtä korkeita kuin keski-

laiva.

Halling, norj. kansantanssi, kohtalaisessa *'«-

tahdis-fi. I. K.
Hallinnan anastus, toiselle kuuluvan hallin-

nan omavaltainen käyttäminen; sitä vistaan on

haltija oikeutettu itseapuun sekä oikeusturvaan.

Hallinnan anastusta koskevat rangaistusmää-
räykset ovat rikoslain 16 luvun 18 pykälässä

sokä 38 luvun 5 ja 6 pvkälissä. ks. H a 1 1 i n t a.

K. Ha.
Hallinnanluovutussopimus ks. A k s o s-

s i o n i s o p i m u s.

Hallinnollinen asetus, lakit., asianmukaisessa

järjestyksessä yleisesti noudatettavaksi julkaistu

määräys, joka on syntynyt hallinnollista tahi

taloudellista lainsäädäntötietä, s. o. ilman edus-

kunnan myötävaikutusta. Tällaisia asetuksia sa-

notaan myös julistuksiksi, vrt. Asetus.
O. K:7icn.

Hallinnollinen jako on Suomessa, eroten oi-

keudellisesta ja kirkollisesta jaosta, siten järjes-

tetty, että koko maassa on 8 lääniä, niiden ala-

osastoina 51 kihlakuntaa ja 38 kaupunkia, kihla-

kuntain alaosastoina 274 nimismieheiipiiriä sekä

kaupunkikuntain rinnalla 518 maalaiskuntaa ja

niiden välimuotona 3 kauppalaa, jotka ovat joko-

maalaiskunnan osana tai itsenäisinä kuntina.

Niistä on kaupungeilla, maalaiskunnilla ja eri

kuntana olevilla kauppaloilla itsehallinto, muut
ovat ainoastaan valtion hallintoalueita. Mainituin
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yleiseu halliuuolliseu jaon ohella ou vielä erityi-

siä hallintotehtäviä varten erikoishalliuiopiirejä,

uiiukuiu 53 piirilääl^ärin- ja 53 eläinlääkärin-

piiriä, 33 lullikamariupiiriä, 8 kruununmetsien
tarkastuspiiriä ja niiden alaosastoina 78 hoito-

aluetta, 10 virkatalontarkastajan-, 26 kansakou-
luntarkastajan-, 16 lääninagrouoniin-, 4 mei-

jerikonsulentti-, 36 vakaus-, 6 tie- ja vesiraken-

nusten-, 8 rautatieliikenne-, 8 luotsaus- ja 5 am-
mattientarkastajanpiiriä. Lääninjaosta on sään-

nös 1772 vuoden Hallitusmuodon 33 §:ssä, mutta
sittemmin on läänien lukua lisätty ja niiden

alueita muutettu hallinnollista tietä. Hallitsija

antaa myöskin määräyksiä kaupunkien ja kaup-

palain perustamisesta, mutta maalaismaau yhdis-

täminen kaupunginmaahan, kihlakuntajaon jär-

jestäminen sekä nimismiehenpiirien jakaminen
ja järjestäminen ja uusien nimismiehenpiirien
muodostaminen ou jätetty senaatin talousosaston

lopullisesti päätettäväksi (K. Ohjes. "/b 1892, 98

§; K. A. ^'/j 1896, 2 §). Erikoishallintopiirit ovat

niinikään osaksi hallitsijan osaksi senaatin mää-
rättävinä. Maalaiskuntain alue on taas maan
kirkollisesta jaosta riippuvainen siten, että

yleensä kukin maaseurakunta, jolla on oma alue,

on itsekseen eri kuntana (K. A. % 1898, 1 §).

— Muiden maiden hallinnollisesta jaosta mainit-

takoon, että Euotsissa on yleinen hallinnollinen

jako suunnilleen samanlainen kuin Suomessa,
Ranska on yhtenäisesti jaettu departement-
teihin, arrondisscmentteihin ja kuntiin. Saksassa
on hallinnollinen jako erilainen eri valtioissa,

esim. Preussissa ovat yleisiä hallintopiirejä maa-
kunnat (Provinzen), hallituspiirit (Regieruugs-
bezirke), piirit (Kreise), virkapiirit (Amtsbe-
zirke) ja kunnat (Gemeinden, Gutsbezirke)

.

K. J. S.

Hallinnollirien keskitys eli sentralisatsioni

on sellainen hallinnon järjestäminen, että hal-

linto on suuresti riippuvainen koko valtion

alueelle yhteisestä hallinnon keskusjohdosta (mi-

nisteriöstä, ministeristä) . Dese n trali sat-
si on iksi sanotaan taas sitä, kun paikallishal-

linnolla on itsenäinen asema ja laaja toimivalta.

Jos paikallishallinnolla kyllä on paljon tehtäviä,

mutta se on suuresti keskushallinnosta riippu-

vainen, niin tällainen järjestelmä (rausk. döcon-

centration) on askel keskityksestä eteenpäin.
Mutta descntralisatsioni varsinaisessa merkityk-
sessä muodostuu vasta sitten, kun paikallinen
väestö saa sananvaltaa hallintoviranomaisten
asettamiseen ja toimintaan nähden. Ja mikäli
hallintoa siten tulee toimialallaan itsenäisten

yhdyskuntain huostaan, sanotaan sitä itsehallin-

noksi. Kun kokonainen maakunta on hallin-

tonsa puolesta erikoisasemassa, niin tämä erote-

taan maakunnallisena desentralisatsionina hal-

linnollisesta desentralisatsionista yleensä. --

Euroopan maista on varsinkin Ranskassa suu-

resta vallankumouksesta lähtien hallinnon keski-
tys ollut voimassa, varsinkin Englannissa desent-

ralisatsioni ; mutta molemmat maat ovat vähi-

tellen kehittyneet lähemmäksi toisiaan, lieven-

täen järjestelmänsä yksipuolisuutta. Ja yleensä
on kehitys muissakin maissa käynyt siihen

suuntaan, että varsinainen valtiohallinto on
lujasti keskittyneenä ministerihallituksesta riip-

puvaksi, mutta sen ohella hallintoon kokonaisuu-
dessaan on itsehallinnon kautta tullut voimakas

desentralisatsioni-aines. Siten nykyajan hallin-

nossa ovat vuorovaikutuksessa nuo molemmat
järjestelmät, kumpikin täyttäen erikoistehtä-
vänsä. K. J. S.
Hallinta. Esineen hallinta on sillä henkilöllä,

jonka tosiasiallisessa vallassa esine on. Hallinta
ei ole mikään oikeus eikä edellytä mitään oi-

keutta, vaan se on ainoastaan tosiasiallinen tila.

Sellaisena se on lain suojeluksen alainen, tullen
haltijan häiritsemättä ja estämättä saada pitää
hallintansa aina siihen saakka, ktmnes jokin toi-

nen esiintuo oikeudellisen perusteen sen häiritse-,

miseen tai saamiseen. Hallintaa häirittäessä on
haltija oikeutettu ensi kädessä itse häirinnän
estämään ja esim. itse ottamaan takaisin irtaimen
esineen henkilöllä, joka sen on häneltä oikeudetto-
masti anastanut ja jonka hän siitä vereksellä ta-

paa, sekä myöskin irtaimelta ja tuntemattomalta
mieheltä ; muissa kuin näissä tapauksissa ei mene-
tettyä hallintaa saa ominvalloin palauttaa, vaaii

silloin ou turvauduttava viranomaisiin (Rikos-

lain voimaanpanoasetuksen 12 § ja Ulosottolain

7 luvun 14 §). Myös on haltija oikeutettu n. s.

hallintakanteisiin, jotka tarkoittavat joko hal-

linnan saantia siltä, joka oikeudettomasti hallit-

see, tai hallinnan häiritsemisen estämistä. Eri-

tyisen tärkeä on hallintakysymys esineen omis-

tusoikeutta koskevissa riidoissa; niissä näet hal-

linta ratkaisee kysymyksen siitä, kenelle todis-

tusvelvollisuus asiassa kuuluu, ollen se, joka vaa-

tii itselleen omistusoikeutta mutta jonka hallin-

nassa 'esine ei ole, velvollinen omistusoikeutensa

todistamaan, joten siis haltija tällaisissa riidoissa

säännöllisesti on vastaajan asemassa. K. H-a.

Hallinto (ruots. förvaltning, saks. Verical-

tung, ransk. administration) on valtion toiminta

oikeusjärjestyksen rajoissa tehtäväinsä ja tar-

koitustensa toteuttamiseksi. Siten hallinto laa-

jemmassa merkityksessä eli toimeenpanevan val-

lan käyttäminen käsittää kaiken sen valtiotoi-

minnan, joka ei ole lainsäädäntöä eikä lainkäyt-

töä. Tässä hallinnossa voidaan vielä erottaa

toiselta puolen hallitus eli korkeimman vallan

käyttäminen sekä toiselta puolen julkisten viran-

omaisten toimitettava hallinto ahtaammassa eli

varsinaisessa merkityksessä. Ne viranomaiset,

jotka toimittavat hallintoa päätehtävänään, ovat

hallintoviranomaisia (lyhyesti niitäkin sanotaan

hallinnoksi). Mikäli valtio itse toimittaa hal-

lintoa omain viranomaistensa kautta, on so val-

tiohallintoa, mikäli hallinto taas on annettu

kuntain tai muiden toimialallaan itsenäisten yh-

dyskuntain toimitettavaksi, on se niiden itse-

hallintoa. Myöskin hallinnon alalla ahtaammassa
merkityksessä voidaan erottaa eri hallintohaa-

roja, niinkuin ulkoasiain hallinto, sotilashallinto,

kirkollishallinto, oikeushallinto, valtiovarainhal-

linto sekä sisähallinto, joka tarkoittaa yleisen

turvallisuuden ja menestyksen edistämistä.

Kaikilla eri aloillaan saattaa halliiiiotoiminta

milloin käsittää, milloin olla käsittämättä julki-

sen käsky- ja pakkovallan käyttämistä sekä olla

joko lain kautta aivan tarkoin järjestetty taikka

ainoastaan yleisesti suunniteltu ja ahtaammin
tai väljemmin rajoilleen määrätty. Hallintoakin

on vähitellen järjestelty sitovilla oikeussään-

nöillä, jotka muodostavat hallinto-oikeu-
den (ks. Hallinto-oikeus). Nykyajan
perustuslaillisessa valtiossa, oikeusvaltiossa, on
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vakautunut se käsitys, että hallintoakaan ei

ole toimitettava aivan vapaan harkinnan mu-

kaan, aivan vapaasti kulloinkin hyödyllisyyttä

ja tarkoituksenmukaisuutta silmällä pitäen, vaan

että hallinuoukin tulee pysyä lain alaisena,

ei menetellä lakia vastaan eikä mennä lain

asettamia rajoja ulommaksi. Siten laki tun-

nustetaan hallinnon alalla valtiota itseäänkin

sitovaksi. Hallinnolla on valta ryhtyä rajoitta-

maan kansalaisten vapautta ja yksityisten omai-

suuden käyttämistä, valta vaatia kansalaisilta

mieskohtaisia rasituksia ja varojen suoritta-

mista, ainoastaan sikäli kuin laki sen sallii.

Mutta silloin käypi hallinnon alallakin tarpeelli-

seksi ja mahdolliseksi sen seikan ratkaiseminen,

mikä yksityisessä riidanalaisessa tapauksessa on

voimassa olevan lain mukaisena pidettävä ja

sellaisena noudateltava. Tämä tehtävä, n. s.

hallinto-oikeudellinen lainkäyttö
on muutamissa maissa jäänyt tavallisten hal-

lintoviranomaisten tehtäväksi, niinkuin Suomessa

erittäinkin senaatin talousosaston, lääninhalli-

tuksen ja maistraatin, toisissa se on uskottuna

yleisille tuomioistuimille samaten kuin riita-

asiain ja rikosasiain lainkäyttökin, mutta yhä

useammissa maissa on sitä varten jo muodos-

tettu erityisiä hallinto-oikeudellisia tuomioistui-

mia. ^- '^- ^•

Hallintoneuvosto. Voimassaolevan, touko-

kuun 2 p:nä 1895 annetun osakeyhtiölain 42 §:n

mukaan voidaan yhtiöjärjestyksessä jättää eri-

tyisen hallintoneuvoston toimeksi „määrätyis&ä

ta],nuksissa edustaa yhtiötä, kutsua kokoon yh-

tiökokous, taikka muutoin hoitaa yhtiön asioita",

ja silloin on hallintoneuvostoon nähden voimassa,

mitä osakeyhtiölaissa toimitsijoista (ks. t.) on

säädetty. Tämän laiupaikan mukaan, joka on

sovellutettava myös osuuskuntiin, on siis hal-

liutoneuvoston, jos sellainen asetetaan, tehtä\ät

yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä tarkoin mai-

nittavat; hallinto kuuluu hallitukselle, mikäli

ei joku määrätty ala ole selvästi sen toimival-

lasta erotettu. Paitsi osakeyhtiöissä ja osuus-

kunnissa, voi h. tahi valtuuskunta, kuten sitä

myös joskus sanotaan, tulla kysymykseen muis-

fiakiii yhtiöissä sekä myöskin yhdistyksissä.

Meillä se on käytännössä pääasiallisesti vain

suurissa, kuten pankki- ja vakuutusliikettä sekä

laajempaa teollisuus- tai kauppaliikettä harjoit-

tavissa yhtiöissä ja yhdistyksissä, ja sen tehtä-

vänä on tavallisesti päättää tärkeimmät periaat-

teelliset asiat, ottaa ja erottaa hallituksen eli

johtokunnan jäsenet sekä valvoa heidän toimin-

taansa. — Muutamien maiden, esim. Saksan, lain-

säädännön mukaan h. on eräissä yhtiöissä pakol-

linen. O. K:nen.

Hallinto-oikeus merkitsee sekä erityistä oi-

keusjärjestyksen alaa että sitä tutkivaa ja esit-

tävää oikeustieteen haaraa. Edellisessä merkityk-

sessä käsittää hallinto-oikeus kaikki hallintoa

järjestävät lait ja asetukset ja myöskin tavan-

omaiseen oikeuteen perustuvat sitovat oikeus-

säännöt hallinnon alalla (ks. TT a 1 1 i n t o) .
Se

käsittää siis sen osan voimassa olevaa oikeutta,

joka jää jälelle, kun erotetaan pois yksityis-

oikeus ja julkisestakin oikeudesta ei ainoastaan

kansainvälinen oikeus sekä rikos- ja prosessi-

oikeus, vaan myöskin valtio-oikeus ahtaammassa
merkityksessä eli valtiosääntöoikeus. Yhdessä

viimemainitun kanssa, joka käsittää ne oikeus-

säännöt, joiden mukaan korkeinta valtaa val-

tiossa käytetään, kuuluu hallinto-oikeuskin val-

tio-oikeuteen laajemmassa merkityksessä. Hal-

linto-oikeutta ei yleensä vielä ole, niinkuin si-

viili-, rikos- ja prosessioikeutta sekä osaksi val-

tiosääntöoikeuttakin, kodifioitu järjestelmälli-

seksi kokonaisuudeksi yhteen lakiin. Suomessa-

kin siihen suuntaan tehty yritys (Förslag tili

Ekonomi- ooh Politi-Lag för Storfurstendömet

Finland 1-3. Helsingfors 1857-58) on jäänyt pel-

käksi ehdotukseksi. Hallinto-oikeudellisia sään-

nöksiä on siten siellä täällä osaksi perustus-

laeissa ja 1734 vuoden yleisessä laissa tai muissa

eduskunnan myötävaikutuksella syntyneissä eri-

koislaeissa taikka hallinnollisissa asetuksissa,

jopa kuntain autonomisissa säännöksissäkin: ja

sen mukaisesti voidaan hallinto-oikeutta muuttaa
ja edelleenkin luoda näissä eri muodoissa. — Hal-

linto-oikeuden tieteellinen käsittely on vasta ver-

rattain myöhään erkautunut itsenäiseksi tieteen-

haaraksi, jonka alaa ei kuitenkaan kaikkialla

käsitetä aivan yhtä laajalti. Niinpä esim. Suo-

messa historiallisen kehityksen vaikutuksesta

eräitä oikeastaan hallinto-oikeuden järjestelmään

kuuluvia asioita, niinkuin elinkeino-oikeus ja

työväenlainsäädäntö on luettu n. s. taloudel-
liseen oikeuteen, joka samalla käsittää

osia yksityisoikeudestakin. Varsinaisten kirkol-

listen asiain katsotaan taas muodostavan erityi-

sen oikeuden alan, k i r k k o-o i k e u d e n.

K. J. S.

Hallinto-oppi (saks. Vertoaltungslehre) on

valtiotieteen haara, joka käsittelee hallinnon

periaatteita, esittäen millaisen hallinnon tulee

olla, ja eroaa sentähden hallinto-oikeudesta, s. o.

sääntönäiseen oikeuteen perustuvasta valtion to-

dellisen, oikeudellisesti järjestetyn hallinnon esi-

tyksestä, samaten kuin politiikka eri tieteen-

haarana eroaa valtio-oikeudesta. K. J. S.

Hallintopiiri ks. Hallinnollinen jako.
Hallintopitäjä, vanha suomalainen oikeudelli-

nen ja hallinnollinen piiri; vastaa nykyisiä kä-

räjäkuntia. — Pitäjä oli nähtävästi jo pakanuu-
denajalla tunnettu suomalainen yhteiskunnalli-

nen muoto, jonkinlainen heimoalueen alijako.

Kristillisellä keskiajalla se sai sekä kirkollisen

että hallintopiirin merkityksen. Tehtiin ero

kirkkopitäjän (ks. Seurakunta) ja hallinto-

pitäjän välillä. Kirkollisoen pitäjään (ruots.

soJrn) kuuluivat ne henkilöt, jotka käyttivät

samaa kirkkoa, ja sen rajat sattuivat usein, mutta
ei suinkaan aina. yhteen hallintopitäjän rajojen

kanssa. Vanha, maallinen pitäjä muodostui taas

lainkäyttöpiiriksi ja vastasi sellaisena Ruotsin

kihlakuntia. Kun näet Suomessa kihlakunnat

olivat suuria, ruvettiin joka kihlakunnassa pitä-

mään useita käräjiä, nimittäin joka hallintopitä-

jässä eli, kuten nykyisin sanotaan, käräjäkun-

nassa. Samalla h. muodostui hallintopiiriksi.

Koska käräjillä keskusteltiin esim. teistä ja sil-

loista, tuli h. myös olemaan tielahkona. Samaten

se tuli nimismiespiiriksi. Vanhempina aikoina

h. niinikään oli suurimpana verokuntana ja sel-

laisena jaettu veroruotuihin (hoi), joita myö-

hemmällä keskiajalla nimitettiin myös neljännes-

kunniksi. — Alkuaan h. näyttää Suomessa olleen

samalla jonkinlaisena itsehallinnon alueena, sa-

maten kuin Ruotsissa kihlakunta. Mutta kun
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hallintopitäjät vähitellen jakautuivat useihin kir-

kollisiin pitäjiin ja uskonpuhdistuksen jälkeen

kiikkopitäjäiu itsehallinto rupesi kasvamaan,
heiklieiii hallintopitäjäin merkitys. O. K:nen.
Hallintotutkinto, suoritettava yliopiston lain-

opillisessa tiedekunnassa, on tarkoitettu hallinto-

virkamiesten valmistamista varten. Ylempi
hallintotutkinto tuottaa kelpoisuuden

hallintovirkoihin yleensä, alempi hallinto-
tutkinto muihin hallintovirkoihin, paitsi va-

kinaisiin virkoihin senaatin talousosastossa, lää-

ninsihteerin, lääuinkamreerin, varalääuinsihtee-

rin, varalääuinkamreerin ja kruununvoudin vir-

koihin sekä niihin hallintovirkoihin, joihin ennen
on vaadittu yleinen oikeustutkinto (K. A. '•"/g

1894). Samallaisen kelpoisuuden hallintovirkoi-

hin kuin ylempi hallintotutkinto (mutta sen

ohella myöskin oikeusvirkoihin) tuottaa lakitie-

detten kandidaattitutkinto. Mainitut säännökset
eivät kuitenkaan koske eräitä hallintovirkoja,

joihin joko ei vaadita mitään määrättyä tutkin-

toa (esim. kuvernöörin ja eräiden keskusviras-

tojen päällikön toimiin) taikka vaaditaan erik-

seen säädettyjä, yliopistoa muissa tiedekunnissa,

teknillisessä korkeakoulussa tai muussa erikois-

opistossa suoritettavia (opettajan-, maanviljelys-,

metsänhoito-, insinöörin- y. m.) tutkintoja.

K. J. S.

Hallintoviranomainen on julkinen viran-

omainen, jonka päätehtävänä on hallintotoimin-

taa (ks. Hallinto). Niistä voidaan kuitenkin
erottaa hallitusvirauomaisten nimellä
ne, jotka ovat välittömästi hallitsijan apuna,
Suomessa ministerivaltiosihteeri ynnä valtiosih-

teerinvirasto, kenraalikuvernööri kanslioineen
sekä senaatti ynnä prokuraattori. Hallintoviran-
omainen saattaa, niinkuin muukin viranomainen,
olla järjestetty joko niin, että päätökset ovat

useampien jäsenten yhdessä tehtävät (useampi-
jäseninen eli koUeginen virasto), taikka siten,

että päällikkö yksin ratkaisee asiat (yksijäse-

ninen eli toimistovirasto). Yleisiä hallintoviran-

omaisia Suomessa ovat senaatin talousosasto ja

kuvernöörin johtama lääninhallitus kussakin
läänissä, sekä maalla kruununvouti kussakin
kihlakunnassa ja kruununnimisraics kussakin
nimismiespiirissä apunaan yksi tahi useampia
poliisikonstaapeleja, kaupungissa taas maist-

raatti. Son ohessa on senaatin talousosaston ja

sen eri toimituskuntain alaisina erikoishallinto-

viranomaisia, nimittäin jotakin erityistä hallinto-

haaraa varten johtava keskusvirasto (ylihallitus,

hallitus), jonka alaisena usein vielä on paikalli-

sia viranomaisia ja laitoksia. Nämä viranomai-
set ryhmittyvät siten yleensä seuraavasti: I.

Oikeustoimituskunta: paitsi tuomioistuimia ynnä
muita oikeusviranomaisia, vankeinhoitohallitus,

jonka johdettavina ovat vankilat ja alaikäisten

lainrikkojain kasvatuslaitokset. II. Siviilitoimi-

tuskunta: paitsi 1) lääninhallituksia ja niiden

alaisia yleisiä hallintoviranomaisia, jotka ynnä
henkikirjoittaja kussakin kihlakunnassa muo-
dostavat läiiiiinvirkakunnan, 2) Suomen Passi-

virasto Pietarissa, 3) painoasiainylihallitus, 4)

lääkintöhallitus, jonka alaisia ovat piirilääkärit,

eläinlääkärit, kaupunginlääkärit ja kunnanlää-
kärit sekä sairaalat, 5) yleisten rakennusten yli-

hallitus alaisine lääninrakennuskonttoreineen,
6) tilastollinen päätoimisto ja 7) vaivaishoidon

tarkastaja ynnä sen alaiset vaivaishoidonneuvojat
kukin piirissään. III. Valtiovaraiutoimituskunta:
1) Suomen pankki, 2) valtiokonttori, 3) tullihal-

litus ja sen alaiset tullikamarit, tuUitoimitukset,
rajavartiot ja rannikkohöyrylaivat, 4) leima-
konttori ja 5) rahapaja. IV. Kamaritoimitus-
kunta: 1) yleinen revisionioikeus, joka ou hal-

linto-oikeudellinen tuomioistuin tilimuistutus-
asioita varten, ja siihen yhdistetty revisionikont-
tori, 2) metsäuhoitohallitus, jonka alaisia ovat
ylimetsänhoitajat kukin tarkastuspiirissään ja

niiden alaiset metsänhoitajat sekä myöskin
metsäkassöörit hoitoalueissa ja metsänvartija-
koulut, 3) virkatalointarkastajat. V. Kirlcollis-

asiaintoimituskunta: 1) tuomiokapitulit, jotka
ovat kirkollisia viranomaisia, ja 2) yliopisto,

jolla on oma hallituksensa, 3) koulutoimen yli-

hallitus, jonka alaisia ovat alkeisoppilaitokset,

seminaarit, kansakoulut ja kansakouluntarkasta-
jat sekä aistivialliskoulut ja 4) arkeologinen toi-

misto. VI. Maanviljelystoimituskuuta: 1) maan-
viljelyshallitus ynnä sen johdettavat agronomit,
maanviljelysinsinöörit, meijerikonsulentit sekä
tarkastuslaitokset ja maanviljelys- ja karjan-
hoito-oppilaitokset, 2) maanmittauksen ylihalli-

tus, jonka alaisena on lääninmaanmittarin joh-

tama maanmittauskonttori kussakin läänissä

sekä maanmittaustöiden tarkastajat, vanhemmat
ja nuoremmat komissionimaanmittarit, maan-
mittausauskultantit, 3) vakauskomissioni ja va-

kaajat, 4) kalastusten tarkastaja. VII. Kulku-
laitostoimituskunta: 1) tie- ja vesirakennusten
ylihallitus, jonka alaisia ovat piiri-insinöörit, ka-

navat ja rautatierakennukset, 2) rautatiehallitus

ynnä sen alaiset valtionrautatiet, 3) postihallitus

alaisine postitoimistoineen. VIII. Kauppa- ja

teollisuustoimituskunta: 1) luotsi- ja majakka-
laitoksen ylihallitus, jonka käskynalaisia ovat
luotsipiirinpäälliköt, päällysmiehet, majakat ja

luotsilaitoksen höyrylaivat, 2) teollisuushallitus,

jonka alaisia ovat geologinen toimisto, ammat-
tientarkastajat kukin piirissään sekä teollisuus-

koulut, 3) teknillinen korkeakoulu, 4) polttimoin

ja panimoin tarkastajat, 5) merenkuluntarkas-
taja ynnä merenkulkukoulut, 6) vakuutustarkas-

taja. — Itsehallintoyhdyskuntain viranomaisista

ks. T t s e h a 1 1 i n t o, K u n t a. K. J. S.

Hallintovirasto ks. Hallintoviran-
omainen.
Hallioikeus, lakit., virasto, jolle kuului teh-

dasten ja teollisuuslaitosten silmälläpito ja tuo-

mio-oikeus erinäisissä niitä koskevissa asioissa.

H., jonka alle kaikki tehtaat ja muut teollisuus-

laitokset kuuluivat, oli oikeastaan oleva jokai-

sessa kaupungissa, missä mainittuja laitoksia

oli : missä kuitenkin oli vain jokunen teollisuus-

laitos, voi hallioikeuteen kuuluvat asiat käsitellä

maistraatti. Suomessa hallioikeudet lakkautti

Keis Julistus 12 p:ltä jouluk. 1859, joka sääsi,

että no toimitukset ja asiat, jotka 2 p. huht'k.

1770 annetun Hallijärjestyksen ja muiden ase-

tusten mukaan olivat ennen kuuluneet sanottui-

hin oikeuksiin, vastedes olivat kaupunkien asian-

omaisten maistraattien käsiteltävät. Uudempi
elinkeinolainsäädäntö kumosi sitten myöskin

pääkohdissaan Hallijärjestyksen, ja sen kautta

n. s. hallioikeusasiat menettivät suurim-

maksi osaksi merkityksensä. O. K:vcn.
Hallioikeusasiat, lakit., ks. Hallioikeus.
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Hallitseva senaatti, Pietari Suuren, vuonna
1711 perustama veuäläiueu hallituskunta, jonka
toimivaltaan myöskin on kuulunut ja kuuluu
oikeudenhoidon valvominen ja harjoittaminen.

Senaatin historia on monivaiheinen. Keisarinna

Eliteabetin aikana sillä oli hallussaan miltei ra-

jaton hallitus ja sisäasiain hallinto, vieläpä muu-
tamissa tapauksissa lainsäädäntövaltakin. Sit-

temmin se muuttui jotenkin merkityksettömäksi

ja sen tehtävät uskottiin suurimmaksi osaksi

muille viranomaisille. (Keisarinna Katariina

merkitsi senaatin päätehtäväksi lakien suojele-

misen.) Aleksanteri I:n hallitessa oli tosin tar-

koitus jälleen asettaa senaatti hallinnon etupää-

hän, mutta tämä asema ei soveltunut siihen kes-

kuKhallinnou uudistukseen, joka samaan aikaan

pantiin toimeen. Ministerit, joitten olisi pitänyt

olla senaatin valvonnan alaisina, olivat samalla

välittömässä suhteessa keisariin ja hänen ohjat-

tavinaan. Tärkeimmät asiat ratkaistiin keisa-

rin johdolla ministerikomiteassa, senaatista riip-

pumatta. Päämerkityksensä senaatilla tuli ole-

maan ylimpänä tuomioistuimena. — Senaatti ei

ole yhtenäinen kollegio, vaan jakaantuu osas-

toihin, jotka kukin senaatin vallalla ja nimessä

ratkaisevat asioita. Paitsi sitä, että senaatti

on ylin tuomioistuin sekä hoitaa erinäisiä hal-

lintotehtäviä (osaksi myös hallinnollista lain-

käyttöä), kuuluu, kuten myöskin nykyisissä, v:n

1906 perustuslaeissa säädetään, sen tehtäviin

suojella ja säilyttää lakeja sekä julkaista uudet

lait, sitä ennen tutkittuansa, onko sille jätetty

laki perustuslainmukaisella tavalla syntynyt.
R. E.

Hallitsija, henkilö, joka monarkisen (yksin-

valtaisen) valtion oikeusjärjestyksen mukaan on

valtion ylin orgaani. Yleisesti pidetään monar-
kiselle valtiolle olennaisena, ettei valtion oikeus-

järjestystä tai ainakaan sen valtiosääntöä voida

muuttaa ilman hallitsijan suostumusta ja vah-

vistusta, mutta tämän tunnusmerkin asettaminen

saattaa- tuottaa hämmennystä siihen nähden,

että todellisuudessa on valtioita, jotka nimittävät

itseään monarkioiksi, mutta jotka oikeudellisesti

eivät mainittua vaatimusta täytä (esim. Norja ja

Kreikka sen käsityksen mukaan, mikä näissä

maissa nykyänsä on vallalla). — Nykyaikaisissa

valtioissa hallitsijavalta aina on perinnöllinen

ja hallitsija on teoistansa oikeudellisesti vastuu-

ton. — ks. Monarkia. R. E.

Hallitsijavakuutus, juhlallinen vakuutus,

jonka uusi hallitsija valtaistuimelle noustessansa
antaa ja jolla hän sitoutuu pitämään maan la-

keja pyhinä ja niitten mukaan hallitsemaan.

Se hallitsijavakuutus, jonka Keisari ja Suuri-

ruhtinas Suomen oikeuden mukaan on velvolii-

nen valtaistuimelle noustessaan antamaan, joh-

taa alkunsa siitä valasta, jonka uusi kuningas
Ruotsin Maanlain mukaan heti kuniukaanvaalin
jälkeen oli velvollinen vannomaan sekä sitten

kruunauskulullaan („eriksgata"J maakunnissa
uudistamaan. Euotsin muututtua perinnölliseksi

kuningaskunnaksi säilyi kuninkaanvakuutus.
Varsinkin 1600-luvulla oli sillä suuri merkitys;
sen avulla tahdottiin turvata alamaisten ja sää-

tyjen oikeudet ja rajoittaa kuninkaan valtaa

j. u. e. Pysyväistä kaavaa ei käytetty, vaan
muodostettiin vakuutus kulloinkin vallitsevien

tarpeitten ja pyrkimysten mukaan. Vasta v:n

1779 valtiopäiväpäätöksessä säädyt hyväksyivät
pysyväisen kuninkaanvakuutuksen. Yhdistys-
ja Vakuutuskirja (v.lta 1789) säätää kahdeksan-
nessa kohdassaan, että jokaisen uuden hallitsi-

jan tulee allekirjoittaa tämä perustuslaki. V:n
1809 jälkeen kaikki Suomen hallitsijat juhlalli-

sella vakuutuksella ovat luvanneet pitää voi-

massa maan lait ja hallita niitten mukaan. Mai-
nittu hallitsijan velvollisuus ei tiety&ti perustu
vakuutukseen eikä ole sen antamisesta riippu-

vainen, vaan hallitsijan velvollisuudet ovat suo-

rastansa oikeusjärjestyksen nojalla itse hallit-

sijavallan kanssa uudelle hallitsijahenkilöUe siir-

tyn(>et, mutta hän on kuitenkin velvollinen anta-

maan mainitun lupauksen. K. E.
Hallituksenlioito, valtionpäämiehelle kuulu-

van vallau harjoittaminen sinä aikana, jolloin

hän itse ei voi valtaansa käytellä. Hallituksen-

hoito 1. sijaishallitus tulee monarkisissa maissa
kysymykseen varsinkin silloin kun hallitsija ala-

ikäisyyden, mielipuolisuuden taikka pitkällisen

matkan vuoksi on oikeudellisesti taikka tosiasial-

lisesti estetty tehtäviänsä hoitamasta. — Muuta-
mat valtiosäännöt säätävät, että sijaishallituksen

kestäessä ei ole lupa muuttaa perustuslakia, toi-

set kieltävät vain vallanperimysjärjestyslä muut-
tamasta. — Suomessa on, mitä hallitsijan hol-

houkseen, sijaishallitukseen y. m. tulee, nykyänsä
noudatettavana, mitä Venäjän laki tästä säätää,

ks. S i j a i s h a 1 1 i t u s. R. E.

Hallitus, laajemmassa merkityksessä valtion

asiain johto ja hoito yleensä; hallituksesta tässä

merkityksessä puhuttaessa voidaan sanoa kan-
saneduskunnankin (mutta ei tuomioistuinten)

ottavan siihen osaa. Tavallisesti käytetään tätä

nimitystä ahtaammassa merkityksessä tarkoitta-

maan julkisen vallan eli valtiovallan välitöntä,

käskyjen, kieltojen ja täytäntöönpanotointen

kautta tapahtuvaa harjoittamista. Hallituksek.si

nimitetään sen mukaan myöskin niitä valtio-

orgaaneja, joille tämä tehtävä kuuluu, siis erit-

täinkin n. s. valtion päämiestä (monarkisissa

mfJssa hallitsijaa, tasavalloissa presidenttiä,

ellei valtioa johdossa ole kollegi) sekä eri hal-

lintohaarain johtajain (ministerien) muodosta-

maa virkakuntaa (ministeristöä) .
— Hallituksen-

jäseniksi sanotaan Suomessa senaatin, erittäin-

kin sen talousosaston jäseniä (ks. esim. V. J.

33 §). R. E.

Hallituskonselji, virasto, joka 18 p. elok.

1809 nnnotulln ohjesäännöllä järjestettiin Suo-

men yleistä hallitusta hoitamaan, ja jonka nimi

21 p:nä helmik. 1816 annetulla julistuksella muu-
tettiin ,,Keisarilliseksi Suomen Senaatiksi", ks.

Senaatti. R. E.

Hallituskunta, virkakunta, jonka tehtävjinä

on n. s. keskushallituksen 1. valtion yleisen halli-

tuksen sekä eri hallintohaarain (taikka jonkun
hallintohaaran) johto. Valtion keskushallituksen

johto voipi kuulua joko yhdelle tai useammalle
hallitnskunnalle. — ks. Hallinto, Hallitus,
Kollegi, M inisteristö. R. E.
Hallitusmuoto, laajemmassa merkityksessä se

järjestysmuoto, joka määrää valtion oikeudelli-

sen rakenteen, erittäinkin valtion pääorgaanit

ja niitten toimivallan. — Hallitusmuodoksi nimi-

trt:'än Suomessa ja Puotsissa tärkeintä valtio-

sääntölakia. Hallitusmuodoksi (Regcrivgsform)
nim.itettiin jo sitä lakia, joka 1634 hyväksyttiin
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kuningatar Kristiinan alaikäisyyden kestäessä
noudatettavaksi, vaikka se tosin ei ollut tärkein
perustuslaki. Sekä vapaudenajan valtiosäännöt
(vv:lta 1719 ja 1720) että Kustaa III:n toimesta
syntynyt v:n 1772 perustuslaki ja niinikään Ruot-
sin 1809 hyväksytty uusi valtiosääntö saivat sit-

ten Hallitusmuodon nimen. Sekä Suomessa että

Ruotsissa sisältyvät valtio-oikeudelliset pääsään-
nökset kahteen perustuslakiin, joista toinen, Hal-
litusmuoto, tärkeimpänä valtiosääutölakina, mää-
rää hallitsijan, kansan ja kansaneduskunnan
oikeudet, toimivallan ja keskinäiset suhteet, toi-

nen. Valtiopäiväjärjestys, määrää kansanedus-
kunnan järjestysmuodon ja toiminnan. — Koska
Suomessa yhä vielä voimassa oleva v:n 1772 hal-

litusmuoto, julkisessa oikeudessamme tapahtu-
neista muutoksista huolimatta, on jätetty sana-

muodoltaan koskematta, sisältää se joukon sään-
nöksiä, jotka ovat käyneet kokonaan merkityk-
settömiksi, toisia, joitten sisältööu myöhempi
lainsäädäntö on vaikuttanut muutoksia tai li-

siiyksiä. R. E.
Hallitusneuvosto, hallituksen ylimmän ohjaa-

jan, valtioupäämiehe]!, apuna ja neuvonantajana
toimiva ja hallintoa johtava virkakunta. — ks.

Hallitus, Hallituskonselji, Halli-
tuskunta, Ministeristö, Neuvosto,
Valtioneuvosto. R. E.
Hallituspuolue, se valtiollinen puolue, joka

tukee vallassaolevaa hallitusta, erittäinkin mi-
uisteristöä, olkoonpa sitten että hallitus tuntee
olennaisesti riippuvansa puolueesta ja sen tah-

dosta, taikka että päinvastoin puolue ehdotto-

masti mukautuu hallituksen johtoon. N. s. par-

lamentaarisesti hallituissa maissa hallituspuo-

lueena esiintyy se, jolla eduskunnassa (taikka
sen alihuoneessa) on enemmistö ja jonka keskuu-
desta senvuoksi ministeristö on muodosteltu
taikka ministerivaihdoksen tapahtuessa on muo-
dosteltava. R. E.
Hallman, Karl Israel (1732-1800), ruots.

näytelmänkirjoittaja, joka Kustaa III:u loisto-

aikana suurella menestyksellä sepitti pilanäytel-

miä pääasiallisesti „Humlegärdsteatteria" varten.

Yleisesti tunnetuiksi tulivat hänen parodiansa,
joista mainittakoon: „Casper och Dorotea",

„Skeppar Rolf", „Petis och Tcl6e" ja „Donner-
pamp". Alkuperäisiä draamallisia burleskeja

ovat: „Finkel ellcr det underjordiska bränvins-
bränneriet", ,,Finkels parentationsakt", ,,Bousa-

ronerne, cller det skal n&gon ordsak ha". Hän
liikkui myös pilanäytelmien ulkopuolella m. jti.

raikkaassa kansannäytelmässä „Tillfället gör
tjufven" (yhdessä K. M. Armfeltin kanssa). —
„Sam1ade skrifter" toimittanut P. Hanselli (1853)

,

fC. Eichhern: „Nya svenska studier" (1881).]

(E. E.)
Hallonblad [-ud], Herman (1825-94), lah-

joittaja, oli 1852-61 pormestarina Käkisalmessa ;

saatuaan vaimonsa Elisabet Siitoisen
mukana suuren omaisuuden H. jo eläessään teki

suuria lahjoituksia varsinkin kansanvalistuksen
edistämiseksi syntymäseudullaan Sortavalassa;
perusti m. m. Kymölän tilalle kansakoulun ja

lastentarhan, mitkä laitokset sittemmin H:n eh-

dotuksesta muutettiin kansakoulunopettajasemi-
naariksi. Testamentissaan liän määräsi m. m.
Suomen taideyhdistykselle 200,000 mk, minkä
summan korot oli käytettävä kotimaisten taide-

teosten ostamiseksi, polyteknilliselle laitokselle
50,000 mk ja Yliopistolle u. 220,000 mk stipendi-
rahastoiksi

; yliopistossa on kaksi 6,000 mk:n
suuruista Halloubladin stipendiä, jotka annetaan
kolmeksi vuodeksi erällään nuorille tiedemiehille.
Halloubladin stipendit ks. Hallonblad,

II e r m a n.

• Hallstatt [-S-], kauppala Ylä-Itävallassa, Salz-
kammergutissa; 741 as. (1900). Suuria suola-
kaivoksia: 1902 8,8 milj. kg suolaa. — Lähetty-
villä 1846 löydetty runsaita esihistoriallisia hau-
toja, ks. Esihistorialliset ajanjak-
sot.
Hallstattin aika [-s-] ks. Esihistorial-

liset ajanjaksot.
Hallsten [-en], Alexander Gustaf Ju-

lius (1819-79), koulumies. Oltuaan opettajana
Vaasan triviaalikoulussa ja Hämeenlinnassa
(v:sta 1852 rehtorina) hän tuli 1856 Vaasan kou-
luu rehtoriksi, jona oli v:een 1874, senkin jälkeen
pysyen koulussa opettajana. H. oli etevälahjai-

nen, aineisiinsa, varsinkin historiaan, maantie-
teeseen ja uskontoon perehtynyt opettaja. Oppi-
kirjoja H. julkaisi useita, jotka ovat ilmestyneet
monessa painoksessa; huomattavimmat ovat his-

toriaa ja maantiedettä käsittelevät. — Kunnalli-
sissa asioissa H:ia paljon käytettiin: hän oli

jäsenenä uuden Vaasan perustamiskomiteassa
1858-60, hätä-apukomiteoissa 1862 ja 1867 j. n. e.

Valittiin 1872 ja 1877 edustajaksi pappissäätyyn.
(E. E. K.)

Hällström, Ivar Kristian (1826-1901),

ruots. säveltäjä, yritti kansanlaulun pohjalla

luoda omintakeista kansallista .säveltyyliä, eten-

kin soololaulun ja oopperan alalla. Helsingissä

on esitetty hänen oopperansa „Den bergtagna".
V. 1853 hän tuli prinssi Oskarin (Oskar II: n)

kirjastonhoitajaksi, ja 1861-72 hän johti Lind-
bladin perustamaa musiikkiopistoa Tukholmassa.

/. ii:.

Hällström, Pär (s. 1866), ruots. kirjailija,

tuli siviili-insinööriksi 1886, oleskeli kemistinä
Ameriikassa 1888-90, toimi amanucnssiiui sähkö-

lennätinhallituksessa 1891-97, asuu Frösundassa
Tukholman lähellä. H. liittyi alun pitäen 90-

luvun uusromantikoihin ja kuuluu tämän suun-

nan etevimpiin edustajiin. Tuskin kukaan muu
on koonnut aiheensa niin laajalta alalta ja käyt-

tänyt niin vaihtelevia muotoja kuin hän. Miltei

kaikki kansat ja ajat ovat innostaneet häm-n
taipuisaa taiteilijatemperamenttiansa, ja mitä
moninaisimmat tuotteet heijastavat kaikille yh-

teistä terävää älyä, väsymätöntä mielikuvitusta,

kriitillistä huumoria ja erinomaisen syvää ja

lämmintä tunnelmarikkautta. Hänen ensimäi-

nen tuotteensa on „Lyrik och fantasier" (1891),

joka herätti vähemmiin huomiota kuin se olisi

ansainnut: sitä seurasi ,,Vilsna fäglar" (1894)

ja „Purpur" (1895), joista edellinen herätti rea-

listien, jiilkimäinen romantikkojen ihastusta, ja

„En gammal historia" (sam. v.), aihe 20-luvulta;

tämä hienopiirteinen teos löysi tiensä kaikkien

suosioon ja nosti tekijänsä aikansa ensimä isien

joukkoon. H. on ktiten Snoilsky ja Heidenstam
pitkillä matkoilla kotiutunul etelään ja on .sen

iialt ioitunut ihailija, mikä tulee näkyviin m. m.
hänen teoksessaan ,,Ttalienska bref" (1901) ja

hänen italialaisille aiheille rakennetuissa draa-

moissaan ,,Bianca Capello" (1900) ju „En vene-
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ziansk komedi" (1901). Mutta hän on kuitenkiii

aiua riippunut kiinni kotimaassaan ja saar.ut

ehkä ihanimmat aiheensa siellä. Hänen mai-
neensa on kasvamistaan kasvanut hänen julkais-

tessaan „Briljantsmycket och andra berättelser"

(1897), „Värcn" (1898), „Thanatos" (1900) ja

„Gustaf Sparfverts roman" (1903). Ne valloitta-

vat lukijansa, paitsi mestarillisella taiteellisuu-

dellaan ja kielen tuhlaavalla rikkaudella, hienon,

intimisen sielunelämän kuvauksella ja sykä-

hyttävän myötätuntonsa kautta. „Myötätunio,
sielut viisaus ja selvänäköisyys" saa hänet va-

litsemaan kuvattavansa ennen kaikkea elämän
lapsipuolista, joista hän on luonut kuolematto-
mia tyyppejä. „Skogslandet" (1904) on runo-

pukuinen, kansantaruihin perustuva teos, jota

ovat seuranneet „De fyra elementerna. Berättel-

ser" (1906), „En skälmroman"(s. v.), „Erotikon"
(1908) ja „Tvä legenddramer" (1908). E. E.
Hallusinatsioni ks. V a 1 h e a i s t i ra u s (vrt.

myöskin Aistinhairahdus).
Hallux, isovarvas; h. v a 1 g u s, vaivaisenluu,

isonvarpaan sairaloinen kääntyminen ulospäin,

niin että se litistää naapurivarpaita painu^^n

usein itse niitten alle; seurauksena on isonvar-

paan ensimäisen nivelen pahkanmuotoinen pul-

listuminen. Huonokuosiset ja ahtaat jalkineet

ovat usein syynä tämäntapaiseen epämuodostu-
maan.

"

(M. 0-B.)
Halm, Friedrich ks. Miinc h-B e 1 1 i n g-

h a u s e n.

Haima (kreik., = hyppäys) , monin nappuloin
kahden tai neljän hengen pelattava lautapeli,

missä tarkoituksena on saada miehensä mahdoUi-
sin^man pian vastustajansa alueelle. Sitä varten
koetetaan järjestää nappulat niin, että ne pelin

sääntöjen mukaan pääsevät hyppimään tois-

tens:; yli perille asti. L. P.
Halmahera [-e'-] 1. D z i 1 o 1 o, saan Aasiassa,

Moliikkein ryhmässä; 17,218 kmS 120,000 as.

pienten lähisaarten kera. Ulkomuodollaan Cele-

beksen näköinen, silpoutunut neljään haarakkee-
seen. Tulivuoria, laajoja metsiä, tavattoman run-
sas eläinkunta. Alkuasukkaat ovat alfuureja,

jotka rannikoilta ovat saaneet väistyä malniji-

laisten tieltä tuntemattomiin sisäosiin. Saagon-
ja riisinviljelystä; karjanhoitoa; kuivatun lihan
vientiä. — Pääpaikka Dzilolo länsirannalla.

H. kuuluu Alankomaille, Ternaten kuvernööri-
kuntaan. E. E. K.
Haline, kasvava kaskivilja ja itse kaski

(ks. t.) ; eri kasvilajien mukaan: r u i s-, oh r a-,

kaura-, herne-, nauris- ja heinähalme.
Ruishalme on joko kesävierrehalme, joka
yhtenä kesänä hakataan ja karsitaan, toisena pol-

tetaan, kolmantena rovilaan, kynnetään, polte-

taan (roviot), kylvetään ja taas kynnetään, tai

tavallinen ruishalme, joka valmistetaan
muutoin samalla lailla kuin edellinen, mutta jo

polltokesänä kynnetään ja kylvetään. Muuta-
mat puhetavat, joissa kaski sanan sijaan ei sovi

panna halme sanaa eikä päinvastoin (Sotkamo):
halmemaa, halmeen pano, halmeen
leikkaus, halme-elot, halmeoljet;
kasken hakkuu, kasken poltto, kas-
ken rovihtu) näyttävät osoittavan kasken
aikoinaan merkinneen poltettavaa puuta (koi-

vua), halmeen taas polttomaalla kasvavaa viljaa.

U. T. S.

Halme, Kaarle (s. 1864), näyttelijä, kirjai-

lija ja teatterinjohtaja. Palveltuaan aluksi
kameraalialalla H. siirtyi näyttelijäksi suomal.
teatteriin 1888, ruots. teatteriin 1901, Maaseutu-
teatterin johtajaksi 1903, perusti Tampereen
teatterin 1904, toimii nykyään 1907 suunnittele-
mansa Kansauuäyttämön johtajana Helsingissä.
n:n näyttelemistä osista mainittakoon Kullervo,
Daniel Hjort, Othello, kuningas Lear, Egmout,
Johannes Kastaja, Kaarle XII. Julkaissut näy-
telmät „Purimossa" (1900), „Mallassaunalla"
(1901), „Mestari Garp" (1901), »Murtuneita"
(1903), „Herran ääni" (1906) ja »Maattomat"
(1909) sekä „Oppaan seuranäyttelijöille ja seura-

näytelmien toimeenpanijoille" (1905).
Halmstad [-ädJ, Ruotsissa, Hallandin läänin

pääkaupunki Nissa-joen suun kummallakin pain-

ien sekä Laholm-lahden ja Helsingborg-Gööte-
porin rautatien varrella; 18,009 as. (1908). Ra-
kennuksista mainittakoon äskettäin korjattu
linna ja vanha Pyh. Nikolauksen kirkko. Har-
joittaa rauta- ja panimoteollisuutta, lohenkalas-

tusta ja vilkasta kauppaa. Satamassa käy vuo-
sittain lähes 5,000 n. 709,000 tonnin vetoista

laivaa. — Kaupunginoikeudet v:lta 1307.

Halofyytit ks. S u o 1 a k k o k a s v i t.

Hälogaland ks. H a a 1 o g a 1 a n d.

Halogeenit (kreik. 7iaZos = suola ja genna'ö =

synnytän) , suolanmuodostajat, haloi-
d i t, alkuaineita, joiden vety-yhdistykset ovat

happoja, ja jotka metallien kanssa suorastnan
yhtyvät suoloiksi (haloidisuoloiksi).
Htcihin kuuluvat: kloori, bromi, jodi ja fluori.

Edv. Hj.

Haloidisuola ks. Halogeenit.
Haloidit ks. Halogeenit.
Haloksyliini, räjähdysaine, valmistettu se-

koittamalla salpietaria, sahajauhoja, hiiltä ja

punaista verisuolaa; h:n räjähdysvoima on yli

kaksi kertaa suurempi kuin tavallisen ruudin;

savua se synnyttää tuntuvasti vähemmän.
&'. V. E.

Halolanjärvi, yli 8 km pitkä järvi Uudenkir-

kon kunnassa (V. 1.) ; sen rannoilla .-unsaasti

huviloita. K. S.

Halonen. 1. Pekka H., taidemaalari, synt.

23 p. syysk. 1865 Kuopion läänissä Lapinlah-

della, jossa isä, Olli H., oli maanviljelijä ja har-

joitti myös aika-ajoin ammattimaalausta. Opis-

keli taideyhdistyksen piirustuskoulussa Helsin-

gissä 1886-90 ja oli opintomatkoilla osaksi sti-

pendirahoilla osaksi omilla varoillaan Pariisissa

1891-92 (Julianin akatemiassa), 1894 (P. Gau-
guin'in atelieerissa) ja 1900 sekä Italiassa 1896-97

ja 1904. H: n maalauksista mainittakoon kansan-
kuvaukset ,,Neiet niemien nenissä", josta H. sai

1895 valtion palkinnon henkilökuvamaalauk-
sessa, uudenaikaisen koristeellinen ja kaunisväri-

nen i.so taulu .,Tienraivaajia Karjalassa" (190Ö,

Antellin kokoelmissa), 2 öljyvärimaalausta Suo-

men paviljonkiin Pariisin maailmannäyttelyssä,

1900, jossa H. sai hopeamitalin, 2 freskomaalausta

Juseliuksen hautakappeliin Porissa („Kivityö-

miehiä", luonnos Unkarin kansallismuseossa

Budapestissä, ja ,,Kirkon edusta", 1902) ja iso

henkilörikas rantakuva (1007, Helsingissä Töölön
kansakoulussa), alttaritaulut Mikkelin (,,Kris-

tus ristillä", 1898), Kotkan (»Kuninkaiden ku-
marrus", 1900), Joroisten (,.Kristus Getsema-
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P. Halonen, Tienraivaajia Karjalassa.

nessa", 1902) ja Karstulan („Jeesus saarnaa ve-

neessä", 1905) kirkoissa sekä lukuisat maisemat
(Ateneumissa, Turun taidemuseossa, Kööpen-
haminassa, Budapestissa y. m.). — Naturalistisen

ulkoilmamaalaukseusa H., joka on omintakeisim-

pia ja edustavaisimpia taiteilijoitamme, on aikaa

myöten yhä enemmän kehittänyt yksinkertaisesti

tyylittelcvään, koristeelliseen suuntaan. Monet
hänen raikkaista, koloristisen hienovärisistä mai-

semistansa, varsinkin kevät- ja talvikuvat, kuu-

luvat taiteemme paraimpiin. H. kutsuttiin 1908

Pariisin „Salon d'automne"u sosietääriksi.

2. E e m i 1 H. (s. 1875), kuvanveistäjä, edelhu

serkku. Oli alkuaan puusepänopissa, sai taiteel-

lisia herätteitä m. m. kuvanveistäjä E. Wik-
strömiltä, jonka apulaisena H. oli 1895 Sääks-

mäellä. Opiskeli 1896-98 Helsingissä taideyhdis-

tyksen piirustuskoulussa. Sai 1899 toisen pal-

kinnon Lönnrotin kuvapatsaasta julistetussa kil-

pailussa. Suomen paviljonkiin Pariisin maail-

mannäyttelyssä 1900 H. veisti männystä 6 kan-

sanelämää esittävää korkokuvaa. Jatkoi valtio-

avulla opintojaan Pariisissa 1899-1901, käyden
myöskin Italiassa. H:n teoksista mainittakoon
lisäksi: alaston naiskuvapatsas „Impi" (mar-

moriveistos, Antellin kokoelmissa, saanut Suo-

men valtion palkinnon 1902), Suomen ylioppilas-

kunnan tilaama Th. Reinin rintakuva (1904),

haapapuinen seisovan tytön kuvapatsas (1908,

Ateneumissa) sekä puusta ja kivestä veistettyjä

koristeellisia kuvapatsaita Viipurissa ja Hel-

singissä. E. R-r.

3. H e i k k i H. (s. 1882) , viulunsoittaja, kon-
serttimestari, H. l:n veli, ^Iarteau'n ja Auerin

oppilas; soittaa filharmonisen seuran orkeste-

rissa. On herättänyt huomiota soittonsa puhtau-
della ja taiteellisella kypsyydellä. /. K.
Halotti Beszed /öäscd/, „Ruumi.ssaarua" (ynnä

siihen liittyvä lyhyt rukous), vanhin yhtenäinen,
13:nnen vuosis. ensi neljännekseltä oleva unka-
rinkielinen kielenmuistoniprkki, joka luultavasti

on vielä vanhemman laadinnan jäljennös. H. B.,

jossa on 277 sanaa, on nähtävästi latinankieli-

sestä alkukirjoituksesta käännetty. Sen kieli on
varsinkin äänne- ja muotoasunsa puolesta nykyis-

kieltä koko joukon vanhemmalla kannalla. Alku-
peräinen käsikirjoitus tavataan Unkarin kan-
sallismuseossa säilytetyn n. s. Pray-kodekfiin
154:nnellä lehdellä (kodeksin muu sisällys —
messukirja, kalenteri, lauluja y. m. — on latinan-

kielinen). Sen laatija, samoinkuin jäljeutäjä-

kin, tuntematon. — H. B:iä huomautti 1770
oppineelle maailmalle ensimäisenä György Pray
(hänestä kodeksin nimi) ; kokonaisuudessaan '•en

julkaisi ensiksi, 1770, Sajnovics (ks. t.) tunue-
tusst' „Dcmonstratio" teoksessaan. Suomalainen
kielentutkija Oskar Blomstedt (ks. t.) julknisi

(1869) H. B:stä laajahkon tutkimuksen.
Y. W.

Haloxylon ammodendron, s a k s a u 1, Cheno-
podiocpce-heimoon kuuluva 6 m:iin korkea kitu-

van näköinen puu, joka kasvaa Ural-joen idän-

puoleisissa, Turkestanin ja Persian erämaissa ja

aroilla. Oksat näennäisesti lehdettömiä, nive-

likkäitä.
(J. A. W.)

Hals. 1. Frans H. vanh. (n. 1580-16G6),

holl. taidemaalari, haarlemilaista patriisisukua,

Kaarle van Manderin oppilas. Työskenteli Haar-
lemissa, jossa sai osakseen suurta kunnioitusta,

vaikka viettikin nuoruudessaan vallatonta elä-

mää ja eli vanhoilla päivillään sellaisessa puut-

teessa, ettei voinut tulla toimeen ilman kau-
pungin köyhäinapua. H. on Rembrandtin rinnalla

Hollannin suurin taiteilija. Hänen maalauksis-

saan kuvastuu ensi kerran uudenaikaisen kan-

sallishollantilaisen luounonkäsityksen tuoreus ja

Hollannin voitokkaasta vapaustaistelusta synty-

nyt itsetietoisuus ja rohkeus. H. on maalannut
luonnolliseen kokoon muotokuvallisesti käsitel-

tyjä laatukuvia ja ennen kaikkea muotokuvia,
joissa hän terävällä luonteenkuvauksella ja ver-

rattomalla huumorilla on esittänyt aikansa ter-

vettä ja voimakasta sukupolvea. Aito germaani-
lais-porvarillista elämäniloa uhkuvissa tauluis-

saan hän on sattuvammin kuin kukaan kuvan-
nut naurua sen kaikissa eri vivahduksissa. Ollen

täysin vapaa akateemisuudesta H. ou suorasukai-

nen naturalisti ja tavallansa impressionisti, sillä

niin välittömästi hän saa esiin ilmeen, liikkeen

ja asennon hetkellisen vaikutelman. Käytettyään
aluksi kirkkaita, loistavia paikallisvärejä H.

ikää myöten rajoittuu yhä enemmän käyttä-

mään yhtä ainoata harmaanvoittoista kokonais-

väriä. Pyrkien
kohdistamaan

huomionsa ai-

noastaan pää-
asiallisimpaan

H, kehittyy
tarkkapiirteises-

tä tekotavasta
mestarilliseen

yksinkertaisuu-

teen ja hämmäs
tyttävään v;i

pauteen. Kuului

simpia merkki-

teoksia H:n ke-

hityksessä ovat

hänen isot

P. Yrjänän ja

Adrianin am-
pumaseurojen

Frans Hals, HiUe Kobbo 1. Haarlemin
noita-akka.
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upseereja sekä erinäisten armeliaisuuslaitos-
ten johtokuntia esittävät muotokuvaryhmänsä
Haarlemin museossa (8 kpl., vanhin v:lta 1616,

viira. v:lta 1664). Hänen perhe- ja yksityis-

muotokuvistaau mainittakoon „Naurava paris-

kunta", jonka ennen luultiin esittävän taiteilijaa

ja hänen toista puolisoaan (Amsterdamin Rijks-
museumissa), Willem van Heythuysen (Wienissä,
Brysselissä ja Pariisissa) ja Descartes (Louv-
ressa) sekä laatukuvista alempaan kansanluok-
kaan kuuluvien soittoniekkojen, iloisten juoma-
veikkojen, narrien, ilotyttöjen ja kalankaupus-
telijain tyypit (kuuluisin on „Hille Bobbe 1.

Haarlemin noita-akka", Berliinissä). H:lla on
ollut Haarlemin koulun opetusmestarina suuri
vaikutus Hollannin maalareihin ja varsinkin sai

laatukuvaraaalaus hänen kauttaan eusimäisen
kehityksensä. [Knackfuss, »Frans H." (4:s pai-
nos 1903) ; Davies, „Fraus H." (1902) ja
E. W. Moes, „Fraus H., sa vie et son ceuvre"
(1909).] — Hänen monista pojistansa oli lah-
jakkain Frans H. nuor. (s. jälkeeii v:n
1617, k. 1669), joka jäljenteli hänen maalauk-
siaan ja teki hänen tyyliinsä laatu- ja stilleben-
kuvia.

2. Dirk H. (s. ennen 1600, k. 1656), Frans
H. vanhemman nuorempi veli ja oppilas. Käytti
veljensä tekniikkaa, aluksi sujuvasti ja sieluk-
kaa«ti, lopulta pintapuolisesti, maalatessaan pie-
nehköjä, humoristisia seuraelämäkuvia, joiden
kautta tuli kokonaisen laatumaalariryhmän esi-

kuvaksi. E. R-r.
Halske, Johann Georg (1814-90), saks.

mekyanikko, teollisuudeuharjoittaja, kuuluisan
sähköliikkeen „Siemens & Halske"n toinen perus-
taja ja omistaja aina v:eeu 1867.
Halssi (ruots. lials) . 1. Nuora tai köysi, joka

laitatuulossa pitää paikoillaan aluksen alimmais-
ten raakapurjeiden sekä taaki- ja kahvelipur-
jeiden keulanpuoliset aliset kulmat. — 2. Se
kulma purjeessa, johon halssi on kiinnitetty^ —
3. Ali.sen raakapurjeen tuulenpuolinen alinen
kulma. F. W. L.

Halstari (ruots. halster, oik. = pidin, < halda
= 7irf//rt = pitää), parilat.
Halsua (ruots. H a 1 s o) . 1. Kunta, Vaasan

1., Pietarsaaren khlak., Veteli-Perlio-Hal,,ua-
Koustisen nimismiesp. ; kirkolle Kokkolasta 92
km: 294, s km*, joista viljeltyä maata 1,931 ha
(1901) ; 5,9521 manttaalia, talonsavuja 106, tor-

)>ans,'ivuja 55 ja muita savuja 20; 1,505 ns.

(1907), joista melkein kaikki suomenkielisiä;
175 hevosta, 900 lehmää (1908). — Sivistyslai-
toksia: kansakouluja 1. Teollisuuslaitoksia: H:n
Alajoen- ja Ylikylän sahat, H:n Alajoen jauho-
mylly. — 2. Seurakunta, kappeli Turun
arkkihiippak., Kokkolan rovastik., Kokkolan ru-
koushuonekunta 1826, Vetelin kappeli 1866, mää-
rätty itsen, konsistor. khrakunnaksi (Sen. p.

7i, 1906). Kirkko puinen 1826 (korj. 1898).
[E. E. Takala, ,,Muinaismuistoja Pietarsaaren
kihlakunnan suom. osasta, Halsua" (Suomen
muinaismuostoyhd. aik. XVII, siv. 254-5.] K. 8.

Halsuanjoki 1. Halsonjoki, Perhonjoen
lisäjokiii.

Halteerit, kaksisiipisten hyönteisten pienet,

niiijaiiäisiksi ,,väristimiksi" surkastuneet taka-
si ivet. joiden runsaat hermot viittaavat siihen,

että ne toimivat jonkinlaisina aistimina, ja

joilla arvollaan olevan merkitystä m. m. tasa-
painon ylläpitämisessä hyönteisen lentäessä.

U. 8-s.
Haltica ks. M a a k i r p u t.

Halticidee ks. M a a k i r p u t.

Haltija. Esineen haltija on se henkilö, jolla

on esineen hallinta, ks. Hallinta.
Haltijakiinne ks. M a j o i t u s k i r j a.

Haltijapaperi, velkakirja, jouka sisällys on
asetettu nimeltään mainitsemattomalle velka-
kiijan haltijalle maksettavaksi ja jossa maini-
tun velan siirto siis tapahtuu paljaalla velka-
kirjan luovuttamisella. Haltijapaperiin perustu-
van velan näin siirtyessä henkilöltä toiselle saa
kukin saamisoikeuden sellaisena, kuin se velka-

kirjassa määritellään, vapaana niistä väitteis+ä,

joita velallinen ehkä olisi voinut edellistä velko-

jaa vastaan tehdä. ks. Velkakirja.
K. E-a.

Haltijat ks. Muinaissuomalaisten
pakanallinen uskonto.
Haltioissaolo ks. Loveen lankeaminen.
Haltiotunturi ks. H a 1 d e.

Halu on välittömästi ja ehdottomasti tajun-

iiiiss;, esiintyvä tahdonilmaus eli sielullinen pyr-

kimys, jonka tarkoitusperä on selvä tajunnalle.

H. eroaa toiselta puolen kaikkein alkeellisim-

masta pyrkimyksestä, hämärästä „vietistä"

(ks. t.) siinä, että pyrkimyksen määrä on tajun-

nalle selvä, s. o. haluun liittyy mielikuva
siitä asiasta eli tarkoituksesta, jota haluta^in

saavuttaa. Toiselta puolen se taas eroo kehitty-

neemmästä „valitsevasta tahdosta" siinä, että

se ei perustu mihinkään edelläkäyneeseen har-

kintaan, vaaliin eikä päätökseen, vaan herää ^i-

van ehdottomasti eli itsestään, (vrt. Tahto.)
A. Gr.

Halurgia (kreik. lialos = suola) , alkuaan oppi

kiittosuolan valmistamisesta; myöskin oppi suo-

Icista ylimalkaan.
Halva, eräs turkkilainen makeislaji.

Halvaus, äkkiä ilmestyvä hermoston toimetto-

muus, joka ilmenee joko liikkumattomuutena tai

tunnottomuutena koko ruumiissa tai jossakin

sen osassa, tajuttomuutena y. m., vieden usein

nopeasti kuolemaankin, (vrt. Aivohalvaus.)
Riippuen siitä, kuinka ankara halvaus on ja

kuinka laajalta tätä liikkumattomuutta tai tun-

nottomutta on olemassa, kulkee halvaus eri ni-

mellä: p a r a 1 y s i s, täydellinen, p a r e s i s, lie-

vempi h. 1. liikkumattomuus; h e m i p 1 e c; i a,

toispuolinen halvaus; paraplegia kaksipuo-

linen h. j. n. e. M. 0-B.
Halvausvesi (aqua aromatica), eräs useista

kasveista (Fol. salvise 4, Fol. rosmarini, Fol.

mcntha; pip., Flor. lavandulse aa 2, Fruct. forni-

culi, Cort. cinnamoni cass. aa 1) miedon väkivii-

nau avulla tislaamalla saatu valmiste, jota kansa
käyttää hieromanesteenä erilaisissa taudinkoh-
taiiksissa, niinkuin päänsärys.sä, ruhjevammoissa

j. n. e. (M. 0-B.)
Halvorsen, Jens B r a a g e (s. 1845) , norj.

kirjallisuusliistorioitsija ja kirjastomies. Hänen
pjlätyönsä on j.Norsk forfatter-lexikon", joka kä-

sittää VV. 1814-80, ja johon myöhemmät kirjalli-

snn'-liistorioii sijat usein vetoavat.
Halys f-ä-J, Vähässä-Aasiassa olevan K i s i 1

Tiriak-ioeh (ks. t.) nimitys vanhalla ajalla.

Halysites (k e t j u k o r a 1 1 i) , fossiilinen Ta-
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bulata lahkoou kuuluva (ks. t.) korallisuku;
esiintyy ainoastaau siluurisysteemissä. P. E.
Ham, Nooan poika; 1 Moos. 532; 9i8 ja seur.

N. s. „kausaiu taulussa" (1 Moos. 10) H. esiin-

tyy pohjois-afrikkalaisten, etelä-arabialaisteu ja
mesopotamialaisten kansojeu kuiu myös kanaa-
nilaisten kantaisänä. Muutamissa psalmeissa
(7851; 105,3,27; IO622) H. esiintyy Egyptiu nimenä.

Ar. H.
Hama, Raamatun H a m a t, kreikkalaisten

E p i p h a n i a, kaupunki Syyriassa Orontes-
viiran kummallakin puolen. Keinotekoisen kaste-

lun avulla on ympäristö kukoistavaa puutarhaa.
Kutomateollisuutta. — V:n T:n aikana H. oli

jonkun aikaa vähäisen itsenäisen valtakunnan
pääkaupunki, kunnes Sargon kukistaesoaan
Samarian valtasi myös H: n. Keskiajalla se oli

uudelleen pikkuvaltion pääpaikka. E. E. K.
Hamäda ks. H a m m a d a.

Hamadän, kaupunki Persiassa, Elvendin juu-

rella, muinaisen Ekbatanau raunioilla; n. 30,000
as. Tärkeässä kulkuteiden risteyksessä, rata
Teheraniin. Valmistaa mattoja, sahviaania, har-
joittaa viininviljelystä. — H:ssa ovat Aviceunan
ja, kuten väitetään, Estherin ja Mardokai'n hau-
dat, joille juutalaiset pyhiiuvaeltavat.

(E. E. K.)
Hamadryadi, kreik. kansanuskossa puunhalti-

jatar, jotensakin sama kuin Dryadi (ks. t.).

Hamadryas ks. Paviaanit.
Hamann, Johann Georg (1730-88) , saks.

kirjailija, „der Magus des Nordens" („Pohiau
tietäjä"), synt. Königsbergissä, opiskeli siellä

filcsofiaa, jumaluusoppia, kielitiedettä ja laki-

tiedettä, eli kauan eri paikoissa Saksassa, Hä-
mcren maakunnissa, Englannissa y. m. epäva-
kaista kuljeksijan elämää, osaksi kotiopettajana
ollen, osaksi muissa toimissa, oli ajoittain virka-

miehenä kotikaupungissaan, etenkin tullilaitok-

sessa, kuoli Miinsterissä. H:n teokset sisältävät

enimmäkseen katkonaisia, usein hämäriä mietel-

miä eivätkä voittaneet suuren yleisön huomiota,
miittJi muutamiin ajan nerokkaimmista henki-
löistä H. sangen tuntuvasti vaikutti, esim. Her-
deriin, Jacobiin ja Goetheenkin. Yhtenä perus-
aatleena hänen teoksissaan on „valistushengen"
vastustaminen. Järki ei ole korkein tuomari
sumissa maailmankatsomuskysymyksissä, vaan
mielikuvitus ja tunne ovat sen rinnalla asetetta-

vat oikeuteensa. M. m. H. on tutkinut kielen ja

runouden kehitystä ja osoittanut, mitenkä siinä

järki ja mielikuvitus vaikuttavat erottamntto-
mnsti yhdistettyinä toisiinsa. Kirjassaan „Krouz-
ztige eines Philologen" (1762) hän kehittelee sitä

ajatusta, että runous on „ihmissuvun äidinkieli",

alkuperäisin ajatuksien ilmaisukeino. Kirjoitti

„Sokratische Denkwurdigkeiten" (1759) y. m.
H:i'. kootut teokset julkaisi Fr. Roth (8 os.,

1821-43). [Gildemeister, „J. G. H:s Leben u.

Schriften" (6 os., 1857-73).] A. Gr.
Hamar. 1. Kaupunki Norjassa, MJ0sen-jär-

ven itärannalla; 6,046 as. (1900). Kristiaania-

Trondhjem-radan varrella. H. perustettiin 1848.
— Lähettyvillä oli keskiajalla samanniminen,
vähäarvoinen kauppakaupunki sekä 1152 perus-
tettu piispanistuin; piispankartanon ja tuomio-
kiikon rauniojätteitä. — 2. Hiippakunta Nor-
jassa, 51,947 km'', 242,212 as. (E. E. K.)
Hamarjako ks. H a m m a r s k i p t.

Hamarskipt ks. H a m m a r s k i p t.

Haniäsa (arab., = „urhoollisuu.s") , muutamien
arab. runokokoelmien nimitys. Kuuluisin on
A b u T a m m ä m i n (ks. t.) 9:nnellä vuosis.
toimittama kokoelma, joka sisältää runonäyt-
teitä 521 runoilijalta ja 56 runoilijattarelta ja
on siten arabialaisten vanhan runouden tunte-
misen tärkeimpiä lähteitä. [„Hamasae carmiua",
arab. ja lat. julkaisi Freytag (1828-47)

^

F. Ruckert, „Hamäsa iibersetzt" (1846).]

K. T-i.
Hamberg, Axel (s. 1863), ruots. geoiogi ja

maantieteilijä, v:sta 1907 maantieteen professori
Tukliolman korkeakoulussa. Oli mukana A. E. Nor-
denskiöldin Grönlannin retkellä 1883 ja on sen-
jälkeeu ottanut osaa muittenkin arktisten seutu-
jen tutkimiseen. Tärkeimmän työnsä H. on suo-
rittanut Ruotsin Lapin tunturivuoristojen tutki-
misessa. Täällä hän on enimmän huomiota pan-
nut jäätikköihin, mutta myös muissa suhteissa
tehnyt monipuolisia geologisia, maantieteellisiä
ja ilmatieteellisiä havainnolta. Tulokset näistä
julkaistaan laajassa teoksessa „Naturwissen-
sfhaftliche Untersuchungen des Sarekgebietes in
Sehwedisch-Lappland" (ei vielä kokonaan ilmes-
tynyt). — H. on julkaissut tutkimuksia myös
mineralogian, hydrografian ja fysiikan aloilta.

P. E.
Hamburg f-burjhj ks. Hampuri.
Hamburg-Bremenin arkkihiippakunta. Edis-

tääkseen Skandinaavian lähetystyötä Ludvik
Hurskas 831 perusti Hampuriin arkkipiispan-
viran, jonka eusim. haltijaksi tuli Ansgarius
(ks. t.) 831-865. Paavi Gregorius IV nimitti
Hampurin arkkipiispan Pohjois- ja Itä-Eurorpan
legaatiksi. Kun viikingit 845 hävittivät Ham-
purin, yhdisti Ludvik Saksalainen 848 Hampu-
rin hiippakuntaan Bremenin, jonka toimenpiteen
paavi Nikolaus 864 vahvisti ; hiippakuntaa ni-

mitettiin senjälkeen Hamburg-Bremenin hiippa-

kunnaksi. Bremenin yhdistämisestä Hampuriin
seurasi pitkällisiä riitoja Kölnin piispojen
kanssa, joitten alueeseen B. aikaisemmin oli kuu-
lunut; B. pysyi kuitenkin Hampuriin yhdistet-

tynä. Sen sijaan Pohjoismaat erosivat H.-B:n
hiippakunnasta, kun paavi Paschalis II 1104 pe-

rusti Lundiin arkkipiispanistuimen. K. ö.

Hamdi Bei, Osman (1842-1910), turk. val-

tiomies, maalari ja arkeologi, sai kasvatuksensa
Euroopassa, opiskeli maalaustaidetta Gf-römen
johdolla Pariisissa, oli 1868-70 kuvernöörinä
Bagdadissa ja nimitettiin 1882 perustamansa
taidekoulun ja Konstantinopolin keisarillisten

museoiden johtajaksi, jossa toimessaan hän tar-

mollaan, hienolla taideaistillaan ja mieskohtai-

silla uhrauksilla on suuresti hyödyttänyt itämaa-

laista muinaistutkimusta. H. julkaisi Reinachin
kanssa „La nöcropole royale de Sidon" (1892-96).

K. T-t.

Hame ks. P u k u.

Hamerik, A s g e r, ks. H a m m e r i o h, Asger.

Hamerling f-ä-irjkj, R o b e r t (1830-89) , saks.

runoilija, varsinkin etevä eepoksen alalla. Loista-

via ovat hänen eepoksensa „Ahasver in Rom"
(1865) ja „Der König von Sion"(1869). Myöskin
draamaa H. on viljellyt, mutta ei yhtä onnistu-

neesti. Hänen murhenäytelmänsä „Danton und
Robespierre" on pikemmin dialoginmuotoinen

eepos. H. oli myös etevä lyyrikko. [Rosegger.
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„Persöuliche Erinnerungen aa R. H." (1890) ;

Rabenlechucr, „H-! Sein Leben und seine Werke"
(1896).] J. n-i.

Hamerton [hämstdn], Philip Gilbert
(1834-94), engl. taidekirjailija, etsaaja ja mai-
semamaalari. Perusti radeeraustaidetta käsit-

televän aikakau^^lehden „The portfolio" ja jul-

kaisi m. m. ,,Etching and etchers" (1876) , „Paint-
ing in France" (1869) ja „The graphic arts"

(1882). E. R-r.
Hamilaiset ks. H a a m i 1 a i s e t.

Hamilkar, useiden karthagolaisten päällikkö-

jen nimi. Tunnetuin on H. Barkas (.,salama")
(k. 229 e. Kr.), Hannibalin ja Hasdrubaliu
(ks. n.) isä. H. lähetettiin toisen puunilaissodan
aikana v. 247 e. Kr. Sisiliaan puolustamaan vi.^lä

Karthagon hallussa olevia saaren osia. Asettu-
malla lujiin asemiin ensin Eirkten vuorelle (njk.
Monte Pellegrino Palermon luona), sitten Eryx-
vuorelle (nyk. S. Giuliano lähellä Trapania)
n. vähäisillä sotavoimilla taisteli roomalaisia
vastaan, kärsimättä mitään suurempaa tappiota,

rauhantekoon saakka 241. Karthagoon palat-

tuaac H. suurella tarmolla kukisti palkkasotu-
rieti keskuudesta yli koko Pohjois-Afrikan levin-

neen vaarallisen kapinan. Hankkiakseen isän-

maalleen uusia apu- ja tulolähteitä vastaisten

sotien varalle H. 237 siirtyi Pyreneitten niemi-

maalle ja valloitti sen suureksi osaksi. Etevästi

H. järjesteli uuden voittomaan oloja ja koetti

hallinnollisin toimenpitein kiinnittää sen levotto-

mia heimoja Karthagon vallaan. H. kaatui 229

taistelussa Vettonien heimoa vastaan. [O. ilelt-

zer, ^Geschichte der Karthager" (1877, 1896) ;

K. Neumann u. G. Faltin, ,,Das Zeitalter der
punischen Kriege" (1883).] K. J. E.
Hamilton [hämiltdn]. 1. Kaupunki Skotlan-

nissa Avon-joen varrella, lähellä sen laskua Cly-

deen: 32,775 as. (1901). Kivihiili-, rautamalmi-
ja kivikaivoksia. Lähettyvillä H. Palace, H:n
herttuoiden komea linna. — 2. Kaupunki Kana-
dassa, Ontarion maakunnassa, Ontario-järven
länsipäässä; 52,634 as. (1901). Mainio satama.
Suuri rauta- ja kutomateolli.suus. — 3. Kaupunki
Yhdysvalloissa, Ohion valtiossa, Ohio-Erie-kar.a-

van ja Miamin varrella. Harjoittaa teollisuutta;

23,914 as. (1900). — 4. Bermudas-saarten pää-

kaupunki; 2,246 as. (1901). — 5. Kaupunki Vik-
toriassa Austraaliassa : suuria säilyketehtaita;

4,026 as. (1901). — 6. Kaupunki XJudessa-Etelä-
Walesissa: 6,127 as. (1901). E. E. K.
Hamilton [hämiltdiij, Alexander (1757-

1804) pohjois-amer. valtiomies, skotl. H.-suvun
haaraa, tuli jo ylioppilaana tunnetuksi julkisessa

kokouksessa 1774 pitämästään puheesta, mii^sä

hän puolusti siirtokuntain oikeuksia Englannin
harjoittamaa omavaltaisuutta vastaan. Vapautus-
sodassa hän taisteli urhoollisesti ja tuli Washing-
tonin ajutautiksi, josta toimesta hän kuiten-
kin luopui erään riidan johdosta. Sodan jälkeen
H. oli asianajajana, lakiasäätävän sekä perustus-
lakiasäätävän kokouksen jäsenenä ja toimi te-

hokkaasti Yhdysvaltojen olojen järjestämiseksi,

myös kirjallisesti. Hän oli federalisti-puolueeu

johtaja, joka puolue harrasti lujan keskushalli-
tuksen aikaansaamista. V. 1789 perustetussa
hallituksessa H. tuli johtamaan raha-asioita,

jotka hän pysyväisesti järjesti m. m. perusta-
malla kansallispankin. Demokraattipuolue häntä

ankarasti vastusti, ja hän erosi toimestaan 1795,
pysyen kuitenkin Washingtonin neuvonanta-
jana ja nauttien edelleen suurta arvoa. Mutta
hänen uransa katkesi, kun valtiollinen seikkai-
lija, varapresidentti A. Burr, jonka tuumia hän
oli estänyt, vaati häntä kaksintaisteluun, missä
H. kuolettavasti haavoittui. [H:n ..Complete

works" (1885-86), F. Scott Oliver, „Alexan-
der H."]
Hamilton, ruots. aatelissuku, skotlantilaisen

suvun sivuhaara. Sen jäsenistä mainittakoon:
1. Adolf Ludvig H. (1747-1802) , kreivi,

muistelmainkirjoittaja, oli jonkun ajan sotilaana
ja hovipalveluksessa, jonka jälkeen asettui maa-
tilalleen. Oltuaan ensin Kustaa III:n kannatta-
jana H. muuttui hänen jyrkäksi vastustajakseen,
jota hän osoitti varsinkin 1789 vuoden valtio-

päivillä, kuu Yhdistys- ja Vakuutuskirja esi-

tettiiji säätyjen hyväksyttäväksi. H. piti monta
vuotta päiväkirjaa ja muistelmainsa perustuk-
sella hän vanhoilla päivillään kirjoitti teoksen,
josta ensimäinen osa on painosta ilmestynyt
(..Anekdoter tili Svenska historien under Gustaf
III:s regering", 1901, sarjassa „Sv. memoarer
och bref", IV). Hänen muistelmansa sisältävät

monta mieltäkiiunittävää piirrettä hovin ja

ylempien säätyjen elämästä, mutta niiden arvoa
vähentää suuresti tekijän puolueellisuus ja viha
Kustaa III:ta vastaan.

2. Henning Ludvig Hugo H. (1814-

86), kreivi, valtiomies, edell:n pojanpoika, oli

upseerina ja hoviviroissa, v:sta 1852 Itägöötau-

maan maaherrana, tuli 1858 ministeristöön ja

seur. V. kirkollisasiain ministeriksi, 1861 lähetti-

lääksi Kööpenhaminaan, josta toimesta erosi

1864. kun hän ei hyväksynyt Ruotsin puolueet-

tomuutta tanskalais-saksalaisen sodan aikana.

H. vastusti jyrkästi edustuslaitoksen muutta-
mista, oli v:sta 1867 ensimäisen kamarin jäse-

nenä, missä hänellä, kuten jo ennen säätyvaltio-

päivillä, oli suuri vaikutusvalta, edustaen yli-

myksellistä ja vanhoillista kantaa. V:sta 1872

yliopistojen kanslerina, 1874-81 ruots. akatemian
pysyväisenä sihteerinä. — Monien julkit-ten toi-

miensa ohessa H. esiintyi ahkerana sotatieteel-

lisenä kirjailijana. — V. 1881 H., jouduttuaan

ilmi väärennyksestä, luopui kaikista virois-

taan ja arvoistaan sekä siirtyi pois maasta.
O. R.

3. Hugo Erik Gustaf H., kreivi

(s. 1849), valtiomies, tuli 1884 patenttitoimiston

johtajaksi. 1895 patentti- ja rekisteröimislaitok-

sen päälliköksi. 1900 Gäfleborginläänin maaher-
raksi. 1007 siviiliministeriksi.

Hamilton [hämiltdn], vanha kuuluisa skotl.

aatelissuku, joka on haaraantunut useihin mai-

hin, mainitaan jo 1200-luvulla. Siihen kuuluivat

m. m.:

1. Patrick H. (1504-28), Skotlannin ensi-

mäisiä protestantteja, opiskeli m. m. Witten-

bergissä, omisti puhdistetun opin, jota hän koti-

maassaan innokkaasti saarnasi, kunnes hänet

poltettiin kerettiläisenä.

2. James H. (k. 1575) , Arranin kreivi, nimi-

tettiin Jaakko V:n kuoltua 1542 hallituksen joh-

tajaksi ja Maria Stuartin holhoojak^^i. V. 1554

hän luopui vallasta, piti Maria Stuartin halli-

tuksen aikana sukuineen hänen puoltansa, tais-

teli vielä kuningattaren kukistukson jälkeen vai-
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"tionhoitaja Morayta vastaan ja sopi vasta 1573

nuoreu Jaakko VI:ii kanssa.

3. James (1606-49), Hni herttua, oli Kaarle
I:u läheinen ystävä. V. 1631 hän vei Kustaa
Aadolfille avuksi Saksaan viisi pestaamaansa
rykmenttiä, otti osaa Breitenfeldiu taisteluun,

mutta palasi pian takaisin Englantiin. Skotlan-

nissa hän toimi Kaarlen hyväksi, lähestyi sitten

pitkää parlamenttia ja osoitti sisällissodan

aikana horjuvaisuutta. V. 1648 hän vihdoin

skotlantilaisen sotajoukon etunenässä marssi

Englantiin kuninkaan avuksi, mutta kärsi tap-

pion taistellessaan Prestonin luona Cromwellia
vastaan, joutui vangiksi ja mestattiin Lontoossa.

4. Anthony H. (1646-1720), Abercornin

jaarli, nuorempaa H.-suvun haaraa. Jaakko II:n

kukistuttua H. taisteli Irlannissa hänen puoles-

taan v:een 1690, eläen sitten Jaakon ja hänen
poikansa hovissa Ranskassa. Esiintyi kirjaili-

jana m. m. toimittamalla Gramonfin kreivin

muistiinpanot („M6moires du Comte de Gra-
mont", 1713; pidetään pääasiassa H:n teoksena),

jotka ovat tärkeät sivistyshistoriallisessa suh-

teessa. On myös kirjoittanut satuja („Contes

de föerie" 1815, 1873-74). G. R.

5. S i r W i 1 1 i a m H. (1788-1856) , skotl. filo-

sofi, nuorempaa suvun haaraa; tuli, haettuaan
turhaan moraalifilosofian professorinvirkaa Edin-

burghin yliopistossa, 1821 historian professoriksi,

1836 logiikan ja metafysiikan professoriksi sa-

maan yliopistoon. Tutkimuksellaan „Philoso-

phy of the uneonditionated" (1829) hän siirsi

Kantin filosofian englantilaiseen maaperään,
teoksessa ,,Discussions on philosophy and litera-

ture" (1852) hän kehitti omaperäistä tietoteo-

riaansa ja filosofiaansa. Julkaisi opettajansa Th.

Reidin kootut leokset muistutuksilla varustet-

tuina (2 OS., 1856). H:n tietoteoreettisia peri-

aatteita on: to think is to condition, s. o. käsit-

tääksemme jotakin täytyy meidän ajatella se

.suhteessa johonkin toiseen, joka on sen ehtona
ja sitä rajoittaa. Kaikkea ajatteluamme vallitsee

siis relatiivisuuden laki (laio of relativity).

Kausaliteetti on tämän sovelluttamista. Emme
voi käsittää absoluuttista alkua emmekä abso-

luuttista loppua. Ajatuksemme relatiivisuudesta

johtuu sekin, ettei filosofia voi tarjota mitään
absoluuttista tietoa; sen arvo on siinä henkisessä

ponnistuksessa, jonka se herättää. Tietopuoliset

ajatuksen ristiriidat ratkaisevat käytännölliset,

moraaliset motiivit. Me tarvitsemme uskoa eh-

dottomaan olentoon, joka voi turvata meidän
korkeimmat henkiset harrastuksemme. Useita

psykologisia ja loogillisia kysymyksiä H. on erit-

täin terävästi käsitellyt ja eritoten arvostelma-

opin alalla kehittänyt oman teoriansa predikaa-

tin kvalifikntsiouista. [J. St. Mill. „Examina-
tion of Sir W. H:s philosophy" (1865).]

Hamilton [hämiltonj. 1. S i r W i 1 1 i a m H.
(1730-1803), engl. diplomaatti ja muinaistietei-

lijä, kuului oikeastaan Douglas-sukuun, äidin-

puolelta H. sukuun. Meni Englannin lähetti-

läänä Napoliin 1764, missä paljon edisti Hercu-

lanumin ja Pompeijin kaivamistöitä; tutki

myöskin Italian tulivuoria. Julkaisi tutkimuksis-

taan useita teoksia: ,,Antiquit4s ötrusques, grec-

ques et romaines" (1766-67), „Campi Phlegrfei"

(1776), „Account of the discoveries in Pompeji"
(1777), V. m. Nai toisessa aviossaan Emma n:n

(ks. t.), jonka avulla hän solmi liiton Napolin
ja Englannin välillä 1793. Palasi Englantiin
1800.

2. Emma Harte, sittemmin lady H.
(ii. 1765-1815), edell:n puoliso, oikeastaan nimel-
tään E m y (E m i 1 y) 1. A m y Lyon, otti sit-

temmin Harte nimen, alhaista syntyperää, oli

ensin palvelijattarena Lontoossa ja vietti kevyt-
mielistä elämää, herättäen yleistä huomiota kau-
neudellaan ja näyttelijälahjoillaan sekä hank-
kien myös itselleen sivistystä. Hän seurasi lä-

hettilästä Sir William H:ia (ks. t.) JSTapoliin

1786 ja tuli hänen puolisokseen 1791. Emma H.
tuli pian Napolin kuningattaren Maria Karoliinan
uskotuksi ystäväksi ja käytti vaikutusvaltaansa
Englannin politiikan hyväksi, siten auttaen mies-
tänsä ja amiraali Nelsonia, jonka viimemainitun
rakastajattareksi hän tuli. Nelsonin kaaduttua
Trafalgarin luona 1805 hän joutui ahtaisiin oloi-

hin. — Taiteilijana voidaan katsoa hänen uudis-
taneen muinaisajan plastillista mimiikkaa ja

tanssitaitoa usein esittämällä antiikin kuvateok-
sia. [„Letters of lord Nelson to lady H.", Moor-
house, „Nelson's lady H.'", myös ruotsiksi.]

G. Ix\

Hamilton [hämiltsnj, Sir lan Standeith
Monteith (s. 1853), engl. kenraali, ottanut
v:sta 1878 lähtien osaa Englannin siirtomaa-
sotiin; oli buurisodan alkaessa 1899 Nataliu ar-

meian esikuntapäällikkönä, kunnostautui erityi-

sesti Elandslaagten luona ja Ladysmithin puo-

lustuksessa ; otti osaa Eobertsin retkeen Preto-

riaa vastaan ja tuli 1901 Kitchenerin esikunta-

päälliköksi ; oli 1904-05 Japanin armeian mu-
kana Mantsurian sotaretkellä, jota on kuvaillut

kirjassa „A staff officer's scrap book" (1905) ;

v:sta 1905 brittiläisen armeian eteläisen osaston

päällikkö. J. F.

Hamilton [hämilt9nj , James (n. 1769-1831)

,

engl. pedagogi, alkuaan kauppias. Siirryttyään

Hampuriin ja ryhdyttyään oppimaan saksaa hän

pyysi opettajaansa jättämään kieliopin sikseen,

jolloin tämä ryhtyi kääntämään saksalaista

kaskukirjaa sana sanalta sovittaen väliin vain

välttämättömimmät kieliopilliset selitykset. Jo 12

opetustunnin jälkeen H. pystyi lukemaan mitä

helpohkoa saksalaista kirjaa tahansa. Epäonnis-

tuttuaan liikealalla H. 1815 asettui New Yorkiin

kielenopettajaksi, ja kun hänen 10:ssä opetus-

luennossa oli onnistunut saada oppilaansa kykene-

viksi omin päin kääntämään Johanneksen evan-

keliumi ranskasta englantiin, sai hän runsaasti

oppilaita missä vain liikkui Ameriikan kau-

pungeissa. V. 1823 H. palasi Englantiin toimien

siellä latinan, kreikan, ranskan, italian ja sak-

san opettajana. — N. s. Hamiltonin mene-
telmän periaatteet ovat seuraavat: kieliopin-

luku hyljätään; aletaan heti yhtenäisellä teks-

tillä, jolloin samalla sanain muistamista tuetaan

luetun ajatus- tai mielleyhteyden avulla ja sisäl-

lyksen avulla ylläpidetään harrastusta. Kieli-

opilliset muodot saatetaan itsetietoisen harkin-

nan alaiseksi, vasta sittenkuin niitä analogiain

avulla on vaistomaisesti opittu sovittamaan. H:n

menetelmä eroaa n. s. i m i t a t i i v i s e s t a me-
netelmästä siinä, että ensinmainitun poh-

jana on painettu teksti, kun taas viimemainittu

nojaa puhuttuun kieleen. Vieraskielinen teksti

opitaan ulkoa ja kysellään muuttamattomassa
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ja muutetussa sanajärjestyksessä. Vasta sittcu-

kuin oppilaalla jo ou melkoinen sanavarasto ja

jonkunlainen kyky sitä käyttää, saa hän ryhtyä
oppimastansa tekstistä johtamaan kieliopillisia

kaavoja ja sääntöjä. Myöhemmällä asteella luo-

vutaan ulkoluvusta ja siirrytään kääntämään
äidinkielestä vieraaseen. [L. Tafel, „Die analy-

tische Sprachlehrmethode" (1845).]

Hamina (ruots. Fredrikshamn) , kaupunki Vii-

purin lääniin kuuluvassa osassa Uuttamaata, 60"

34' pohj. lev. ja 27°

17' it. pit. Greeu-
wichistä, sijaitsee

seu niemekkeen
kaulalla, jota ra-

joittavat pohj. Pam-
pyölinjärvi (tavalli-

sempi nimi Kirkko-
järvi), et. ja länn.

Haminanlahti (ai-

kaisempi ja vielä

nytkin joskus käyt.
nimi Vehkalahti)
poukamineeu (Lu-
piulahti ja Savi-

lahti) sekä Kirkko-
järven ja Savi-

lahdon välinen lyhyt joentapaineu virta („Mul-
linkoski"). Asukasluku 1909 oli 3,340 h.,

joista ev.-lut. seurakunnan jäseniä (kirkonkirjo-
jen muk.) 3,248 h., näistä suomea äidinkielenään
puhuvia 2,846, ruotsia 402. Kaupunkiin o.i ma-
joitettuna joukko venäläistä sotaväkeä. Kau-
pungin pinta-ala ei nouse neljään km-:iin,
vaikka rakennusryhmitys on verrattain hajanai-
nen; lisäksi kaupunki omistaa laajahkon vesi-
alueen, 478 ha metsämaata ja Pampyölin kylään

Haminan sinetti.

kuuluvan Peltolan tilan. Viimemainittu on ai-

noa jäännös kaupungille 1743 lahjoitetuista Sal-

menkylän, Sivatin ja Pampyölin kylien „autio-

tiloista", muut ovat lopullisesti 1909 valtion vä-

lityksellä ostetut perinnöksi niitä lampuoteina
viljellcille, aikaisemmille omistajasuvuille. Kau-
pungissa erotetaan tav. viisi toisistaan jossakin
määrin erillistä osaa: varsinainen (aiemmin va-

rustusten ympäröimä) kaupunki ja sen ulkopuo-
lelle muodostuneet esikaupungit Viipurinesikau-
punki (jokapäiv. puheessa Alakaupunki), Savi-
niemi, Hietakylä ja Pitäjänsaari (puolet Pitäjän-
saarta kuuluu kuitenkin Vehkalahden maa-
seurakuntaan) . — Asemakaavaltaan var-

sinainen kaupunki on erittäin huomattava; ka-

dut lähtevät säteettäin 8-kulmaisesta Raatihuo-
neentorista ja niitä leikkaavat keskenään 8-kul-

mion muodostavat poikkikadut, nyk. Isoympyrä-
katu ja Pieniympyräkatu. Tämä rakennusjärjes-
tely periytyy Uudenkaupungin rauhan jälkeisiltä

lähimmiltä vuosilta; ympyräkatuja on vain v:n
1887 palon jälkeen uudistetussa asemakaavassa
jonkunverran levennetty. Tällaisen asemakaavan
määräsivät kokonaan laajat linnoitussuunnitte-
lut.

Kaupungin rakennuksista ovat mainit-

tavat Vehkalahden (s. o. maaseurakunnan) kirkko
(n. s. ,,suomen kirkko"), jonka mahtavat kivi-

seinät todennäköisesti juontavat alkunsa 1300-

luvun lopulta, kaunistyylinen raatihuone (v:lta

1798), kaupungin kirkko (n. s. „ruotsin kirkko")
kauniine alttarinkehyksineen ja saarnatuoleineen,
kreikk.-kat. kirkko, Ifikkautetun Suomen kadetti-

koulun komea rakennusryhmä, tullikamari, rait-

tiusseuran talo y. m. Paikan aiemmasta soti-

laallisesta merkityksestä muistuttavat 1700-

luvulla rakennetut, osittain vieläkin säilyneet
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kivireunuköiset hiekkavallit aluskomeroiuecii,

vallihaudat ja n. s. Rauhantorui, jota 1790
riikienuettua kau-
pungin komentajan
lipputornia ereh-

dyksestä on ruvet-

tu mainitsemaan
Haminan rauhan

allekirjoitus-

paikaksi (tällai-

sena muistomerk-
kinä sen venäläi-

set sotilasviran-

omaiset panivat
kuntoon ja koristi-

vat marmorisilla
muistotauluilla

1900). Yleisiä

puistoja kaksi,

vanhojen vallien

-i^-
reunustama Kau-

^f "
I i

k) "' y|H| piinginpuisto ja
^m *<*-{

I Pf^^^r^HP Kadettikoulunpuis-

^P
'^

.JrV^m ^o, viimemainittu
*^ —-— i i ^mJI^^B nykyään verrat-

tain huonossa hoi-

dossa. Toreja:
kauppatori, Raati-

huoneentori.

S at a m a-a 1 u e

ulottuu rannasta n. 4 km pitkin Haminanlahden
keskiselkää. Sen sisempi osa on kuitenkin

matala ja väylä mutkainen; ruoppaamalla (1897

ja 1898) on väylä Tervasaaren laituriin, satama-
liikkeen keskustaan, saatu kulkukuntoiseksi 15

jlk. syvässä kulkeville aluksille, jotavastoin si-

sempänä olevaan laituriin, n. s. laivasiltaa»

pääsevät 10 jlk. ja sisimpään poukamaan, Savi-

lahteen, 7 jlk. syvässä kulkevat alukset. Suuret
lastilaivat pysähtyvät satamaulapalle.
Kaupungin tulo- ja menoarvio v:lle 1910 nou-

see Smk. 246,459: 99, taksoitus 73,289: 42 (1909

tulot Smk. 241,780: 48, taksoitus Smk. 66,332: 50).

Huomattavimmat menoerät ovat (1910) : ope-

tustoimi (kansakoulu ja käsityöläiskoulu)

38,258:75, korot 36,865:90, palkat 34,360:—,
sähkövalolaitos 20,983: — , vaivaishoito 18,812: —

,

poliisilaitos 18,340: —, kadut ja tiet 14,365: —

,

palolaitos 12,039: — . sairaala 10,562: 02. Kau-
pungin omistama kiiuteimistö arvioitu (1909)

1,039,394: 37 Smk:aau. Velat (1909) yhteensä
878,500: 42 Smk. Kaupungin hoidettaviini ole-

vista rahastoista olivat (1909) suurimmat: Lah-

N. Rauhantorni.

^M r <«, "vS^^^^^^I

^
J^lHIn II

rn^m
Il iiiilM'W3~

11^%-;- :•
,

'-. ^^'''«Lii

Knt. kadettikoulun pililraUennus.

Raatihuone kaakosta katsottuna.

joitusmaiden rahasto (Smk. 282,305:50), Ahl-

qvistin lahjoitusrahasto (80,165:01), Kuumesai-
raalan rahasto (31,866:77), Köyhäin rahasto

(22,141:16), Aleksanteri II:n stipendirahasto

(12.591:86), Johanna von Schoultzin rahasto

(11,858: 55), Aleksander Aladinin rahasto

(10,160: 03). Ev.-lut. seurakunnan hoidettavana

on lisäksi Ignatiuksen rahasto (n. 100,000: —),

jonka korot vuosittain juhannuksena jaellaan

kaupungin köyhille. — Kaupungin osuus annis-

kcluyhtiön voittovaroista v:lta 1909 oli Smk.
29,777: 64 (v:lta 1908 n. 41,000: —).

Kunnallisten virastojen ohessa on kaupungissa
tullikamari, postikonttori ja telegrafi. Piirilää-

kärin asemapaikka. Ulkomaisista valloista on

Ruotsilla, Norjalla, Tanskalla ja Espanjalla kulla-

kin edustajanaan varakonsuli. — Kouluja:
kansakoulut (16 luokkaa, 13 suomenk., 3 ruot-

siiik., 12 opettajaa, oppilaita v. 1910 kev. 372,

198 mp., 174 np., joista 338 suomeak., 34 ruot-

sink.), käsityöläiskoulu (7 opp.), 8-luokkainen

suomenkielinen yhteiskoulu (262 opp., 122 mp-,

140 np.), neliluokkainen ruotsinkielinen yhteis-

koulu (19 opp.) ja Läntisen Viipurin läänin maan-
viljelysseuran käsityökoulu naisille. Kirjas-
toja: luonteeltaan yksityinen, vaikkakin kau-

pungin ylläpitämä Haminan kansankirjasto

(uiteitten luku Vi 1910 3,658, niistä ruotsin-

kielisiä 683, lainauksia 1909:n kuluessa 6,449

nid. (187 ruots.) 2,280 lainaajalle. Sanoma-
lehtiä: „Haminan sanomat" (3 kert. viik.)

,

,,Haminan lehti" (3 kert. viik.) ja „Fredrikshamns

tidning" (2 kert. viik.) . Yhdistyksiä ja seu-

roja: Kansanvalistusseuran Haminan haara-

osasto. Läntisen Viipurin läänin maanviljelys-

seura, Turvattoraain lasten kodin kannatusyhdis-

tys, Raittiusseura, Työväenyhdistys, Vapaaehtoi-

nen palokunta, voimistelu- ja urheiluyhdistys

„Vesa" y. m. T e 1 e f o n i 1 1 a on n. 200 tilaajaa.

— Pankkeja: kaupungin säästöpankki (per.

1849; vastuusumma 1909 Smk. 643,142:—, oinat

varat 95,400:40), Kansallisosakepankin, Pohjois-

maiden osakepankin ja Suomen yhdyspankin

haarakonttorit. Teollisuuslaitoksia:
Tervasaaren saha (per. 1882, omist. K. Aladiii),

Kaupungin sähkövalolaitos (per. 1901), Haminan
konepaja (per. T. Helin 1904, omist. K. E. Musta-

kallio), oluttehdas (omist. osakeyhtiö E. Ba.sk),

kaksi nahkurinliikettä (Hj. Bärlund ja J. F.

Xordström). Lisäksi kaupungin lähimmässä naa-

])uruudessa Ristniemen saha (per. C. H. Ahlqvist

1896, omist. E. Silvo ja E. Jaakkola), Haminan
lasitehdas (Ristniemellä; per. C. H. Ahlqvist,
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omist. osakeyhtiö), Vehkjärven saha (per. 1902,

omist. osakeyhtiö) , Metsäkylän saha (omist. V.

Yrjäneu) . Muista liikeyhtiöistä mainittava Hami-
nan rautatien osakeyhtiö (per. 1898), Haminan
telefoniosakeyhtiö (per. 1889), Virolahden höyry-
laivaosakeyhtiö (omistaa „Virolahti" nimisen
höyrylaivan) . — Säännöllinen suora laiva-
yhteys lännempänä oleviin rannikkokaupun-
keihiu aina Vaasaan asti, itäänpäin Viipuriin;
paikallislaivaliike Kotkaan ja Virolahdelle. H a-

minan rata (ks. t.) yhtyy valtion rautatie-

verkkoon Inkeroisissa. Välitön tavarauvaihto
ulkomaiden kanssa on olosuhteisiin katsoen mel-
koinen; tullikamarin kanto 1908 oli Smk.
.303,259: 86. Melkein yksinomaisena vienti-
tavarana on puu (sekä paikkakunnalla että

myöskin ylämaassa valmistetut sahantuotteet,
vuosittain n. 20,000 stand.). Tulevien ja mene-
vien laivojen yhteenlaskettu tonniluku 1908 oli

116,680 rek.-t. (suoranainen kauppamerenkulku
79,809 ja yhdistetty 36,871 rek.-t.). Kaupungin
tuulaaki- ja liikennetulot on v:lle 1910 arvattu
55,000 Smk:ksi. H:sta kotoisin olevien alusten
kantavuus yhteensä 641 rek.-tonnia.

Kaupungin historia alkaa varsinaisesti

v:sta 1653, jolloin Pietari Brahen toimesta Vehka-
lahden kauppapaikka (kauppala) sai maakau-
pungiuoikeudet ja nimekseen Veckelax Nystad;
V. 1660 jälkeen tulee käytäntöön nimitys Vecke-
lax (sinetissä civitas Veckelaxensis) . Uuden
kaiipungin hyvinvointiin pääsemistä ehkäisivät
monet syyt, etupäässä ahtaat kaupalliset ja ta-

loudelliset olosuhteet, joutuipa se esim. v:n 1712
sodan jalkoihin, jolloin ruotsalaiset peräytyessään
sytyttivät sen tuleen. Huomattavamman merki-
tyksen kaupunki sai Viipurin ja karjalaisen osan
uyk. Viipurin lääniä 1721 jouduttua Venäjän val-

taan. Vehkalahdesta ruotsalaiset tahtoivat luoda
varustetun rajakaupungin ja Viipurin korvaajan
kaupallisessa suhteessa. Se sai 1723 tapulikau-
punginoikeudet sekä Lappeenrannan ja Savon-
linnan markkiuapaikoikseen : nimeksi sille, ku-
ninkaan kunniaksi, annettiin Friedrickshamn,
mistä myöhemmin muodostui Fredrikshamn,
suom. Hamina. Kaupunkia ruvettiin varustamaan
vallituksilla, jollaisia laadittiin varsinkin vv.

1722-24 ja 1740-42; jo aikaisemmin, 1711, oli

varustamista yrittänyt Nieroth, vaikkakin huo-
nolla menestyksellä. H. oli tarkoitettu alueen,

Kyminkartanon ja Savonlinnan läänin hallinto-

paikaksi, mutta maaherra ei koskaan asunut
siellä, vaan Lappeenrannassa, jonka asema oli

keskisempi. V. 1742 H. joutui, ruotsalaisen sota-

joukon polttamana ja hylkäämänä, venäläisten
käsiin ja luovutottiinkin Turun rauhassa 1743
Venäjälle. Suuri osa entisiä asukkaita asettui

Degerbyhyn (Lovisaan). Rajakaupunkina oli

H:lla tämänkin jälkeen tärkeä sija Euotsin ja

Venäjän välisissä tapauksissa. Venäläiset jat-

koivat ja täydensivät sen varustuksia ja pitivät

siellä sotajoukkojaan. H:aan liittyy muisto
Kustaa TII:n ja Katariina TT:n kohtauksesta
(1783), taisteluista 1788-90, jolloin esim.

Viipurinesikaupunki poltettiin (1788) ; täällä

vahvistettiin myöskin rauhansopimuksella Suo-
men erottaminen Ruotsista 1809. V. 1743 perus-

tettiin tänne luterilainen konsistori pitämään
huolta Turun ratihassa Venäjälle luovutetun
alueen kirkollisista oloista (lakkautettiin 1812).

Vanhan Suomen mukana liitettiin H:kin jälleen

muun Suomen yhteyteen. — Venäjän vallan aika
on H:n taloudellisessa historiassa erittäin huo-
mattava siitä, että 1743 kaupungille lahjoitettiin

laitumeksi ja maistraatin henkilökunnan palk-
kaamisen avustukseksi 21 tilaa Salmenkylässä
(4 tilaa), Sivatissa (12) ja Pampyölissä (5).

Kaupungin kirkolliset olot ovat olleet

monien vaiheiden alaisia. Aikaisimmin kaupun-
kilaiset kuuluivat suorastaan Vehkalahden (maa-)
seurakuntaan. V. 1661 saivat kuitenkin ruotsin-

kieliset asukkaat itselleen erityisen saarnaajan,
joka samalla oli koulunopettajana. V. 1726 he
muodostivat varsinaisen seurakunnan, jolla oli

oma kappalaisensa, mutta maaseurakunnan
kanssa yhteinen kirkkoherra ; vv. 1740-43 oli

ruots. seurakunta maaseurakunnasta täydelleen
erotettuna, mutta yhdistettiin taas siihen viime-

mainittuna vuonna. Suomenkieliset asukkaat kuu-
luivat maaseurakuntaan, pyrkien siitä ensi ker-
ran eroon v. 1739, mutta onnistumatta. Nykyään
kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset asukkaat
muodostavat yhden seurakunnan, jolla on oma
kappalainen, mutta maaseurakunnan kanssa yh-
teinen kirkkoherra. Saksankieliset asukkaat
koettivat saada omakielisiä jumalajipalveluksia

jo 1759, mutta yritys onnistui vasta 1772; saksal.

seurakunta (kirkonkirjoja vv. 1782-97) su-

lautui ruotsalaiseen. Jo piakkoin Turun rauhan
jälkeen oli kaupunkiin syntynyt kreikk.-katolinen

seurakunta, jollainen nykyäänkin on olemassa. —
Vanhin, alkuaan paikkakunnan kaikille asuk-

kaille yhteinen kirkko on harmaakivinen maa-
seurakunnan kirkko, joka todennäköisesti on
sama kuin v. 1396 mainittu „Veckelax kyrka''

vaikkakin uudestirakennettuna ja lisäiltynä.

V. 1732 vihittiin ruots. seurakunnalle oma
Ulrika Eleonoran kirkko, mutta se paloi sota-

vuonna 1742. V. 1750 oli valmiina samalle pai-

kalle ja samaan muotoon rakennettu Elisabetin

kirkko, johon varat oli osittain hankittu ylei-

sellä keräyksellä myöskin Venäjän kaupungeissa.
Sekin paloi (v. 1821) ja sen raunioilla kohoaa
nykyään kreikk.-katolinen kirkko. Ka ipunki-

seurakunnan nykyinen kirkko on rakennettu,

osittain sisustettukin C. L. Engelin piirustusten

mukaan, ja valmistui se v. 1843. K. F. K.
Hamina-aika, kulunut aika näennäisestä

puolipäivästä, minä kuu ja aurinko yhfaikaa
ovat jonkun paikan meridiaanissa, siihen ajan

kohtaan, milloin samalla paikalla on korkea
vuorovesi (vuoksi). Paikan hamina-ajan avulla

määrätään sen vuoroveden vaiheet. F. W. L.

Haminalahti, maatila samannimisessä kylässä

Kuopion maaseurakuntaa, 16 km kaupungi.sta ja

5 km Pitkälahden asemalta. On ollut Tawast- ja

V. Wright-suvuilla. Päärakennus kaksinkertai-

ne;i: soutu luonnonihana. H. on taiteilija

V. Wright-veljesten kotitalo. K. S.

Haminan kadettikoulu ks. K a d e 1 1 i k o u 1 u.

Haminan konsistori, asetettu v:n 1743 rau-

Iian jälkeen. Sen pulieenjohtajaksi, jota nimi-

tettiin tuomiorovastiksi, tuli Vehkalahden
kirkkoherra, ja sen ensimäinen istunto pidettiin

22 p. huhtik. 1744. Hiippakunta oli jaettu kah-

teen rovastikuntaan: pohjoiseen (Lappeenran-
nan) ja eteläiseen (Haminan) ja siihen kuuluivat

j

seuraavat pitäjät: Kymi ynnä Haapsaari, Pyh-

I

tila, Hamina ynnä Vehkalahti ja Sippola, Vai-
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keula, Lemi, Suomenniemi, Savitaipale, Luumäki,
Taipalsaari, Lappeenranta ynnä Lapveden pitäjä.

Virolahti, Säkkijärvi, Jääski, Kirvu, Rautjärvi,

Ruokolahti, Joutseno sekä suuri osa Kerimäen
ja Säämingin pitäjistä ja pienemmät osat Puu-
malan, Sulkavan, Rantasalmen ja Mäntyharjun
pitäjistä. Konsistori lakkautettiin käskykirjeillä

1811 ja 1812. K. 8.

Haminanlahti ks. Hamina.
Haminan rata, yksityinen normaaliraiteineu,

26 km pitkä, Ijikeroisten asemalla valtionrauta-

teihin (Kouvola-Kotkan linjalla) yhtyvä rata.

Rata, jonka omistaa osakeyhtiö (per. 1898), jat-

kuu satamaan asti. Liikenne alkoi 1899.

K. S.

Haminan rauha lopetti vv:n 1808-09 sodan;
rauhansopimus allekirjoitettiin 17 p. syysk. 1809.

Ruotsi luovutti Venäjälle koko silloisen Ruotsin

Suomen (Kyminkartonon, Uudenmaan-Hämeen
sekä Turun ja Porin läänit ynnä Ahvenan saa-

riston, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänit) ja

Muonion- ja Tornion-jokiin asti ulottuvan osan
Länsi-Pohjaa. Huomattava on rauhankirjan 6:s

kohta, jossa viittaamalla Porvoon valtiopäiväin

tapahtumiin sanotaan, että sittenkuin Venäjän
keisari jo oli antanut mitä epäämättömimpiä
todistuksia siitä oikeamielisyydestä, jolla hän oli

päättänyt hallita vasta valloittamansa maan
asukkaita, kun hän jalomielisesti, itsestään ja

omasta tahdostaan oli vakuuttanut heille täydel-

lisen vapauden harjoittaa uskontoaan, heidän
omistus- ja erikoisoikeutensa, katsoo Ruotsin
kuningas tämän kautta olevansa vapaa muutoin
pyhästä velvollisuudestaan tehdä nämä ehdot
enti.sten alamaistensa hyväksi. Ruotsin valtuu-

tettuina olivat kenraalit v. Stedingk ja Skjölde-

brand. Venäjän valtuutettuina ulkoasiain minis-

teri Rumjantsov ja entinen Venäjän lähettiläs

Tukholmassa D. Alopapus.
Haminan rovastikunta käsittää Haminan ja

Vehkalahden, Sippolan, Virolahden, Miehikkä-
län, Kymin, Pyhtään, Säkkijärven, Suursaaren
ja Tytärsaaren seurakunnat. E. S.

Hamlet, tariuanomainen tanskalainen prinssi

(muin.-tansk. Amlced, Amlode = „hölmö") , saavut-

tanut kuuluisuutensa Shakespearen samannimisen
syvämielisen draaman kautta, joka on Shakespea-
ren runouden ehkä merkillisin tuote ja on
kenties enemmän kuin mikään muu ruuotuote
ollut esteetillis-kriitillisten tutkimusten ja seli-

tysten esineenä. Shakespearen näytelmän (kirj.

1602) pohjan.i on eräs aikaisempi Hamlet-draama,
jonka olemassaolosta on todistuksia jo ainakin
v:lta 1589 ja jonka tekijäksi on oletettu eräs
Shakespearen edeltäjiä Thomas Kyd (ks. Eng-
lannin kieli ja k i r j a 1 1 i s u u s, II, 699) :

tietysti Shakespeare on täysin vapaasti uudes-
taan runoillut edeltäjänsä teoksen säilyttämällä
kuitenkin sen yleisen juonen. Tämä juoni oli

saatu ranskalaisen Belleforesfn „Traagillisista

kertomuksista" („Histoires tragiques" v:lta

1570) ; Belleforest'n kertomus taas vuorostaan
polveutuu tanskalaisen Saxo Grammaticuksen
»Tanskan historiasta" (1100-luvun loppu- ja 1200-

luvun alkuvuosilta). Saxon kertomus Amlethista
on pääasiallisesti kokoonpantu tanskalaisista

kansantarinoista ja kansansaduista; tarinan pää-
aihe näkyy olleen tunnettu muillekin skandinaavi-
sille kansoille. Saxon tarinaa pääsisällyk.senä on
3. III. Painettu i^;;, lo.

kertomus siitä, miten veli surmaa veljensä, miten
surmatuii veljen poika, jonka henkeä .setä väijyy,
pelastuaksensa tekeytyy mielipuoleksi, miten
poika yhä miettii isänsä surman kostamista ja
vihdoin suorittaakin koston; tarinan loppuun on
Saxo toisista lähteistä liittänyt aivan asiaan
kuulumattoman osan, joka ei myöskään esiinny
Shakespearen draamassa. Näiden rivien kirjoit-

taja on koettanut osoittaa, että skandinaavinen
Amleth-tarina — melkoista yksinkertaisemmassa
ja alkuperäisemmässä muodossa kuin missä se

tavataan Saxolla — on levinnyt Suomeenkin
(aluksi Varsinais-Suomeen ja sieltä edeten vael-

tanut Inkerinmaalle asti) ja antanut aiheen sille

kostotarinalle, joka on pääosana suomalaisissa
Kullervo-runoissa; täten siis Shakespearen
Hamlet ja suomalaisten runojen Kullervo johtai-

sivat juurensa samasta alkuperästä. — Hamlet-
aihetta ovat Shakespearen jälkeen käsitelleet

eräät muutkin kirjailijat (m. m. tanskalainen
Oehleuschläger lS-t6). (vrt. artikkelia Shake-
speare ja sen ohessa mainittua kirjallisuutta).

[Axel Olrik, „Sakses Oldhistorie"; rschischwitz,

„Shakespeares Hamlet im Verhältnis zur Ge-
samtbildung der Zeit Elisabeths" (1867) ; sama,
„Shakespeares Hamlet, vorzugsweise nach histor.

Gesichtspunkteu erläutert" (186S)
; Baumgart,

„Die Hamlet-Tragödie und ihre Kritik" (1875) ;

Looning, „Die Hamlet-Tragödie Shakespeares"
(1893) ; Zenker, „Boeve-Amlethus" (1905) : suo-

meksi, ilmestyneitä Hamletia koskevia kirjoituk-

sia: Collin, „Shakespearen Hamlet" (Valvoja
1905, siv. 267) ; Setälä, „Kullervo-Hamlet" (Val-

voja 1910, lyhyt esitys tekijän samannimisestä
saksankiel. tutkimuksesta aikakausk. Finnisch-

ugr. forschungen III, VII, IX).] E. N. S.

Hammada [-ma'-] (H a mada), pohjoisessa

Saharassa olevien kivi- ja louhikko-ylätasanko-
jen nimitys. Laajin, H. e 1-H o m r a („puuainen
H.") erottaa Tripoliksen Fessanista.

(W. a-m.)
Hammarby, Linnan v:sta 1758 omistama maa-

tila Danmarkin pitäjässä 10 km Upsalasta. Jou-

tui Linnön kuoleman jälkeen hänen leskelleen ja

sitten yksityisten haltuun. V:u 1788 valtiopäi-

vien esityksestä H:n rakennukset Linnö-muistoi-

neen, sen vanha puutarha, lähinnä taloa oleva

osa puistoa, L:n rakentama museorakennus ja

varastohuone lunastettiin valtiolle, ja samaan
aikaan L^psalan yliopisto osti tilan maat. Val-

tion hallussa olevan tilan osan nykyinen nimi on
,,Linn6anska stiftelsen pä Hammarby". Linnan

aikuiseen asuun palautti H:n sen ensimäinen
„inspehtori" prof. Th. M. Fries. H:ssa muistut-

tavat Linusta vielä monet hänen sinne hankki-

mansa kasvit, m. m. komea hevoskastanjapuu.

Päärakennuksessa säilytetään esinekokoelmaa

Linnan ajalta, vasemmassa sivustarakennuk.sessa

hänen muotokuviansa, osaksi kupari- ja teräs-

paiiioksiiia osaksi veistokuvina. (J. A. W.^
Hammari (ruots. H a m m a r s) , Porvoon kau-

pungin ulkosatama, lastauspaikka. Se oli jo

1730 Gammelbackan tilanomistajalta vuokrattu

mainitulle kaupungille laivanveistämöpaikaksi.

Sittenkuin seudulle ovat kehittyneet Kaunis-
saaren sahalaitokset, bu H. tullut tiheään asu-

tuksi. E. S.

Hammarland. 1. Kunta, Turun ja Porin

1. sekä Ahvenanmaa, Ahvenanmaan khlak., Ec- ^
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kerö-Hammarlandin nimismiesp. ; kirkolle lähim-

mältä höyrylaivalaiturilta 2^2 km; 126 km^
joista viljeltyä maata 2,162 ha (1901); 42 »/4

manttaalia, talonsavuja 127, torpansavuja 23 ja

muita savuja 140; 2,159 as. (1907), joista suo-

menkielisiä n. 5 % ; 234 hevosta, 774 lehmää
(1908). — Sivistyslaitoksia: kansakouluja 3. —
2. Seurakunta, keisarillinen, Turun arkki-

hiippak., Ahvenanmaan rovastik. ; itsen, khra-
kunta ainakin jo 1400-luvun alulla. Kirkko har-

maasta kivestä, keskiaikuinen. E. S.

Hammarskipt. Tässä sekä maakunta- että

maaulaeissa tavattavassa, vanhanaikuista maan-
jakoa tarkoittavassa nimityksessä on edellistä

osaa „hammar" tulkittu eri tavalla. Toiset tutki-

jat ovat johtaneet sen sanasta hammare merki-
tyksessä vasara. Toiset ovat taas selityksessään

siirtyneet sanan alkuperäiseen merkitykseen
„kivi" taikka siitä myöhemmin syntyneisiin mer-
kityksiin „kivikko", „kivikkomäki" ja „korkea
kivinen paikka". Enimmät edellisen suunnan mie-

histä ovat arvelleet, että maanjaossa vasaran
heitolla määrättiin, paljonko yhteisestä maasta
piti tulla kunkin kyläläisen viljeltäväksi. Myö-
hemmin mainitun suunnan edustajat jakaantu-
vat kahteen pääryhmään. Muutamat heistä otak-

suvat nimen „hammarskipt" johtuvan niistä raja-

kivistä, jotka kyläläiset raivatessaan uudisvilje-

lyksiä asettivat näiden ympäri erottaaksensa ne
muitten maista. Toiset ja enimmät tämän suunnan
kannattajista ovat, hyläten hammar-sanan alku-

peräisen merkityksen „k i v i" siirtyneet sen mer-
kitykseen „kivikkomälci" ja arvelleet kylien si-

jainneen kivikkömäillä, jotka olivat epäsäännölli-

sesti jaetut talojen kesken tonttimaiksi. Hamar-
jako oli siis heidän mielestään etupäässä tontti-

jakoa. Millainen talojen osallisuus kylän viljelys-

maihin oli, siitä ovat samat tutkijat olleet eri

mieltä. -— Luultavinta on, että hamar-jaossa ky-
län taloilla oli vaihtuva omistusoikeus sen vilje-

lysmaihin siten, että pelto- ja niittyosat jonkun
ajan kuluttua siirtyivät kiertokulussa toiselta

talolta toiselle. Mitä maahamme tulee, osoitta-

vatkin muutamat kohdat 1600-luvun tuomiokir-
joissa hamar-jaon meillä olleen tämänkaltaista.
Miten pitkän ajan kuluttua pelto- ja niittyosat

siirtyivät talolta toiselle, ei näistä asiakirjoista

käy ilmi. Laidun- ja metsämaat tuntuvat olleen

täydellistä yhteisomistusta, joideu osiin ei talol-

lisilla ollut sellaista vuorottaista hallinto-oikeutta

kuin viljelysmaihin. [K. R. Melander, „tJber

die Hamarteilung in Finnland im 17. Jahrhun-
dert" (Suom. tiedeakatemian toim. I).]

K. R. M.
Hammarskjöld f-söldj. 1. Lorenzo H.

(1785-1827), ruots. kirjallisuus- ja taidehistorioit-

sija ja kriitikko, oli fosforistisen suunnan huoma-
tuimpia edustajia, taistellen sen puolesta aika-

kauskirjoissaan ,,Läsning 1 hvarjehanda" (1810)

ja „Lyceum" (1810-11), toimien ahkerana avusta-
jana „Polyfem"issa, „Phosforoksessa", ,,Poetisk

kalender"issa, „Svonsk litteraturtidning"issa ja

toteuttaen romantiikan aatteita omissa kirjalli-

sissa tuotteissaan: „Kärleksqväden" (1811),
„Prins Gustaf, tragedi" (1812), „Poetiska stu-

dier" (1813) y. m. Hän hyökkäsi haikailematta
akatemiallisen kirjallisuuden kimppuun, sepit-

täen Atterbomin y. m. kanssa m. m. pilarunoel-

man „Markalls sömnlösa nätter", joka lähinnä

oli tähdätty Wallmarkia vastaan. Se teos, joka
kauimmin tulee säilyttämään hänen muistoansa,
on „Svenska vitterheten" (1818-19), joka yksi-

puolisuudestaan huolimatta kuitenkin on ansio-

kas. Loppuvuosinaan hän syventyi filosofisiin

tutkimuksiin, julkaisten m. m. „Grunddragen
af filosofins historia" (4 nid., 1825-27). E. H.

2. Karl Gustaf von H. (s. 1838) , ruots.

yliopistonopettaja ja valtiomies, edellisen pojan-
poika, kansantalouden ja fiuanssiopin professori

Upsalan yliopistossa 1877, tuli sam. v. Upsalan
yliopiston riemujuhlassa lainopillisen tiedekun-

nan kunniatohtoriksi. V. 1880 TL. tuli hallituk-

sen kirkollisasiain ministeriksi, ollen hallituk-

sessa v:oen 1888, sekä siitä lähtien korkeimman
tuomioistuimen jäsenenä. Edustajana useammilla
valtiopäivillä hän on innokkaasti ajanut vapaa-
mielisiä periaatteita sekä huomattavasti vaikut-

tanut korkeamman opetuksen uudesta muodos-
tamiseen Ruotsissa. Julkaissut m. m. kirkollisia

kysymyksiä koskevia erinäisiä kirjoituksia sekä:

,,0m lösdrifvare och deras behandling" (1866),

„0m grundskatternas upphäfvande eller aflös-

ning" (s. V.) ; ,,0m falsk angifvelse och ärekränk-
ning" (1875) sekä ,,Bidrag tili tolkning af kom-
munallagarna" (1888).

3. Knut Hjalmar L e o n a r d H. (s. 1862)

,

ruots. yliopistonopettaja, lainopillinen kirjailija,

virka- ja valtiomies, valtioneuvos, edellisen

serkku: yksityisoikeuden dosentti 1886. ylimäär.

professori 1891, v. t. toimistopäällikkö lainval-

mistelukunnassa 1895 ; oli 1901-02 ministerinä ja

oikeusdcpartementin päällikkönä, tuli heti sen

jälkeen Götan hovioikeuden presidentiksi, 1905

taas kirkollisasiain ministeriksi sekä otti sam. v.

yhtenä neljästä ruotsalaisesta osaa Ruotsin-Nor-

jan unionin hajoittamista koskeviin keskustelui-

hin Knrlstadissa; oli Ruotsin lähettiläänä (envoy^)

Tanskan hovissa sekä senjälkeen Upsalan läänin

maaherrana. Paitsi monia muita toimia edusta-

nut Ruotsia Pariisin konferenssissa 1896 sekä

Haagin konferenssissa 1900, 1904 ja 1907 ; v:sta

1904 ruotsalainen jäsen kansainvälisessä tuomio-

istuimessa Haagissa; ollut puheenjohtajana Casa-

blancan riitaisuuksia ratkaisemaan asetetussa

tuomioistuimessa. Julkaissut m. m. „0m frakt-

aftalet och dess vigtigaste rättsföljder" (1886) :

,.0m grufregel och grufegendom i allmäuhet"

(1891) ;
„0m inrättande af en administrativ

högsta domstol eller regeringsrätt" (1907).

K. n-a.

Hammarstedt, Nils Edvard (s. 1861)

,

ruots. etnologi, nimitetty Nordiska museumin
ylim. amanuenssiksi 1890, vakin. amanuenssiksi

1893, intendentiksi 1907; teki matkoja museo-

tutkimuksia varten Norjaan, Tanskaan ja Sak-

saan sekä kansatiet. tutkimuksia varten oman
maan eri osiin. Kunniatoht. 1907. — H. on har-

joittanut etnologisia ja kulttuurihistoriallisia,

ennen kaikkea vertailevia kansanuskon-tutki-

muksia ja edustaa Ruotsissa samaa uudenaikaista

suuntaa kuin Mannhardt Saksassa sekä Frazer

y. m. Englannissa. H:n kirjallisesta tuotannosta

mainittakoon „Svenska folket, dess lefnadssätt,

sedor och forntro" (,,Sverigcs rike, utg. af

J. F. Nyström" II, 1902), ,,0m fröns användning
inom folksed och dödskult" (,,Studier tillegn.

Osc. Montelius", 1903), ,,Allmogens byggnadssätt,
boningsinredning och dräkt"(,,Uppland, skildring
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af land och folk" II, 1908). Erityisesti H. on
tutkinut symbolisia lintujen kuvia. Sitäpaitsi

hän on eri aikakauskirjoissa julkaissut kirjoi-

tuksia muinaisskandinaavilaisesta vuodenjaosta,
eri tilaisuuksiin valmistetuista leivistä, laskiais-

virvoista, veljenmaljasta ja veriveljeydestä y. m.
"

V. T.' S.

Hammarsten, Olof (s. 1841), ruots. kemisti
ja fysiologi, tuli 1877 lääketieteen ylim. profes-

soriksi ja 1883 lääketieteellisen ja fysiologisen

kemian professoriksi Upsalan yliopistoon, jonka
rehtorina hän oli 1901-04. Sai täysinpalvelleena
eron 1906. H. on harjoittanut laajaa tieteellistä

toimintaa fysiologisen kemian alalla niin hyvin
tutkijana kuin oppikirjojen tekijänä ja kirjaili-

jana. On aikamme etevimpiä fysiologisia kemis-
tejä. Hänen tärkeimpiin kokeellisiin töihinsä

kuuluvat tutkimukset peptonista ja sapesta, ve-

ren hyytymisestä ja musiiniaineista. H:n suuri
oppikirja „Lärobok i fysiologisk kemi och fysio-

logisk kemi.sk analys" (1883 ja 1889) on kään-
netty useille sivisty.skielille {7:s saks. painos
1907). Ruotsin lääkäriseuralta hän v. 1901 sai

tieteellisistä ansioistaan Berzeliuksen kulta-

mitalin. Edv. Hj.
Hammarstrand, Sven Fromhol t (1821-89)

,

ruots. historiantutkija, v:sta 1879 professorina
Upsalassa, julkaissut m. m.: „Försök tili en
historisk framställning af underhandlingarna om
Sveriges deltagande i trettioäriga kriget" (1855-

58), „Bidrag tili historien om konung Gustaf II

Adolfs deltagande i trettioäriga kriget" (1859).

J. F.
Hammas ks. Hampaat.
Hammasfisteli ks. H a m p a a n taudit.
Hammasfriisi, arkkiteh-

toninen muotojäsen, muo- —i—

—

^ I

dostuva syrjälleen ja diago-

naalisesti asetetuista tiili- <^

kivistä ; tavallinen kattolis-

tan alla Saksan romaanilai-
sissa tiilirakennuksissa.

U-o N.
Hammashöylä ks. Höylä.
Hammaskaava, imettäväisen hampaistoa esit-

tävä kaava : sitä käytetään kun tahdotaan antaa
lyhyt ja selvä ilmoitus imettäväisten erilaisten

hampaiden lukumääräsuhteista. Koska molem-
mat puoliskot niin ylä- kuin alaleuassakin ovat

yhdenmukaiset, kirjoitetaan tavallisesti vain

puolet kumpaisestakin leuasta alkaen etuham-
2. 1. 2. 3.

paista. Niinpä esim. ihmisen h:ssa ^5—j—^—

^

viivan yläpuoliset luvut ilmoittavat yläleuan,

alapuoliset alaleuan toisen puolen hampaiden
lukumäärän. Kukin luvuista ilmoittaa eri ham-
maslajien luvun ; siten ihmisellä on 2 etu-, 1

kulma-, 2 väli- ja 3 takahammasta kussakin

, , ,. , ^. ,
3. 1 2. 1. 1.

leukapuoliskossa. Kissan h. on r.
—

^ o -i q
'^^ "•

etuhampaita 3, kulmahampaita 1, välihampaita 2

ja raateluhampaita 1 kussakin leukapuoliskossa,

nystermähampaita (takahampaita) on vain yksi

yläleuassa, alaleuasta se puuttuu ja merkitään
0:11a. E. W. S.

Hammaskiille ks. Hampaat.
Hammaskivi muodostuu siten, että eräät syl-

jessä olevat suolat, etenkin fosforihappoiset ja

hiilihappoiset kalkkisuolat, saostuvat ja muodos-

Hammasfriisi.

tavat ruuan jätteiden, limakalvon solujen ja

lukemattomien bakteerien kanssa yhdessä eri-

laisia muodostuksia, toiset kovia, toiset peh-
meämpiä, eri värisiä. Vihreät ja tummat synty-
vät etuhampaitten ienreuuoihin, kovat etupäässä
ala-etuhampaitten sisäpuolella ja yläposkiham-
paitten ulkopuolella eli niihin kohtiin, joihin

sylkyrauhasten tiehyet aukeavat. Hm vahingol-
linen vaikutus hampaisiin estetään siten, että se

poistetaan hampaista erityisillä koneilla (ei kos-
kaan hapoilla). M. Ä. & E. 6.
Hammasklinikka ks. Yliopiston h a m-

maskliuikka ja Odontologinen lai-
tos.
Hammaskytkin, n. s. „irroitettava kytkin",

jota käytetään kytkemään kaksi akselia toi-

Hammaskytkiii.

siinsa. Kuvassa esitetään sen lavallinen muoto.
Molemmat kytkinpuoliskot A ja B ovat varus-

tetut ulkonevilla hampailla 1. sakaroilla ; A on
kiinni toisen akselin päässä, B on (kuvassa näky-
mättömän) irroitusrenkaan ja -varren avulla

siirrettävä toisella akselilla, niin että sakarat
tarttuvat kiinni toisiinsa. Jotta molemmat ak-

selit paremmin pysyisivät samassa viivassa, ulot-

tuu oikeanpuoleisen akselin pää vasemmanpuolei-
sen kytkinpuoliskon sisään. H:n aikaansaama
kytkeminen tapahtuu aivan äkkiä, joten kytke-

minen voidaan suorittaa ainoastaan akselin seis-

tessä tahi toisen akselin ollessa aivan hitaassa

liikkeessä. Seisovaa akselia kytkettäessä täy-

dessä käynnissä olevaan akseliin on käytettävä
hankauskytkintä. E. S-a.

Hamimaskyylik3nien (Didunculus strigiros-

tris), Samoa-saarilla elävä melkein kesyn kyyhky-
sen kokoinen kyyhky.slintu. Sillä on sangen
vahva, käyristynyt nokka ja alaleuan kärjessä

lukuisia hampaita. Väri on tumma, pää ja kaula

mustat, viheriän-hohtoiset, selkä, siivet ja pyrstö

punan-ruskeat, alapuolet himmeän-mustat. Lintu
oli sukupuuttoon häviämäisillääu, mutta on
viime vuosina
lisääntynyt.

E. W. S.

Hammaslapa,
puitten jatkok-

sissa käytetty
liitoskohta (ks.

kuvaa). E. S-a.

Hammasliitos ks. P u u 1 i i t o s.

Hamm^aslista, antiikissa ja renesanssissa ahke-

raan käytetty arkkitehtoni-

nen aihe, dekoratiivinen muis-

telma kattolistan riippulaat-

taa kannattavista parrujen

päistä. U-o N.
Hammaslääketiede, osa

yleistä kirurgiaa, käsittää

hampaiden sekä niiden yh-

teydessä olevien elimien Ifamninslista.
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ja kudoksien taudit ynnä tekohampaiden ja

muitten proteesien laatimisen kuin myös sään-

nöttömien hampaiden oikomisen. H. oli ennen
vanhaan, niinkuin kirurgia yleensä, hyvin hal-

veksittu. Meilläkin hampaita hoitivat välskä-

rit, lukkarit, parturit y. m. Eusimäiset oikeat

hammaslääkärit tulivat Suomeen ulkomailta.

Vasta 1891 Suomen yliopisto sai ensimäisen

h:n opettajan (M. Äyräpää) ja 1892 perustet-

tiin Yliopistou hammasklinikka, jossa ei vielä

kuitenkaan ensi vuosina annettu teknillistä

opetusta, vaan oppilaiden täytyi hankkia tie-

tonsa siinä yksityisten hammaslääkärien luona.

Vasta 1902 perustettiin opettajanpaikka tek-

nillistä puolta varten (G. Hahl). H. on hyvin

vanha tiede. Keisari Nerolla oli jo oma ham-
maslääkäriusä, joka osasi täyttää hampaita. Jo
muinaisten etruskien u. 3,000 vuotta vanhoista

haudoista ja egyptiläisten muumioista on löy-

detty kullalla kiinnitettyjä tekohampaita. H. on

päässyt kukoistamaan vasta sen jälkeen kuin

viime vuosisadan alkupuoliskolla ruvettiin pe-

rustamaan hammaslääkäriseuroja, aikakauskir-

joja ja oppilaitoksia. Ensimäiset tällaiset perus-

tettiin Ameriikassa ja ovat ameriikkalaiset sen

takia näihin päiviin saakka, etenkin teknillisellä

alalla, kulkeneet maailman hammaslääkärien etu-

nenässä. M. Ä. d E. O.

Hammaslääkäri on Suomessa se, joka on suo-

rittanut hammaslääkärintutkinnon 21 p:ltä kesä-

kuuta 1905 ja 10 p:ltä kesäkuuta 1909 olevien

asetusten mukaisesti. H.-tutkintoon vaaditaan 1)

ylioppilastutkinto, 2) pääsytutkinto lääkeopilli-

seen tiedekuntaan (2 v.) , 3) hammaslääkärinkan-
didaattitutkinto(l v.), 4)hammaslääkärintutkinto

(2 V.). Kaikkia muita tutkintoja varten on

hammaslääkäriksi pyrkivillä samat opettajat yli-

opistossa kuin muillakin lääkäreiksi aikovilla,

paitsi hammaslääkärintutkintoa varten. Yliopis-

tossamme on kaksi hammaslääketiedettä edusta-

vaa opettajaa, toinen operatiivista ja säilyttävää

(konservceraavaa) odontologiaa, toinen proteesi-

ja hampaanoikomisoppia varten.
M. Ä. d E. G.

Hammaslääkärin työaseet. Sen mukaaukuin
hammaslääketiede on kehittynyt nykyiselle kor-

kealle kannalle, ovat myös ne koneet ja aseet,

joita hammaslääkäri toimessaan tarvitsee, kehit-

tyneet hyvin monimutkaisiksi. Kun ennen van-

haan hammaslääkäri tuli toimeen parilla hyvin

yksinkertaisella pihdillä ja n. s. „avaimella"

(kuv. 1-7), tarvitsee nykyaikainen hammaslää-
käri, voidakseen taidolla poistaa kovasti kiinty-

neitä ja syvälti turmeltuneita hampaita, joita

ennen ei edes voitukaan poistaa, hyvinkin moni-

puolisen koneiston. Pihtejä on erilaisia melkein

joka hammasta varten ja vieläpä erilaisia ylä- ja

alaleuan juuria varten. Paitsi pihtiä käytetään
monenlaisia vipukoneita, joilla voi aikaansaada
suuremman voirnan. Esim. viisaudenhampaan
poistamista varten, kun suuta toisinaan turvo-

tuksen takia ei voi avata, käytetään kojetta

(kuv. 10), joka kiilamaisesti työnnetään sivulta

päin viisauden hampaan ja edellisen hampaan
väliin, ja joka vääntäessä nostaa hampaan pai-

koiltaan. Myös n. s. „sorkkarautaa" (kuv. 9)

käytetään etenkin alaleuan juurien poistamiseen.
— Hammasmädän vioittamien hampaiden puh-

distamiseen käytetään hyvin suurta varastoa eri-

muotoisia kovertajia (excavatoreja) ja poria. Kun
hampaan kudokset usein ovat hyvin kovat, niin
niitä on vaikea kovertajalla ja käsiporalla pois-

taa. Sen takia ou keksitty erityinen hammas-
pora, jota voi käyttää joko polkemalla niinkuin
rukkia (kuva 13) tai sähkön voimalla (kuva 11).

Voidakseen helpommin tehdä työtä ja päästäk-
seen paremmin näkemään potilaan suuhun on
hammaslääkärille tarpeen erityinen operatsioni-

tuoli, jota voi asettaa eri- asentoihin (kuv. 21, 22)
ynnä seinään tai tuoliin kiinnitetty, liikkuva

operatsionipöytä (kuva 8) . Teknillisiä töitä teh-

dessä tarvitaan, paitsi kaikenlaisia villoja, han-
kaajia y. m., myös höyrykattila, n. s. vulkani-

saattori (kuva 14), jossa noin 165-170° :n kuumuu-
dessa kautsusta tehdyt tekosuulaet y. m. kautsu-
työt kovettuvat. Kautsu on näet pehmeätä, mutta
kovettuu kuumuudessa. Pehmeänä ollessaan se

puristetaan n. s. kautsupuristimessa (kuva 23)

siihen muotoon kuin halutaan. Kun kautsuteos
otetaan höyrykattilasta, on se pinnaltaan raaka
ja on sen vuoksi puhdistettava ja kiillotettava.

Tätä työtä ynnä tekohampaitten tahkoamista
varten tarvitaan erityinen tahkoamis- ja kiillo-

tuskone (kuva 12) . Kun nykyään paljon käyte-
tään emaljia sekä tekohampaita että plombeja
varten ja tämä aine sulaa vain hyvin suuressa
kuumuudessa, + 700° :n vieläpä yli tuhannen
asteen lämmössä, käytetään sen sulattamiseen
eritvisiä, sähköllä kuumennettavia uuneja (kuv.
20)."^ M. Ä. d E. O.
Hammaslääkäriseura ks. Suomen ham-

maslääkäriseura.
Hammasmätä ks. Hampaan taudit.
Hammasplastiikka, hampaiden muodostelemi-

nen hiomalla niitä erimuotoisiksi; tapa, jota

useat alkukansat vieläkin käyttävät.
Hammaspyörä. H:iä käytetään siirtämään

pyörivää liikettä toisesta akselista toiseen, akse-

lien ollessa lähellä

toisiaan. Kun akselit

ovat yhdensuuntaiset.
käytetään
maspyöriä,
leikkaavat
käytetään
maspyöriä

lieriöham-

kun ne
toisiaan,

kartioham-
ja kun ne

risteilevät, muodostaen
90° kulman keske-
nään, käytetään ruuvi-

kierukkaa ja pyörää.
— Kuva 1

osan suora-

hampaisen
lieriöpyörän

kehää. Kah-
dessa h:ssä,

jotka toimi-

vat yhdessä,

on kaksi ym-
pyrää, joilla

on sama
kehänopeus ja

jotka siis h:n
pyöriessä vie-

rivät tois-

tensa päällä

liukumatta.
Nämä ympy- 2. Lieriiihammaspyörä.



Hammaslääkärin työaseita.

|~'- . ^"^»'otoisia haramaspihtejä. 7. Avain. 8. Liikkuva, seinäin kiinnitettävil operatsionipijytä. 9. Sorkknrautalu Vipusin 11. Sähkön voimalla käyvä porauskone. 12. Hioma- .ja kiillotuskone. 13. Poljettava porauskono. U. Hiivry-
Katui*. 15—19. Erimuotoisia poranteriä, suurennettuina ja luonnollisia kokoa. 20. Sähköllä kuumennettava sulatus-

uuni. 21, 22. Operatsionituoli, eri asennoissa. 23. Kautsupuristin. 24. Erimuotoisia kovertaji.i.
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Kartiohammaspyörä.

rät ovat n. s. jako ympyrät (kuvassa läpi-

mitta D), joiden molemmin puolin hampaat ulot-

tuvat. Kahden samannimisen pisteen etäisyyttä
jakoympyrää pitkin luettuna sanotaan j a o k s i

(t). Hampaan leveys i on
2—5 kertaa t. — Hampaat
voivat muotonsa puolesta olla

joko sykloidi- tahi evolventti-

hampaita. Edellisessä rajoit-

taa hampaan projektsionia
jakoympyrän ulkopuolella epi-

ja sisäpuolella hyposykloidi-
käyrä (hampaat tällöin kestä-
vämpiä) . Jälkimäisissä evol-

venttikäyrä muodostaa ham-
paan. Kaksi evolventtipyörää

voi toimia keskenään jos vain jako on molem-
missa pyörissä sama (sykloidi-h:n tulee täyt-

tää muitakin ehtoja), ja h:ien keskipisteitten

väli voi vähän muuituakkin hampaitten oikean
toiminnan silti rikkoutumatta. Kun suurem-

mat voimat ovat
vaikuttamassa ja

tahdotaan hiljaista

käyntiä, käytetään
usein kulmaham-
paita (kuva 2). —
Kartio-h:ssä (kuva
3) ovat hampaat
katkaistuja pyrami-
deja, joiden piden-
nykset leikkaavat
toisiaan molempien
Akselien välinen
— Kuva 4 esittää

4. Ruuvikienikka ja hammaspyörä.

akselien leikkauspisteessä.

kulma on tavallisesti 90
kierukan ja pyörän. Kierukan leikkaus on sa-

manlainen kuin hammastanko. E. 8-a.

Hammaspyörälaite, kokonaissovitus liikettä

johdettaessa hammaspyörien (ks. t.) avulla toi-

sesta akselista toiseen. Jos kummankin akselin

pyörät ovat yhtä suuret, on myöskin kummankin
akselia nopeus yhtä suuri. Jos pyörät ovat eri

suuret, pyörii se akseli nopeammin, jolla on pie-

nempi pyörä. Molempien hammaspyörien jako-
ympyräläpimittojen suhde on n. s. vaihto-
suhde 1. välitys. Suurempaa välitystä kuin
10 ei käytetä, ja sekin ainoastaan käsin kier-

rettävis.sä vinttureissa. Voimansiirtopyörissä ei

käytetä isompaa välitystä kuin 6. Suurempaa
välitystä tarvittaessa käytetään välitysakselia,

yhtä tai useampaa. E. 8-a.

Hammasrata. Raskainkaan veturi ei voi ve-

tää junaa kovin jyrkästi nousevassa mäessä (kor-

kein nousu n. 40 m tuhannen metrin matkalla),
sillä pyörät luistavat sileillä kiskoilla, hankaus
veturin pyörän ja kiskon välillä on liian pieni.

Jyrkästi nousevilla radoilla sovitetaan sen

vuoksi tavallisten kiskojen väliin, perustukseen
lujasti kiinnitetty hammaskisko, johon vetu-

rissa oleva hammasratas tarttuu työntäen vetu-

ria eteenpäin, taikka estäen sen liian nopeaan
pyörimästä alamäkeä. Täten rakennettua ra-

taa sanotaan hammasradaksi taikka hammab-
kaukiradaksi. Hammasradan veturin paino
on tavallisten tartuntaveturien painoa pie-

nempi, koska vaunut hammasradoilla yleensä
ovat pienemmät ja keveämmät kuin tavallisilla

radoilla ja koska painoa ei tarvita hankausvoi-
mau lisäämiseksi. Erittäin keveitä ovat sähkö-

.^^

Kuva 1.

moottoreilla varustetut hammasrataveturit. Jyr-
kin nousu hammasradoilla on 200-300, jopa 480
m tuhannen met-
rin matkalla.
Kuvat 1 ja 2

esittävät van-
hemman ham-
maskiskon leik-

kauksen ja sivu-

kuvan ja kuvat
3 ja 4 Jungfrau-
vuorelle vievän
alppiradan ham-

maskiskoa.
Liikenopeus ham-
masradoil-
la on 8-15

km tun-

nissa. Vau-
nut eivät

ole kiinni-

kytkettyjä
veturiin,

vaan ve-

turi työn-

tää vau-
nuja edel-

lään ylös-

päin men-
täessä ja

alaspäin

tultaessa

se on ju-

nan edessä.

Vaunuissa
on vipu- Kuva 2.

laitteella

hoidettava hammasratasjarru, jolla vaunu voi-

daan varmasti pysäyttää hammaskiskoa varaan.
— Ensinnä rakennettiin hammasratoja matkai-

K iva 4
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#1^

lijaliikettil varteu näköalavuorille, m. m. Sveit-

sissä useita iusinööri Abtin järjestelmän mukaan.
Sittemmin on niitä rakennettu teollisuutta var-

ten, jopa läpimenevää matkustaja- ja tavara-

liikettäkin varten, siten että pitemmästä radasta

on jyrkimmin nousevat osat tehty hammas-
radoiksi liikkeessä mitään keskeytymistä sen

kautta syntymättä. Sellaisia ratoja on esim.

Beirut-Damaskoksen rata (32 km hammasrataa)
ja Arica-La Paz rata Chilessä (36 km hammas-
rataa) . [Vrt. V u o r i r a t a.] J. C-4n.

Hammasruoste ks. Hammaskivi.
Hammassato ks. Hampaat.
Hammastaa ks. Puuliitos.
Hammastahdas ks. Hampaat.
Hammastanko, hampailla varustettu suora

tanko, joka toimii hammaspyörän yhteydessä.
Enimmäkseen käyte-

tään evolventtihammas-
muotoa, jolloin ham-
paan kylki on aivan
suora. H:a käytetään
kanavien sulkuporttien

liikelaitteessa, muuta-
missa työkoneissa, vuoriradoissa y. m. E. S-a.

Hamxuastauti ks. Hampaan taudit.
Hammastettu ansas ks. Puuliitos.
Hammastunturi, vuoriharju Ivalojoen poh-

joispuolella. Sen korkein kohta Hammasuro on
n. 535 m korkea. E. 8.

Hammastus ks. Puuliitos.
Hammastäyte ks. Hampaantaudit.
Hammasvalaat ks. Valaat.
Hammasviat, eläinlääket., joihin luetaan

paitsi varsinaisia hampaiden vikoja myöskin
niitä ympäröiväin osain taudit, esiintyvät ver-

rattain usein etenkin hevosilla. Ne haittaavat

eläimen syöntiä. Pureskeleminen käy varovai-

sesti ja hitaasti pysähtyen välistä kokonaan
äkisti. Eläin pitää päätään kallellaan, liikutte-

lee kieltään ja pudottaa puoleksi pureskellun

palan suustaan. Muutamissa hammastaudeissa
löyhkää eläimen suusta paha haju. — Koirilla

viittaa syljeuvuoto hammasvikoihin. Hammas-
taudit saattavat aiheuttaa ruuansulatushäiriöitä,

maha- ja suolikatarria, laihduttaa lopulta eläi-

men ja tehdä sen voimattomaksi ja heikoksi. —
vrt. Hampaan taudit. (^P-J
Hammasäänne ks. D e n t a a 1 i.

Hammerfest, kaupunki Norjan Ruijassa,

Hammerfest.

maapallon pohjoisin, sijaitsee 70° 39' 15" pohj.

lev. Kvalon saaren länsirannalla; 2,365 as. (1900)

,

joista 124 suomalaista ja 18 lappalaista. Hyvin
rakennettu ; harjoittaa vilkasta kalastusta ja

kauppaa. — Kaupunki v:sta 1787, sitä ennen
kauppapaikka, perust. kuninkaallista monopoli-
kauppaa varten. V. 1809 englantilaiset ryösti-

vät sen ; tulipalo hävitti siitä suuren osan 1890.

W. S-m.
Hammerich. 1. Peter Frederik Adolf

H. (1809-77), tausk. kirkkohistorioitsija. H.,

jonka teologinen kanta on suuressa määrin ollut

Grundtvigin vaikutuksen alainen, toimi 1839-58

pappina ja nimitettiin 1859 kirkkohistorian pro-

fessoriksi Kööpenhaminan yliopistoon. Hänen
monista julkaisuistaan, joista tärkein on „Den
kristne kirkes historie" (3 os. 1868-71), mai-

nittakoon vielä ,,Danmark i Valdemarernes tid"

(1847-48), „Danmark under de nordiske rigers

forening" (1849-54), „Danmark under adelsvael-

den" (1854-59), „Den hellige Birgitte" (1863) ja

.,En skolastiker og en bibelteolog fra Norden"
(1865). Hänen kuolemansa jälkeen ilmestyi

„Livserindringer" (1882). -Iskm-.

2. Asger H. (H a m e r i k) (s. 1843) , tansk.

säveltäjä, edellisen poika, Gaden oppilas. Vv.

1871-98 hän johti musiikkioppilaitosta Baltimo-

ressa. Hänen sävellyksistään ovat mainittavat:

5 sinfoniaa, 4 oopperaa, 2 suurta kuorotrilogiaa,

requiem orkesterin säestämälle 6-ääniselle kuo-

rolle y. m. /. K.

3. Ä n g u 1 H. (s. 1848) , edellisen veli, tausk.

musiikkihistorioitsija, dosentti Kööpenhaminan
yliopistossa. Vv. 1898 hän perusti sinne vanhain

soittimien kokoelman. /. K.
Hammer-Purgstall, Joseph (1774-1S56),

itäv. vapaaherra, orientalisti, julkaisi suuren

joukon arab., turk. ja pers. filologiaa koskevia

teoksia, m. m. „Litteraturgeschichte der Araber"

(7 nid. 1850-56), joilta yleensä puuttuu luotetta-

vuus. ^- '^^^•

Hammerschmidt [-smit], Andreas (1612-

75), saks. kirkkosäveltäjä. Hänen työnsä oli

osaksi tietoista uranuurtamista ; niinpä hänen

»dialogeissaan" on ituja niihin muotoihin, joihin

sitten Händel ja Bach kehittivät suuret kuoro-

teoksensa. H. oli urkurina Zittaussa 1639-75.

7. K.

Hammershoj. 1. Vilhelm H. (=. 1864),

tansk. taidemaalari. Opiskeli Kööpenhaminan
taideakatemiassa 1879-84 ja Kreyerin johdolla.

Kuului 1891 „Vapaan näyttelyn" perustajiin.

H. on luonut itselleen oman alansa maalaamalla

pieniä, mitä yksinkertaisimpia huoneensisustoja,

joissa täytekuvana on tavallisesti joku yksinäi-

nen nainen ja joissa ilmakkaasti ja hienon ru-

nollisesti on soinnutettu yhteen pääasiallisesti

vain mustaa ja valkeata tai vaalean ruskeata

väriä. Tunnelmaltaan nämä maalaukset muis-

tuttavat delftiläi.stä Jan Vermeeriä tai Whi-

stleriä ja CurriÖrea. H. on myös maalannut

maisemia, henkilö- ja muotokuvia. Hänellä on

ollut suuri merkitys Tanskan taiteeseen. —
2. Svend H. (s. 1873), edellrn veli, taidemaa-

lari. Taideakatemian ja Zahrtmannin oppilas.

Osoittanut koristeellista aistia sekä maisema-

maalauksissaan että työskennellessään taideteol-

lisella alalla. E. R-r.

Hammurabi, oikeammin Hammurapi (u.
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2100 c. Kr.), Babylonia kuningas, bab. maailraaii-

vallau perustaja, oli länsiseemiläistä syntyperää
olevan l:sen bab. dynastian 6:s edustaja ja hal-

litsi 43 V. (ehkä 2130-2088 e. Kr.). Ollen mah-
tava soturi H. hävitti elamilaisten ylivallan, yh-

disti Babylonian pikkuvaltiot yhteisvaltioksi,

jouka valtiolliseksi ja uskonnolliseksi keskus-

taksi hän kohotti Babylonin, ja ulotutti val-

taansa Persian-lahdesta Välimerelle saakka.
Laajan valtakuntansa hoitoa ja kaikinpuolista

vaurastumista ja järjestystä H. harrasti suurella

huolella, joka ilmenee lukuisissa häneltä ja hänen
aikalaisiltaan säilyneissä kirjoituksissa. — Hä-
viämättömän maineen H. on saavuttanut hänen
nimellään tunnetuilla laeilla, jotka ovat ihmis-

kunnan sivistyshistorian kaikkein vanhimpia ja

tärkeimpiä lähteitä. H:n lakien alkutekstin löysi

ransk. tutkija J. de I^organ 1902 vanhan Susan
kaupungin raunioista Persiasta. Sen sirot van-
hanaikuisct nuolenpääkirjoitusmerkit ovat pals-

toihin jaettuina hakatut 2,25 m korkuiseen mus-
taan dioriittipatsaaseen, jonka yläosassa oleva

korkokuva esittää H:n saamassa hallitsijan ver-

tauskuvat istuimellaan istuvalta auringonjuma-
lalta Samasilta. Tämän patsaan oli nähtävästi

joku elamilaineu ruhtinas sotasaaliina vienyt

Babylonista Susaan, josta se löydettiin. Teksti

alkaa esipuheella, jossa H. luettelee arvonimityk-
sensä, palvelemansa jumalat ja suorittamansa
tärkeimmät työt. Esipuheen vastakohtana on
jälkilause, jossa H. suosittaa lakinsa kaikkien
noudatettaviksi, lupaa siunausta niille, jotka sen

tekevät, ja kirouksilla uhkaa uiitä, jotka hänen
lakejansa laiminlyövät, muuttavat tai hävittävät.

Itse lakiteksti näkyy käsittäneen 282 pykälää,

joista kuitenkin parikymmentä patsaan turmel-

tumisen vuoksi puuttuu. Osa puuttuvaa alku-

tekstiä on voitu täydentää Assurbanipalin kir-

jastosta ja muualta löydetyillä katkelmilla. La-
kien sisällys on lyhyesti esitettynä seuraava:

§§ 1-5 koskevat prosessioikeutta, §§ 6-25 omai-
suuden suojaamista, §§ 26-41 virkamiesten lääni-

tystä ja velvollisuuksia, §§ 42-c. 99 maanvilje-
lystä ja karjanhoitoa, §§ 100-126 kauppaa ja

velka-asioita. §§ 127-177 avioliittoa, naisen srkä

aviolaston ja äpärien oikeuksia, §§ 178-184

temppelinaisia ja sivuvaimoja, §§ 185-193 lapseksi
ottamista, §§ 194-233 rikosoikeutta, §§ 234-240

merioikeutta, §§ 241-277 vuokraa ja palkkaa ja

§§ 278-282 orjia.

H: n lakimääräykset eivät ole H:n keksimiä
tai edes vasta hänen aikanansa syntyneitä. Asia-

kirjain avulla voidaan todistaa, että samoja mää-
räyksiä samanlaisiin sanoihin puettuina nouda-
tettiin jo H:n edellisellä ajalla. H. siis oikeas-

taan vain kokosi ja sovitti yhteen edellisinä

aikoina pitkällisen kehityksen tuloksena muo-
dostuneet oikeustavat. Tämä seikka ei vähennä
sitä kunniaa, jota H. ansaitsee maailman van-
himman lakikokoelman luojana. Se vain osoit-

taa, kuinka syvältä kaukaisista vuosituhansista
babylonialaisen sivistyksen juuret ovat haetta-

vat, ja .selittää, miten tuon sivistyksen varsinai-

nen kukoistus saattoi sattua jo H:n ajalle. Kun
H.-n lakeja pääasiassa noudatettiin niin kauan
kuin Babylonian valtakunta oli olemassa ja sen

perästäkin persialaisvallan aikana, on niiden

vaikutus arvattava hyvin suureksi ja laajalle

ulottuvaksi. Kun li.säksi sellaiset vanhat lait

kuin israelilaisten lainsäädäntö ja Rooman 12

taulun lait, tavallaan syyrialais-roomalainen
lakikin, osoittavat mieltäkiinnittäviä yhtäläi-
syyksiä ja kosketuksia H:n lakien kanssa, esiin-

tyy kysymys, ovatko H: n lait vaikuttaneet noit-

ten lakien määräyksiin. Tähän kysymykseen ei

vielä voida vastata. Mitä erittäin israelilaisten

lainsäädöksiin tulee, aiheutuvat niissä huomat-
tavat ilmeiset kosketukset H:n lakien kanssa
ehkä vain siitä, että kummallakin taholla on pe-

rustana yhteinen muinaisseemiläinen oikeuden-
tajunta. [Scheil. ,,D6l6gation en Perse. Mömoi-
res", IV (1902), H. Wiuckler, „Die Gesetze H:.s"

(1902, 4:s pain. 1906; laajempi teos 1904), C. H.
W. Johns, „The oldest code of laws in the World"
(1903), „Babyloniau and Assyrian laws" (1904),

D. H. Miiller, „Die Gesotze H:s und ihr Verhäll-
nis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den
zwölf Tafeln"(1903), Kohler-Peiser-Ungnad, „H:s
Gesetz" (1904-09), E. F. Harper, „The code of

H." (1904), XJngnad, „Keilschrifttexte der Ge-
setze H:s" (1909), käännös Gressmannin julkai-

sussa ,,Altorientalische Texte und Bilder" (1909),

A. Hjelt, „H:s lagar och Israels thora" (1903), F.

Ulmer, „H., sein Land und seine Zeit" (1907).]

K. T-t.

Hamnliolmen, saari Hanko-Jungfrusundin
väylän varrella ; samanniminen valkea pyöreä
johtoloisto saaren pohjoisrannalla. K. F.

Hamnskärinaukko [sarin-], saarten ympä-
röimä merenaukko Jurmon saaren eteläpuolella

Turun saaristossa. K. S.

Hamnö [-dj, Kökariin kuuluva saari. Sille

perustettiin (ennen v. 1472) fransiskaaniluostari.

Suomen kolmas; tämä oli m. m. majatalona Suo-
men ja Euotsin väliä matkustaville. — Tiedot
H: n luostarista ovat hyvin niukat. E. E. K.
Hamon [amö'J, Jean Louis (1821-74),

ransk. taidemaalari, Delarochen ja Gleyren oppi-

las. Työskenteli jonkun aikaa Sövres'in posliini-

tehtaassa valmistaen maljakkomaalauksia. Etu-
päässä H. on tullut tunnetuksi antiikintapai-

sistn, pompeijilaisten seinämaalausten mukaan
n. s. uuskreikkalaiseen tyyliin (style r.4o-grec)

maalaamistaan laatukuvista. Pääteos: idylli

„Sisareni ei ole täällä" (1853, Louvressa).
E. Fr.

Hampaan taudit. Hampaiden tauteihin las-

ketaan kuuluviksi ne taudit, jotka ovat hampait-
ten eri kudoksien kanssa yhteydessä, sekä näistä

suorastaan jatkuvat, hampaan ympäristössä ole-

vat taudit. Tärkein kaikista taudeista on ham-
masmätä (caries dentium). Se syntyy taval-

lisesti hampaitten luonnollisissa syvennyksis-ä tai

hampaiden väleissä, joihin pysähtyy ruuan jät-

teitä, jotka siellä rupeavat käymään synnyttäen
happoja, mitkä liuottavat hampaan kovista osista

kalkkipitoisuuden ja siten muodostavat vähitel-

len hampaisiin koloja. Näihin koloihin kerään-
tyy monenlaisia bakteereja, sellaisiakin, jotka
voivat synnyttää erilaisia tauteja, ja nämä bak-
teerit pääsevät koloissa hyvin lisääntymään ja

kehittymään odottaen tilaisuutta päästäkseen
ruumiin muihin osiin tuhoa tuottamaan. Kun
nämä kolot ovat syventyneet niin paljon, että ne

ulottuvat hampaan ytimeen saakka, alkaa ham-
masta särkeä, jossa näin on kehittynyt h a m-
masytimen tulehdus (pulpUisJ. Jos tätä

ydintautia ei ajoissa hoideta, kuoleutuu ydin vä-
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hitellen tai mätänee ja bakteerit ja muut myr-
kylliset aineet (toksiinit) tunkeutuvat pitkin
ydiukauavaa hampaan ympäristööu, jolloin ilme-

nee uusi tauti: h a m m a s k a 1 v o n t u 1 e h d u ?

(periodontitis). Tämä tauti on usein syynä sii-

hen, että hammas on poistettava ja sitä paitsi

se aiheuttaa monenkaltaisia muita lisätauteja,

niinkuin leukojen turvotuksen ja märkimisen.
Jos syntynyt märkä lasketaankin pois, mutta
syynä ollut viallinen hammas jätetään paikoil-

leen, ei tämä märkiminen kuitenkaan lopu ; aika
ajoin turpoavat leuat uudestaan ja asettuvat

vasta kun märkä on päässyt purkautumaan.
Siten syntyvät n. s. fistelit eli märkivät tie-

hyet, jotka aukeavat milloin suuhun, milloin

leukojen kasvopuolelle, milloin taas laskeutuvat
kauemmaksi hampaasta: kaulaan, rintaan, leuan
onteloihin, nenään tai kurkkuun ; onpa sellaisia-

kin tapauksia, jolloin ne aukeavat silmiin, vie-

läpä aivoihinkin. Märkä ja sen synnyttämät
myrkyt voivat sitä paitsi tunkeutua verisuoniin

synnyttäen verenmyrkytystä ja vahingoittaa
hermoja aikaansaaden silloin tuskia ja monen-
laisia hermotauteja.
Hammasmätä on nykyään suuresti levene-

mässä kaikissa sivistyneissä kansoissa. Suomen
hammaslääkäriseuran toistakymmentä vuotta
sitten koulunuorison hampaissa toimeenpanema
tutkimus osoitti, että tässä n. 92%:lla oli ham-
masmätää. Helsingin koulu-hammasklinikassa on
äskettäin tehty samanlaisia tutkimuksia ja

päästy vielä surullisempiiu tuloksiin, uim. 97
%:iin, siis näin lyhyellä ajalla hyvin suuri lisäys.

Mutta onpa sellaisiakin paikkakuntia Euroo-
passa, missä hammasmädän leveneminen on
päässyt 100 %:iiu asti, toisin sanoen, missä siis

joka ihmisellä on muutamia tai useampia ham-
masmädän saastuttamia hampaita. N. 100 vuotta
sitten tehtiin jo Englannissa tällaisia tutkimuk-
sia. Kun niitä vertaa myöhemmin tehtyihin,

huomaa että hammasmätä pelottavassa määrässä
on lisääntymässä. Kumminkin on kansoja, joissa

hammasmätä ei ole päässyt levenemään, etenkin
alkuperäisellä kannalla olevia kansoja. Niinpä
on Mummeryn laskujen mukaan eskimoissa löy-

detty vain 1V2%, intiaaneissa 3-10 %, malaijeissa

3-20%, kiinalaisissa 40%, mutta Euroopan kan-
soissa se kohoaa 80-98 jopa 100 %:iin. Meidän
lappalaisissamme, yliopistomme hallussa olevista

kallokokoelmista päättäen, ei myöskään ole ham-
masmätää juuri ollenkaan; myöhempinä aikoina
lappalaisissakin tämä tauti lienee alkanut saada
jalansijaa.

Luononkansoissa pysyvät hampaat terveinä
siitä syystä, että niillä tehdään ankarampaa
työtä, ruokaa näet siellä ei valmisteta niin sula-

vaan muotoon kuin sivistyskansojen keittiöissä.

Jos hampailla ei tehdä niin paljon työtä kuin
luonto niiltä vaatii, niin ne rappeutuvat. Kaik-
kien elimien täytyy nim. tehdä määrätty työnsä
pysyäksensä terveinä. — On myöskin huomattu,
että juomaveden kalkinpitoisuus on hyvin tärkeä
hampaitten kehitykselle. Eösen laajat tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että jota kovempaa juoma-
vettä käytetään, sitä pienempi määrä turmeltu-
neita hampaita. Hammasmädän lisäännyttyä
niin suuressa määrin on siitä alkanut syntyä
todellinen vaara kansojen yleiselle terveydelle,
etenkin kun otetaan huomioon muut taudit, jotka

hammasmädästä voivat aiheutua. Kaikissa sivis-

tysmaissa on sen vuoksi ruvettu pitämään ko-
kouksia, vieläpä kansainvälisiäkin, joissa on neu-
voteltu, miten tätä ruton tavoin lisääntyvää tau-
tia voitaisiin vastustaa. Tätä tautia vastustavat
toimenpiteet voidaan jakaa yhteiskunnan, per-
heen ja yksityisten henkilöiden kesken seuraa-
vasti:

I. Yhteiskunnan tulee pitää huolta-

1) terveydenhoidon (hampaiden hoidon) opet-
tamisesta kansalle

;

2) terveydenhoidon (suun hoidon) valvomi-
sesta

a) kouluissa, etenkin kansakouluissa (koulu-
hammaslääkärit)

b) sotilaskunnassa (maalla ja merellä),
c) teollisuuslaitoksissa,

d) sairashuoneissa y. m. laitoksissa, joissa

lääkärien ja hammaslääkärien yhteistoi-

minta on tarpeellinen.

3) juoma - ja keittoveden kelvollisuudesta.

II. Perheen tulee:

1) hankkia juoma- ja keittovetensä kaivoista,

joissa vesi on kovaa

;

2) valmistaa ruoka niin, ettei maasuoloja liuo-

teta pois

;

3) opettaa lapsia syömään kovaa leipää, jotta

luonnon vaatima työ hampaisiin nähden tulee

suoritetuksi.

III. Yksityisen henkilön tulee:

1) puhdistaa säännöllisesti joka päivä ham-
paansa

;

2) tarkastuttaa ne vuosittain hammaslääkä-
rillä

;

3) purra ruokansa huolellisesti (joka puru on

purtava noin 80-100 kertaa).

Hampaiden tautien hoito on tietenkin jätet-

tävä hammaslääkärien tehtäväksi. Kun hammas-
mätä pitkät ajat, kuukausia, jopa vuosiakin,

ennenkuin se tuottaa tuskia, on pilkkuna tai ko-

lona nähtävänä (useimmiten hampaiden purenta-

pinnalla tai hampaiden välissä), niin se on hoi-

dettava heti, ennenkuin se pääsee ytimeen asti

tunkeutumaan. Kuta aikaisemmin tällainen kolo

täytetään (plombeerataan), sitä vähemmällä tus-

kalla potilas pääsee ja sitä kestävämmäksi täyte

tulee. Hammastäytteenä käytetään metalleja,

niinkuin kultaa, tinaa ja amalgameja (elohopea-

sekoituksia) ; sitä paitsi eri sementtilajeja, ku-

mia, lasia ja posliinia. Pureutapinnalla ovat

metallipaikat vahvimmat, näkyvillä paikoilla

posliinitäytteet kauneimmat. Kuu kolot ovat

hyvin suuret ja reunat heikot, sopii parailen

käyttää sementtiä ja kumia. Jos ydin on tuleh-

tunut, on tavallinen hoitotapa ytimen (»her-

mon") kuolettaminen, jonka jälkeen kuollut osa

poistetaan ja ydinkanavat täytetään tavallisesti

sementillä, jonka päälle pysyväinen paikka sit-

temmin pannaan. Vasta sittenkuin tauti on le-

vinnyt hampaan ympärystöön, on syytä ajatella

hampaan poistamista tai muita kirurgisia kei-

noja, kuten esim. juuren kärjen poistaminen

(resectio radicisj. Eläinten hammasvioista ks.

Hammasviat. M. Ä. d E. G.
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Hampaat (dentesj, luuntapaisia, suun limakal-
vosta alkunsa saaneita muodostumia luurankois-
ten suunont«lossa; niiden päätarkoitus on ruuan
hienontaminen. Imettäväisillä niitä on ainoas-
taan leukaluissa, joitten reunoissa oleviin syven-
nyksiin (alveolusj ne ovat juurikalvon avulla
vahvasti kiinnitetyt. Alemmilla eläimillä pois-

lähteueitten hampaitten sijalle kasvaa yhä uusia
(polyphyodontes) , imettäväisillä ne joko eivät

enää uusi (monophyodontes) tai uusivat vain
yhden kerran (diphyodontes). Hampaassa erote-

taan terä 1. kruunu, kaula ja juuri, joka
on yksi-, kaksi- tai kolmihaarainen. Terässä on
ontelo, josta kapea kanava kulkee läpi jokaisen
juuren. Ontelon täyttää pehmeä sidekudosmuo-
dostelma, hammas ydin („hermo", pulpa)

,

johon leuasta juurikanavan kautta kulkevat
verisuonet ja hermot haaraantuvat ja muodosta-
vat tiheän verkon. H:n juurta ympäröi side-

kudoskalvo (periodontium). H:n kovat osat ovat:

1) hammas luu, 2) hammaskiille ja 3)

hammastahdas (sementti). 1) Hammasluu
(deulii)ii) muodostaa hampaan pääosan ja sillä

on sama muoto
kuin itse ham-
paalla. Ham-
masluun perus-

aineen muodos-
taa kalkkiutu-
nut, hienon hie-

nojen (0,0005

mm paksujen)

,

liimaa antavien
säikeiden (fibril-

lien) läpäisemä
Tekokitalaki. massa. Ham-

masytimen pin-

taa peittää ker-

ros pullonmuotoi-
sia soluja, joiden

jatkokset tiheissä

riveissä, torven-

muotoisina (den-

tiinikanavat, Rö-
mer) jatkuvat
ja haaraantuvat,
kulkien ytimestä
hammasluun lä-

vitse sen ulko-
pintaan saakka
ja vieläpä osaksi

tunkien kiiltee-

seen ja sement-
tiin. 2) Hammas-
kiille (emalji),

joka muodostaa
tupen hampaan
terän ympärille,

on puremapinnal-
la paksuin ja

kaulan kohdalla
ohuin. Se on koko
elimistön kovin
aine ja on hyvänä
suojana hammas-
luulle. Se on muo-

a Xastabammas ja kultakruunu sekil dostunut hvvin
niiden väliin kiinnijuotettu teko- ,.'

. ,
^

,

hammas. nienoista, van-
h Silta paikoillaan suussa. voista, läpikuulta-

Täydelllset ylä- ja alaleuan teko-
hampaat.

.Silla.

vista, kalkinpitoisista pylväistä 1. prismoista,
joita kiinnittää toisiinsa hyvin lujasti kiinni-

pitävä aine. 3) Hammastahdas (sementti) muo-
dostaa tupen hampaan juuren ympärillä samoin
kuin kiille terän ympärillä. Sen rakenne lähe-
nee luun rakennetta.
Ihmisen pysyväisten hampaitten luku on 32.

Xe luokitetaan etu-, kulma-, pieniin ja isoihin
poskihampaisiin. Etuhampailla (incisores, inci-

sivij, joita on neljä ylä- ja 4 ala-leuassa, on yksi
juuri, niiden terä on meisselin muotoinen, joten
ne kulkiessaan toistensa ohitse niinkuin saksien
terät leikkaavat välissä olevan ruuan. Kulma-
hampailla (caninij on suippopäinen terä. Niitä
on yksi kummallakin puolella kummassakin
leuassa. Ne ovat leukojen vahvimmat hampaat
ja varsinkin yläleuassa niiden keilaumuotoiset
juuret ovat hyvin paksut ja pitkät („silmäham-
mas"). Niiden tarkoitus lienee ihmisen alku-

kehitysaikoina ollut sama kuin petoeläinten tora-

hampaitteu, nim. puolustaminen, mutta nykyään
sitkeän ruuan (esim. lihan) repiminen. Pieniä
poskihampaita (prcemolares, bicuspides) on kaksi
kummallakin puolella kummassakin leuassa. Juu-
ria on yläleuan etumaisissa kaksi, muissa vain
yksi, litteähkö. Isoja poskihampaita (molaresj
on 12, kolme kullakin puolella. Niillä on ylä-

leuassa kolme juurta ja terä nelinystyräinen,

alaleuassa kaksi juurta ja terä viisinystyräinen.

Niiden ja pienten poskihampaiden tarkoituksena
on pienentää ruokaa samalla tavoin kuin myllyn-
kivet jauhavat jyviä.

Hampaiden muodostuminen alkaa sikiössä jo

toisen kuukauden kuluessa ja ne alkavat lap-

sessa puhjeta 6-8 kuukauden iällä, ensin etu-

hampaat, sitten etumainen poskihammas 12-16

kuukauden iällä, kulmahammas 16-20 kuukau-
den iällä ja viimein toinen poskihammas, 20-30

kuukauden iällä, alaleuassa aina vähä aikaisem-
min kuin yläleuassa. Näitä ensimäisiä hampaita
nimitetään m.aitohampaiksi ja niitä on yhteensä
20: kaksi etuhammasta, yksi kulma- ja kaksi

poskihammasta kummallakin puolella ylä- ja ala-

leuassa. Ne alkavat 6-8 v:n iällä irtaantua, etu-

hampaat ensin, sitten etumainen poskihammas,
sitten kulmahammas ja viimein 12-14 v:n iällä

toinen poskihammas ja samoihin aikoihin alka-

vat vastaavat pysyväiset hampaat kasvaa sijaan

(hammassato) . Samaan aikaan kuin etumaiset
maitohampaat alkavat irtautua, kasvaa maito-

hammasrivin jatkoksi, siis 6-vuotiaana, ensimäi-

nen pysyväinen syömähammas, joka siis on kuu-
des hammas järjestyksessä keskiviivasta. Tätä
pitää yleisö usein erehdyksestä maitohampaana,
eikä anna sille kyllin merkitystä. Se on kuiten-

kin ihmisen tärkein hammas, sillä se peruspyl-

väänä ylläpitää leukojen muodon ja purennan
hammassadon aikana ja on siis hyvin tarkkaan
silmälläpidettävä ja hoidettava. Seuraava pysy-
väinen poskihammas puhkeaa 2 X 6 v: n 1. 12 v:n

iällä ja kolmas tavallisesti noin 3x6 v:n 1. 18

v:n iällä, mutta sen puhkeamisaika voi suuresti

vaihdella. Vanhoilla ihmisillä hampaat säännön-
mukaisesti putoavat pois.

Hampaissa on myös säännöttömyyksiä sekä
asennossa että muodossa, vieläpä lukumäärässä.
Jos hampaat asentoonsa nähden ovat epäsään-
nölliset, syntyy n, s. purentavikoja (malocclusio).

Muodon epäsäännöHi.syyksiä huomataan etu-
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päässä pienemmässä yläetuhampaassa, joka saat-

taa kasvaa pieneksi, tapiumuotoiseksi, ja viimei-

sessä poskihampaassa, joka niinikään voi kutis-

tua hyvin pieneksi. Tätä surkastumista voi pi-

tää merkkinä siitä, että nämä hampaat tulevai-

suudessa tulevat häviämään, ^alkukehityksen

aikana luullaan ihmisellä olleen enemmän ham-
paita kuin nykyään. Jonkunlaisena todistuk-

sena siitä pidetään sitä seikkaa, että toisinaan

muutamille ihmisille kasvaa ylimääräisiä etu-

tai muitakin hampaita (atavismi).

Tekohampailla korvataan luonnolliset

hampaat. Ne ovat olleet tunnetut jo ammoisista
ajoista. Vanhat egyptiläisetkin näyttävät niitä

käyttäneen. Alussa käytettiin tekohampaiksi
eläinten ja ihmisten hampaita. Vasta 1776 keksi

ranskalainen apteekkari Duchateau posliinista

tehtyjen tekohampaiden valmistustavan. Siitä

alkaen tekohampaiden valmistus on yhä kehitty-

nyt ja siitä on vähitellen muodostunut suuren-
moinen tehdastuotanto. Tekohammas tehdään
sulattamalla erityisissä kaavoissa maasälvästä,
piikivestä ja kaoliinista ynnä eri väriaineista

tehtyä sekoitusta, johon tavallisesti upotetaan
osaksi kaksi pientä platinauastaa. Se kiinnitetään

suuhun monella eri tavalla. Jos luonnollisesta

hampaasta on jälellä vankka juuri, voidaan siihen

kiinnittää tekohammas nastan avulla (nastaham-
mas) . Poskihampaita, joissa juuret ovat jälellä,

korvataan tavallisesti metallikruunujen avulla.

Ne tehdään yksinomaan metallista ja hampaan
muotoisiksi, joko ontoiksi, metallilevystä, tai

täysinäisiksi. Juureen ne kiinnitetään sementin
tai guttaperkan avulla. Jos suusta puuttuu joita-

kuita juuria, voidaan käyttää n. s. „siltoja" kor-

vaamaan menetettyjä hampaita. Tekohammas-
silloissa on, kuten tavallisessa sillassa, tukipyl-

väitä, jotka kannattavat sitä ja pitävät sitä pai-

koillaan. Sellaisina käytetään nastahampaita,
metallikruunuja tai jäljellä olevia luonnollisia

hampaita. Näihin tukipylväisiin ovat väliham-
paat kiinnitetyt ja vastaavat tavallisen sillan

kaaria. Niissä tapauksissa, joissa mainitunlaisia
tekohampaita syystä tai toisesta ei voida käyt-
tää, kiinnitetään tekohampaat suuhun n. s. kita-

levyn avulla. Levy tehdään joko metallista, kaut-
susta tai selluloidista. Se sovitetaan tarkoin ki-

dan ja ikenien mukaiseksi ja pysyy paikoillaan
pintakiinteen, kourujen y. m. avulla.

M. Ä. £ E. G.
Hampaattomat (Edentata), imettäväislahko,

hyvin alkuperäisiä eläimiä, joiden hampaisto on
epätäydellinen, joko surkastunut tahi surkastu-
massa. Etuhampaita ei ole koskaan kehittyneinä

ja takahampaissa, joita on usein suuri luku, ei

ole juuria eikä kiillettä. Hampaanvaihdostakaan
ei tavallisimmin ole, ensimäiset maitohampaat
surkastuvat jo sikiöasteella. Nahka on usein

paksu ja kova, joko karvain, suomujen tahi luu-

kiipien peittämä, jalat lyhyet, vahvoilla koukis-
tuneilla ja sivuiltaan litistyneillä kynsillä va-

rustetut. Nykyään on olemassa muutamia har-

voja sukuja ja lajeja, mutta tertiääri- ja dilu-

viiinli-nikaan oli näitä enemmän. Silloin elivät

Etelä-Ameriikassa eläinjättiläiset Glyptodon, Me-
gatherium y. m. Vielä elävistä hampaattomista
ovat tärkeimmät: laiskiaiset (Bradypus),
muurahaiskarhu (Myrmecophaga), vyö-
tiäiset (DasypusJ, muurahaiskävyt

(ManisJ ja muurahaissiat (OrycteropusJ
(ks. n.). E. W. 8.

Hampden [hämpddn], John (1594-1643),
engl. valtiomies, tuli 1621 parlamenttiin, jossa

pian liittyi vastustuspuolueeseen ; oli 1627 jon-

kun aikaa vankeudessa syystä että kieltäytyi
maksamasta pakkolainau muodossa vaadittua lai-

tonta veroa ; kun hän 1637 ei suostunut maksa-
maan laitonta laivaveroa, joutui asia verokamari-
oikeuden käsiteltäväksi. Tuomarien enemmistö
ratkaisi kyllä asian hallituksen eduksi^ mutta
H:n rohkea esiintyminen herätti yleistä huo-
miota ja hän oli tästälähtien Englannin suosi-

tuin mies. „Lyhyessä parlamentissa" (1640) ja

sam. V. kokoontuneessa „pitkässä parlamentissa"
hän oli puritaanisen vastustuspuolueen johtajia

ottaen innokkaasti osaa itsevaltiuden kätyrien
(m. m. Strafifordin) kukistamiseen; oli yksi

niistä viidestä alihuoneen jäsenestä, joita ku-
ningas turhaan koetti saada vangituksi 4 p.

tammik. 1642 alihuoneen istuntosalissa. Sisälli-

sen sodan puhjettua sam. v. H. valittiin parla-

mentin turvallisuusvaliokuutaan ; asetti oman
rykmentin, kunnostautui monessa tilaisuudessa,

mutta sai jo 1643 kuolinhaavan Chalgrove Fiel-

din ottelussa. H. oli
,,
pitkän parlamentin"' mal-

tillisimpia, valistuneimpia ja rehellisimpiä joh-

tajia. J. F.

Hampel, Jözsef (s. 1849), Unkarin kansal-

lismuseon muinaistieteellisen osaston johtaja ja

Budapestin yliopiston professori, muinaistieteel-

linen julkaisija. H. on laajoilla teoksillaan erin-

omaisen ansiokkaasti tehnyt Unkarin esihisto-

riallisen ainehiston tutuksi muitten maitten tut-

kijoille. Koko maan muinaisuudelle oli omistettu

1876 ilmestynyt kuvasto „Antiquit6s pr6histo-

riques de la Hongrie". Erikoisen atlaksen H.
julkaisi Unkarin merkillisestä kupari- ja pronssi-

kaudesta „A bronzkor emlekei Magyarhonban",
jonka 3:s osa ilmestyi 1896, ja joka yhteensä

sisältää 255 kuvataulua. Ensi osa on saksaksi

ja ranskaksikin ilmestynyt. Tämän ajanjakson

alkua käsittelee myös itsenäinen tutkielma ,,Neue

Studien iiber die Kupferzeit" (Zeitschr. f. Eth-

nologie 1896). Myöhemmin H:n julkaisutoiminta

on kohdistunut kansainvaellusajan antikviteet-

teihin, joita käsittelee erinomaisen arvokas

kolmiosainen teos „Alterthumer des friihen Mit-

telalters in Ungarn" (1905; myös unkariksi).

Eri aikakauskirjoissa H. on sitäpaitsi julkaissut

joukottain tutkimuksiaan. A. M. T.

Hamppu (Canna-
bis sativa) on nok-

kosille lähisukui-

nen, 1-vuotinen

yrtti, luultav. kotoi-

sin Kaspian-meren
etelänpuolisista seu-

duista ; varsi pysty,

suora, usein mie-

hen korkuinen, leh-

det vastakkaiset,

5-9-sormiset, kukat
vihertäviä, 1-neu-

voisia, hedekukin-

not tähkämäisiä,

emikukat kaksit-

tain ylemmissä Hamppu, a hede-, h emikasvi,

lehtihangoissa, he- « emi-, d hedekukl<a.

^—
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Hampuri ynip,iri>i'iiii.-. n.

delmä („siemen") ruusaasti öljynpitoiuen päh-

kylä. Varren kuidut, jotka irroitetaan ja puh-

distetaan liottamalla, loukuttamalla, häkilöimällä

j. n. e., vaihtelevat pituudeltaan 1-2 m:iiu. Hie-

noimmat, kankaisiin käytetyt saadaan heti kukki-
misen jälkeen nyhdetyistä hedekasveista, emi-

kasvien karkeammat kuidut kierretään köysiksi.

Häkylöimisrippeitä sanotaan rohtimiksi, tilkkeet

ovat rikki häkylöityjä, vanhoja köysiä. Hedel-
mistä puserretaan hamppuöljyä (ks. t.) ja

valmistetaan väkirehukukkuja, rohdoksena niitä

käytetään emulsioain tekoon, ks. myös Hasis.
H:a viljellään koko Keski-Euroopassa, erittäinkin

Sisä-Venäjällä, josta enin osa meillä käytettyä
h:a on kotoisin. Suomessa sitä viljellään koti-

tarpeiksi maan itä- ja keski-osissa sekä Vaasan
läänissä n. 64°:seen. Koristuskasvina puutarhoissa
viljellään isokokoista muunnosta, n. s. j ä t t i-

läishamppua (G. giganteaj. (J. A. W.J
Hamppukangas, palttinasidoksinen hamppu-

langasta kudottu luja, jäykkä ja raskas kangas.
Se on jäykempää ja karkeampaa kuin pellava-

tai liinakangas. E. J. S.

Hamppuliina ks. Hamppukangas.
Hamppuvarpunen ks. H e m p p o n e n.

Hamppuöljy, hampun pähkylöistä, „sieme-
nistä", puserrettu öljy. Tämä on tuoreena viher-

tävänkeltainen, vanheten ruskahtava, om.-p. O,».

Käytetään halpojen vernissojen ja vihreän saip-

puan valmistukseen. Päätuotautomaa Venäjä.
Tuonti 38.428 kg (1909).
Hampton Court Palace [hämptdn köt pälssj,

Englannin suurin kuninkaallinen linna lähellä

Lontoota. Sen rakensi Tudor-tyyliin kardinaali
Wolsey, joka lahjoitti sen kuninkaalle (1526).

Myöhemmin osaksi muutettu ja suuresti laajen-

nettu italialaiseen tyyliin. Ollut kuninkaallisen
hovin asuntona Yrjö II:n aikaan saakka. —
Mainio puutarha ja taulukokoelma m. m. Velas-
quezin, Holbeiniu, Tiziaain, van Dyckin, Gains-
boroughin, Lawrencen y. m. maalaamia muoto-

kuvia ; Eaphaelin mainiot 1500- ja 1600-luvuilla

kudotut kartongit ovat H.-C:n paralta aarteita.

U-o N.
Hampunsiemenkakut ks. ö 1 j y k a k u t.

Hampuri (saks. Hamhurg). 1. Liittovaltio

Saksassa (Freie und Bansestadt H.) alisen Elben
varrella Preussin ja Pohjanmeren välillä. Sen
muodostavat yhtäjaksoinen alue (pääkaupunki
H. ja n. s. Vierlande Elben oikealla rannalla,

Alster- ja Bille-jokieu suupuolella) sekä erillään

näi.stä Elben suulla Ritzebiittelin arati, jossa on
Cuxhavenin kaupunki, 4 n. s. Walddörfer (..met-

säkylää") : Farmsen, Volksdorf. Wohldorf ja

Grosshansdorf Holsteinissa, Geesthachtin eks-

klaavi Lauenburgissa, Moorburgin ja Guden-
dorfin ek.siklaavit Hannoverissa sekä Neuwerkin
ja Scharhörnin saaret Elben suun edustalla, yh-

teensä 414 km'' (n. 33 km' vettä) ; 874,878 as.

(1905). — Maaperä rannikolla on jokilietteestä

syntynyttä marskimaata, jonka pinta vain hiu-

kan kohoaa Elben keskipintaa korkeammalle. Se

on sentähden valleilla ja pumppulaitoksilla tul-

vilta suojeltava. Muu osa on kuivaa, matala-

harjuista, hiekkaista geest-maata. Pääliikeväylä.

Elbe-joki, jakaantuu 7 km H:n yläpuolella joki-

haarain ja kanavan yhdi^tämiin Norder- ja

Siider Elbeen, kunnes ne 5 km kaupungin alapuo-

lella taasen yhtyvät. Muista joista mainittakoon
Alster ja Bille lukuisine haaroiueon. Kaikki joet

ovat liikekelpoisia. Elbe kaupunkiin asti valta-

merihöyrylaivoillekin. — Ilmasto on leutoa ran-

uikkoilniastoa. Keskilämpö -f 8,5° (tammik. —0,4°,

heinäk. + 17,8°), vaihtelut — 19°- + 32°. H. oli

ennen epäterveellinen alue, jolla kulkutaudit
usein ankarasti raivosivat ja kuolevaisuuspro-

sentti oli suuri, mutta v:n 1892 vaikean kolera-

ruton jälkeen tehtyjen terveydellisten parannuk-
sien vaikutuksesta se on melkoisesti vähentynyt.

Paikallinen väestö kuuluu alasaksilaiseen hei-

moon; kansankieli on alasaksilainen murre.
Uskonnoltaan suurin osa on protestantteja (40,333



Hampuri I.

Junofernstiee- Alsterin rannalla.

Hopfenmarkt-tori ja Nikolauksen

kirkko.

liaatihiioiii

r :::=:r;;x ^^\

Trri
*|iir r

Lu;si Elbcii-^ilta Usa vanhaa llanipuiia.



Hampuri II.

s il ta rauta varas tuli uoueiueeu vapaasatama- alueella.

ava Reinieria-sillua liuma. Taustassa Katariiuan kirkko.



89 Hampuri 90

katolilaista ja 19,602 juutalaista [1905]). Keski-
määräinen väenliöäys vv. 1900-05 oli lähes 26 °/oo

v:ssa. — Maa luottaa ruista, vehnää, perunoita,

kuuraa ja heiniä. Puutarhan- ja karjanhoito on
huomattava. H:n pääelinkeinot, teollisuus ja

kauppa, ovat erittäin tärkeät. Ne keskittyvät
H:n kaupunkiin (ks. t.). Tehdaslaitoksia
valtiossa 1904 oli yli 3,500; näissä työskenteli

lähes 49,000 henkeä.
H. on n. s. kaupunkivaltio, missä sa-

mat viranomaiset hoitavat sekä valtion että

kaupungin hallitusta. Hallitusmuoto on tasa-

valtainen. Senaatti ja eduskunta, n. s. porva-

risto (saks. Biirgerschaft) , ovat valtiomahdin
edustajia. Ensinmaiuitulla on toimeenpaneva
valta. Senaatin muodostavat 18 porvariston elin-

kaudeksi valitsemaa senaattoria, joista 9 tulee

kuulua lakimies- ja 7 kauppiassäätyyn ; uämät
valitsevat joukostaan pormestarit ja virastojen
esimiehet. 160-miehinen porvaristo määrää ku-
lunkiarvion ja laatii yhdessä senaatin kanssa
lait. Edustajat valitaan kuudeksi vuodeksi, puo-
let heistä yleisillä välittömillä vaaleilla ; suurim-
mat kiinteistöomistajat valitsevat 40, ja lo-

puksi entiset ja nykyiset tuomioistuinten ja hal-

lintovirastojen jäsenet (n. s. uotabelit) valitsevat

40 edustajaa. Kolmen vuoden jälkeen eduskunta
uudistetaan valitsemalla 80 edustajaa eroamis-
vuorossa olevien sijaan. Vaalikelpoinen on kukin
30 V. täyttänyt äänivaltainen. Porvaristo valit-

see vuosittain 20-jäseuisen valiokunnan valvo-

maan valtiomuodon ja lakien noudattamista.
Hallintoa hoitavat virastot, joiden jäsenet kuu-
luvat senaattiin ja porvaristoon. Ylimaaoikeus,
joka on kaikille kolmelle hansakaupungille yh-
teinen, on korkein tuomioistuin. Alempia oi-

keuksia ovat maaoikeus ja 3 amtioikeutta.
Kirkko on valtiosta erotettu ; kuitenkin kaikki
seurakunnat ovat senaatin valvonnan alaiset. —
Valtion kulunkiarvio v:lle 1909 osoitti tuloja lä-

hes 134 milj. ja menoja 171 '/.i niilj. saks. mk.
Valtionvelka sam. v. nousi 633 Vs ™ilj- saks.

mk:aan. H. on sotilaskonventsionissa Preussin
kanssa ; miehistö vannoo senaatille uskollisuuden-
valan. Valtion värit: punainen ja valkoinen. —
Saksan valtakunnan liittoneuvostossa H:lla on
1 ääni ; se lähettää 3 edusmiestä Saksan valtio-

päiville.

2. Edellisen pääkaupunki, suuruutensa puo-
lesta Saksan toinen kaupunki, Euroopan man-
tereen ensimäinen meri- ja kauppakaupunki;
802,793 as. (1905). H. muodostaa Altonan ja

Wandsbekin kaupunkien kanssa, joihin se on
kasvanut kiinni, yli 1 milj. henkeä käsittävän
yhtenäisen asutuksen; sijaitsee 53° 33' pohj. lev.

ja 10° it. pit. Alster- ja Bille-jokien suiden ja

Elben alajuoksun oikealla rannalla, 125 km sen
suulta. — Varsinaisen kaupungin pääosan muo-
dostaa n. s. Sisempi kaupunki, joka ete-

lässä rajoittuu Norderelbeen ja vapaasatama-
alueeseen, lännessä St. P a u 1 i'n ja idässä
St. Georgin etukaupunkeihin. Läheisyydessä
on vielä 16 muuta otukaupunkia. Muinoin ahdas
ja epäsäännöllisesti rakennettu kaupunki on v:n
1842 tulipalon jälkeen suurimmaksi osaksi ra-

kennettu uudenaikaiseksi, komeaksi ja muka-
vaksi. Vain harvoja keskiaikaisia kirkkoja on
säilynyt; samoin 17:nnen ja 18:nnen vuosis. ai-

kaisia kauppataloja. Pohjoisesta tuleva Alster-

joki, joka jakaa H:n Vanhaan (idässä) ja Uuteen
kaupunkiin (lännessä) , on padotuksen avulla jaettu
kahteen järvialtaaseen: suurempi Uiko- ja pie-
nempi Sisä-Alster. Nämä erottaa toisistaan muh-
kea silta (LombardsbriickeJ sulkulaitoksineen.
Liike Alsterilla on vilkas. Sisä-Alsteria reunus-
tavat leveät kadut (esim. vilkasliikkeinen Jung-
fernstieg) suurenmoisine yksityis-, hotelli- ja
kaupparakennuksineen, pohjoisempana olevaa
Ulko-Alsteria taasen kauniit huvilat ja puutar-
hat. Alsteriäta alkaen kapeat kanavat (Fleet)
kulkevat Sisemmän kaupungin läpi. Täällä on
useita, vaikkakin pieniä toreja. Kirkoista mai-
nittakoon Jakobin (16:nnelta vuosis.) , Katariinan
(17:nneltä vuosis.), Pietarin sekä Nikolauksen
kirkko (viimemainitussa suuret urut ja 147 m
korkea torni). Muista rakennuksista mainitta-
vin on VV. 1886-97 renesanssityyliin rakennettu
raatihuone (112 m korkea torni ja ihanat raati-

huoneen kellarit). Edustalla on suuri keisari

Wilhelm I:n muistopatsas. Leveän Neuer Wall-
kadun varrella on kaupungintalo. Gänsemarkt-
torilla on Lessingin muistopatsas. Sisemmän
kaupungin vanhojen varustuksien paikalla on
nyk. kauniita istutuksia ja suurenmoisia raken-
nuksia. Lounaassa, korkealla kukkulalla lähellä

satamaa, sijaitsee merenkululle tärkeän „Deut-
sche Seewarte"n rakennus, josta on laaja näkö-
ala yli kaupungin ja sataman. Kersten Miles-

sillan yli kuljettua, jolla on neljän hampuri-
laisen .merisankarin muotokuvat, tullaan Bis-

marckiu jättiläiskuvapatsaalle (Ledererin 1906

veistämä). — H:n lukuisista silloista (yli 100)

mainittakoon vielä suuri, goottilaisilla portti-

käytävillä varustettu Uusi Elben-silta. „HoI-

steintor"iu luona sijaitsevat oikeustalot ja

„Damtor"in luona komea postitalo. Tätä vasta-

päätä on rikas kasvitieteellinen puutarha.
Alsterien välisiä puistikkoja kaunistavat Schil-

lerin ja n. s. Sotilasmuistopatsaat. Itäpuolella

kohoavat museoiden ja teatterien rakennukset
sekä mahtava rautatien keskusasema. Saksan
suurin. Sieltä vie 75 m leveä, suuri puistokatu

(Grosse Allee), jonka vieressä on laaja voimistelu-

kenttä ja -halli. St. Georgiin. Tämän etukau-

puugin eteläosan täyttävät suuret teollisuuslai-

tokset ja Bille-joen kanavat. St. Pauli'ssa, meri-

miesten entisessä kaupunginosassa, on lukuisia

huvittelupaikkoja, laaja kenttä (Heiligeugeist-

feld, 20 ha) ja eläintieteellinen tarha. Etukau-
pungeissa on monta puistoa ja tehdaslaitosta

sekä useita tärkeitä siltoja jokihaarojen ja kana-

vien yli. Katuliikettä helpottavat lukuisat sähkö-

raitiotielinjat.

H:n suurenmoiset s at a m ai a i t ok s e t (ra-

kennetut VV. 1883-1903, kustannukset yli 250

milj. mk), ovat korkeimpiakin myrskyvuoksia
va.staan suojatut, 6-8 m syvät, 12,5 km* laajat

(10 km* vapaasatamaa), joista vettä 4 km'.

Merialusten laiturit 26 km ja jokialusten 32 km
pitkät; makasiinien pinta-ala on 40 ha, joista

yksin vapaasatamassa 30 ha. Satamassa on

n. 650 nostoranaa, näiden joukossa 150 tonnia

nostava jättiläisrana. — Satama-alueen saarilla

on lukuisia tehtaita, ja sekä kuivia että uivia

telakoita. Koko alue on rautatien yhteydessä.

Vapaasatama-alueen rautatieverkon pituus on
163 km.
Asukkaista 738,526 henkeä on protestant-
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teja, 37,782 katolilaisia, 19,289 juutalaisia ja

loput 1. 7,196 muunuskolaisia. Väenlisäys v:sta

1900 on yli 97,000 henkeä.

Pääelinkeino, teollisuus, elättää 43 %
asukkaista. Tämän perustana on suurenmoinen
laivarakenuus (myös sotalaivoja). Kuuluisim-

mat ovat Blohm ja Vossin tehtaat ja telakat.

Tärkeät ovat myös kone-, rauta-, metalli- ja

puuteollisuus, säilykkeiden ja laivaleivosten val-

mistaminen y. m. Teollisuuden tehtävä on myös
sinne tuotujen raaka-ainesten jalostaminen (riisin-

kuorimislaitokset, sokerin-, rasvan- ja viinanpuh-

distuslaitokset, suklaa- ja kumitehtaat, mylly-

laitokset, kahvinpaahtamot, villanpuhdistuslaitok-

set, juutinkutomot, nahka-, tupakka- ja norsun-

luutehtaat, malminjalostamislaitokset y. m.) ja

vientitavaroiden (oluen, hiivan, viinan, huone-

kalujen, soitto- ja tieteellisten koneiden sekä ke-

miallisten ainesten y. m.) valmistus. — Kau-
pungin suurenmoista maailmankauppaa tukevat

sen erinomainen asema, järkiperäinen kanava-,

rautatie-, kauppa- ja tullipolitiikka, pankit ja

vakuutuslaitokset sekä mahtava kauppalaivasto,

johon 1905 kuului 1,139 yhteensä n. 1,8»? milj.

tonnin vetoista merialusta. Merikaupunkina II.

on kolmantena Lontoon ja New Yorkin jäljessä;

suurin kauppavaihto Englannin ja Yhdysvalto-

jen kanssa. Koko tuonnin arvo oli 1907 5,839,2

milj. ja viennin 5,182,6 milj. saks. mk. V. 1907

tuli satamaan ja siitä lähti yht. lähes 16,500

yht. yli 12 milj. tonnin vetoista alusta (1870

vain 5,100 alusta, yht. l,s milj. tonnia). Suurin
laivanvarustajaliike Hamburg-Amerika Linie on

samalla maailman suurin höyrylaivayhtiö.

V. 1906 H:?ta lähti 126 säännöllistä höyrylaiva-

linjaa, joilla kulki 1,057 alusta, yht. 7 milj. ton-

nia. Jokiliikenteestä ks. Elbe. — Siirtolais-

satamanakin H. on tärkeä; II:n kautta kulki

1906 173,483 matkustajaa (suurin osa siirtolai-

sia, joista saksalaisia vain 12%). — H:ssa on

monta pankkia ja 11 merivakuutusyhtiötä

;

viimemainituilla oli vakuutuksia arvoltaan 6,9

miljaardia saks. mk. Köyhäinhoitoa ja julkista

hyväntekeväisyyttä n. s. Elberfeldin-järjestelmän

mukaan valvoo erityinen virasto ja kaupunki
ylläpitää lukuisia vaivaistaloja ja sairaaloita.

Terveydenhoitoa varten II:ssa on lääkintökoUegi.
terveysopillinen laitos, laitos laiva- ja troopillista

terveysoppia varten sekä suuri satama- ja laiva-

lääkärikunta.
II:n lukuisista sivistyslaitoksista

mainittakoon sen kansakoulut, joissa myös ope-

tetaan englannin kieltä, 10 korkeampaa valtion

koulua, useita seminaareja ja ammattikouluja,
suuri merikoulu ja monta kauppa-akatemiaa.
Yliopiston asemasta valtio kustantaa tieteelli-

siä luentokursseja. II:ssa on myös monta tie-

teellistä seuraa, suuria kirjastoja (kaupungin
kirjastossa 360,000 nidettä. 7,000 käsikirjoitusta)

,

tähtitorni, fysikaalinen ja kemiallinen vnltion

laboratori, tieteellisiä ja taide- sekä teollisuus-

kokoelmia ja museoita, lukuisia teattereja y. m.
Sanomalehdistö, vars. kauppasanomalehdistö on
suuri ; tärkeimmät ovat „IIamburger Nachrich-
ten" ja ,,Hamburgischer Korrespondent". —
Hallituksesta ja virastoista sekä raha-asioista

ks. ylemp. H. 1. W. S-m.

Suomen merimieslähetysseuran tärkeimpiä lä-

hetvsasemia. Toiminta aloitettu 1901. Huo-

neisto (kirkko ja lukusali) oli aluksi yhteinen
Ruotsin ev. isänmaanseuran kanssa; v:sta 1907

se on sijainnut uudessa kirkkotalossa Ditmar
Koelstrasse 36. — V, 1909 pidettiin 320 jumalan-
palvelusta: kuulijoiden luku oli 7,305. Luku-
salissa kävi 16.600 merimiestä. Merimiesten
rahoja on lähetetty Suomeen 245,261 mk. H:n
suom. merimiespappi matkustelee myös Pohjan-
meren ja Itämeren saksalaisissa satamissa. Sivu-
asemat Lyypekissä, Kielissä, Elensburgissa,
Geestemiindessä, Gliickstadtissa ja Harburgissa.

T. W-ri.

Historia. H: ia sanotaan Kaarle Suuren
perustamaksi alussa SOO-lukua ; se tuli 831 hiippa-

ja 834 arkkihiippakunnaksi, mutta 847 arkki-
piispan istuin muutettiin Bremeniin. H:n ensi-

mäinen piispa ja arkkipiispa oli Pohjoismaitten
apostoli Ansgarius, ja nämät maat kuuluivat
aluksi H:n, sitten Bremenin, vihdoin Lundin
arkkipiispan alle. — H. tuli n. 1110 Holsteinin
kreivien valtaan ja sai Fredrik Barbarossalta etu-

oikeuksia. H: n Lyypekin kanssa tekemällä sopi-

muksella 1241 ja 1255 laskettiin perustus Hansa-
liitolle, jonka aikana H. pääsi suureen kukois-
tukseen. Maksimilian I julisti sen valtakunnan-
kaupungiksi 1510. Tanskan kuninkaat vaativat
Holsteinin herttuoina H: n ylivallan, mutta tun-

nustivat sen itsenäisyyden 1768. — H:ssa solmit-

tuun rauhaan päättyi 1762 Ruotsin sota Preussia
vastaan (n. s. Pommerin sota). — H:n kauppa
yhä edistyi, varsinkin 1700-luvulla ja laajeni

ameriikkalaisen vapaussodan aikana maailman-
kaupaksi, mutta kärsi suuresti vallankumous- ja

Napoleonin sotien aikana, olipa H. jonkun ajan,

1810-14, Ranskaan yhdistettynäkin. V:sta 1815

H. kuului vapaana kaupunkina Saksan liittokun-

taan, v:sta 1866 Pohjois-Saksan liittokuntaan,

tehden seur. v. sotilassopimuksen Preussin

kanssa, v.sta 1871 se on liittovaltio Saksan valta-

kunnassa. V. 1888 H. liittyi Saksan tulliyhdis-

tykseen, mutta säilytti vapaasatama-alueen.
V. 1842 H:n hävitti tulipalo ja 1892 siellä rai-

vosi kolera. G. R.
Hampurin-valkoinen, huono laj: lyijyval-

koista.

H. a. m. s., lyh. = hora ante meridiem solita

(lat.), tavanmukaisella tunnilla edellä puolen-

päivän.
Hamsteri fCricetus frumentarius), 25-30 cm

pituinen, keski-eurooppalainen jyrsijä. Päältä

harmahtavan rus-

kea, alaruumis, ja-

lat ja otsa mustat,
kaula punanrus-
kea, käpälät val-

koiset. H. on va-

hingollinen eläin,

joka maanalaisiin

säilöihinsä kerää
suuret määrät vil-

jaa, jonka se sitten Hamsteri,

syö talviunesta he-

rättyään. Onpa tavattu aina 50 kg viljaa yhden
eläimen pesästä. Lihaa .syödään ja nahkaa käy-

tetään turkiksina. E. W. 8.

Hamsun, Knut (s. 1860), norj. kirjailija,

talonpoikaissyntyinen autodidakti, joka nuoruu-

dessaan on koettanut onneaan kaikenlaisissa am-
mateissa sekä Norjassa että Ameriikassa, kun-
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nes palasi kotiinsa Ameriikan matkaltaan
(1886-88) ja yhdellä iskulla saavutti kirjailija-

maineen romaanillaan ,,Sult" (1890), jossa hän
tavattomalla realis-

milla ja eletyn voi-

malla kuvaa nuoren
miehen nälän tuotta-

mia kärsimyksiä. Sen
jälkeen ovat ilmes-

tyneet „Mysterier"

(1892), „Ny jord"

(1893), „Eedaktör
Lynge" (sam. v.)

,

„Pan" (1894), „Ved
rigets port" (1895),

„Livets spil" (1896),

„Siesta" (1897). „Af-
tenr0de"(1898), „Mun-
ken Vendt" (1902),

Knut Hainsnn. „T seventyrland"

(1903), „Kratskog"

(sam. V.), „Drouning Tamara" (sam. v.), „Det
vilde kor" (1904), „Sv8ermere" (sam. v.)

,
„Stri-

dende liv" (1905), „Undor heststjsernen" (1906),

„Benoni" (1908), „Rosa" (sam. v.), „En vandrer

spiller med sordin" (1909) y. m. E. E.
HamutL, suuri .suojärvi lounaisessa Afganista-

nissa Persian rajalla ; vesi suolatonta, pahan-

makuista, ympäristö epäterveellinen. Hilmend-,
Kas-rud- ja Herud-joet laskevat siihen. Muinai-
nen nimi Aria palus; arab. Sareh (Zareh).

Hana, vesi- ja kaasuputkissa sekä säiliöissä

y. m. käytettävä sulkija. Pesän molemmissa päissä

on laippa johon
FTj putki kiinuite-

' tään ;
pesän kes-

kellä on kartion-

muotoinen kier-

rettävä tulppa,

jonka yläpäässä
on varsi. Ta-
vallisesti asete-

taan varsi yh-

densuuntaisesti
tulppa-aukon

kanssa, joten

hana on auki, kun varsi on putkijohtoon nähden
pitkinpäin, suljettu, kun varsi on poikkipäin.

E. S-a.

Hanafiitit, Abu Hanifan perustaman uskon-

nollisen ja oikeusopillisen suunnan kannattajat,

jotka Koraanin ja Sunnan ohella tunnustavat
inhimillisen järjen oikeutta vaikuttamaan oikeus-

oppiin. [Fliigel, „Die Classen der hanefitischen

Rechtsgelehrten", 1860]. vrt. Arabian kieli
ja kirjallisuus (I, 510)

.

K. T-t.

Hanau. 1. Ennen kreivikunta Saksassa; lii-

tettiin 1785 Hessen-Kasseliin, jonka kera se 1866
joutui Preussille. — 2. Edellämainitun kreivi-

kunnan entinen pääkaupunki, rautateiden ris-

teyksessä, Kinzigin varrella lähellä sen laskua
Main-virtaan, 31,637 as. (1905). Vilkasta jalo-

kivikoriste-, kulta-, platina-, nahkatavara- y. m.
teollisuutta. Puutavara-, viini- ja viljakauppaa.
— Grimm-veljeston synnyinkaupunki; heidiui

muistopatsaansa. — H. sai kaupunginoikeudet
1393. Tunnettu varsinkin Ruotsin palveluksessa
olleen kuvernööri Ramsayn urhoollisesta puolus-

tautumisesta kolmikymmenvuotisessa sodassa

Hana.

1636-38 keisarillisia vastaan. — H:u luona Napo-
leon taisteli viimeisen kerran Saksan maaperällä,
lyöden 1813 itävaltalais-baierilaisen sotajoukon.

E. E. K.
Hancock [hänkoJcJ, kunta Yhdysvalloissa,

Michiganin valtiossa, Yläjärveen pistävällä, suo-
malaisten „Kuparisaareksi" nimittämällä Ke-
weenaw niemellä; 4,050 as. (1900). Calumetin
jälkeen H. on Michiganin, Ameriikan suomalais-
asutuksen rintamaan tärkein suomalaispaikka-
kunta

; kansalaisemme työskentelevät siellä työ-
miehinä kuparikaivoksissa. H. on kaikkien Ame-
riikan suomalaisten henkisen elämän keskipiste,
siellä kun sijaitsee S u o m i-o p i s to ja Suomi-
synodi (ks. n.). — H:ssa ilmestyy kolme suo-
menkielistä lehteä: „Ameriikan Suometar", „Pai-
men Sanomat" sekä „Työmies". — Suomalaisen
entisen, tulipalon hävittämän kirkon sijalle 1910
rak. uusi on kaupungin komeimpia; alakerrassa
on huoneisto kokouksia y. m. s. varten.

E. E. K.
Handicap [händikäpj (eugl., = estää, vaikeut-

taa), etuantikilpailu, ennäkköjuoksu, t a s o i-

t u s kilpailu, missä kykenevämmälle kilpailijalle

asetetaan esim. pitempi matka juostavaksi,
taakka kannettavaksi tai muuta sellaista esteeksi

sillä tarkoituksella, että kilpailijoitten palkinto-
mahdollisuudet olisivat mahdollisimman tasaiset.

L. P.
Handl ks. G a 1 1 u s.

Han-4ynastia, hallitsi Kiinassa v:sta 206

e. Kr. ks. Kiina.
Hangas, peuran pyyntiin käytetty aita, johon

10 ä 20 sylen päähän jätettiin veräjä ansan vi-

rittämistä varten (Inari). H. tehtiin noin yhden
metrin korkeudelle asetetuista aitapuista 1.

uluista, jollaisia peräkkäin sovitettiin kantojen,

sorkkien, korvakoiden, pönkien, väliin myös pui-

den kylkiin naulattujen lossien tai sarvikoukku-

jen varaan muutaman kilometrin jopa parin

peninkulmankin matkalle. Talvella aidassa tuli

paksun lumen vuoksi olla kaksi, vieläpä joskus

kolmekin ulkua päällekkäin. H:ta ruvettiin vi-

rittämään jo Perttulilta ("/«) ja pyynti jatkui

läpi talven aina juhannukseen asti. — Hangas-
a i t a (Akaan tienoot) = seiväsparien varaan

tehty 3-aidaksinen tilapäinen aita. U. T. S.

Hangasselkä, osa Maanselkää (kg. t.) Kuola-

järven kirkolta kaakkoon. Se erottaa Tuntsajoen

ja Oulankajoen alueet toisistaan. K. S.

Hangon graniitti, Hankoniemellä ja sen lähi-

tienoilla tavattava kauniin punaisenvärinon.

Iliingon k.\ Ipvlaitds.
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rakennus- ja muistopatsasaineekdi paljou käy-
tetty graniitti, ks. K i v i t e o 1 1 i s u u s. P. E.
Hangon kylpylaitos. Ajatus kylpylaitoksea

rakentamisesta oli syntynyt jo 1875, mutta sen
perustamistoimiin ryhdyttiin vasta 1878. Tar-
koitukseen saatiin valtionapua 25,000 mk sekä
45,000 mk: n suuruinen koroton laina. Laitos,
joka vihittiin 1879(7,), joutui 1889 yhtiölle, joka
seu kokonaan uudisti. Viime vuosina kaupungin
ja yhtiön välillä tapahtuneet monet selkkaukset
ovat päättyneet siten, että kaupunki on lunas-
tanut itselleen yhtiön osuuden 200,000 m:n hin-
nalla ja kylpylaitos on järjestetty täysin uuden-
aikaiselle kannalle. K. S.
Hangon linnoitus, suunniteltu jo 1700-luvun

alkupuolella, rakennettiin vasta 1789. Eldskäriu,
Lergrundetin, Dömansklubbenin ja Bärgahamus-
holmenin saarille tehtiin patterit, jotka nimitet-
tiin kuninkaallisten y. m. henkilöiden nimillä:
Gustafsvärn, Gustaf Adolf 1. Gustafsfäste, Meijer-
felts klippa ja Drottuingsbärget. Yhteisellä ni-

mellä näitä kaikkia sanottiin Gustafsvärnin 1.

H:n linnoitukseksi. Siihen sijoitettiin 40 kanuu-
naa ja miehistöä 200-300 henkeä. Valtakunnan
lippu liehui ensi kerran linnoituksessa 15 p.
toukok. 1789. Venäläisille se joutui 21 p. maa-
lisk. 1808, mutta ei saanut suurempaa merki-
tystä. Kun varustukset itämaisen sodan aikana
uudelleen kuntoon pantuina havaittiin hyödyt-
tömiksi, niin ne räjähytettiin 27 p. elok. 1854
ilmaan. — Linnoituksessa oli saarnaajanvirka,
joka lakkasi 1809. E. S.
Hangon majakka, Russarö nimisen saaren

kaakkoisosalla. Majakka, joka on punainen
kuusikulmainen tiilitorui, rakennettu korkealle
graniittialusrakennukselle 1862-1900, valaisee
koko taivaanrannan, ja sumun aikana annetaan
siitä merkkejä pommeilla, joita laukaistaan kaksi
peräkkäin joka 15 minuutin kuluttua. K. S.
Hangon rata, 149 km pitkä Karjalla ja

Hyvinkäällä muuhun rautatieverkkoon liittyvä
rataosa, rakennettiin alkuaan yksityisillä va-
roilla (n. 16,700,000 mk) ja avattiin liikenteelle
1873 ('/,„). Tarkoitus oli johtaa kauttakulkukaup-
paa Pietarista tätä tietä ulkomaille, jonka läh-
den yrityksen takana olivatkin muutamat sikä-
läiset liikemiehet. Taloudelliset vaikeudet kui-
tenkin viivyttivät rakennustöitä, niin että Suo-
menlahden eteläpuolella uskallettiin samoihin
aikoihin ryhtyä kilpailevaan yritykseen, joka to-

teutui jo 1870 ja teki tyhjäksi H: n radalle ase-
tetut toiveet. Yhtiö tekikin vararikon. Rata
saatiin vihdoin 1875 10,560,000 mk:sta myydyksi
Suomen valtiolle, ja on siitä vasta vähitellen,
laivaliikenteen yhäti vartuttua, kehittynyt kan-
nattava rataosa. X. S.
Hangon satama ks. Hanko.
Hangtsou, Tsekiangin maakunnan pääkau-

punki Kiinassa, Tsintangkiang-joen suupuolella
Keisariiikanavan päässä ; n. 350,000 as. Valta-
kunnan rikkaimpia kaupunkeja ; suurimpia
silkki- ja kultakangastcollisuuspaikkoja ; har-
joittaa vars. .silkkikankaiden ja turkisten kaup-
paa. — Katolilaisen ja protestanttisten Kiinan-
lähetysten asema. Vanha nestorialainen, jo
Marco Polon mainitsema kirkko; Marco Polo
kehuu myöskin kaupungin („Kinsai") rikkautta.— H. oli 960-1276 Etelä-Kiinan pääkaupunki.
Taiping-kapinau aikana, jota enneu H:ssa sano-

taan olleen 2 milj. as., *^e hävitettiin. Avattiin
1896 eurooppalaiselle kaupalle. E. E. K.
Hangö ks. Hanko.
Hanhai (kiin., ,,kuivunut meri"), Keski-Aasian

hiaja erämaa-alue, joka ulottuu Tien-sanista poh-
joisessa Kven-luniin etelässä sekä Pamirista
lännessä, Khingan-vuoriin idässä, noin 4,000 km
pitkä ja 700 km leveä. Luoteessa vielä D z u n-

g a r i a ja kaakossa Hoanghon alue, kumpikin
mongolilaisten kansainvaelluksien tärkeitä läpi-
kulkupaikkoja, luetaan .tähän kuuluvaksi. H:

n

läntisen osan täyttää T a r i m-a 1 u e 1. Takla-
m a k a n ja itäosan Gobin erämaa (ks. n.)

.

(W. S-m.J
Hanhenjalka ks. P o t e n t i 1 1 a.

Hanhenjalkaäes ks. Ä e s.

Hanhenkaulat (LepadidceJ ovat s i i m a j a 1-

k a i s t e n (CirrhipediaJ lahkoon kuuluvia kiinni-
istuvia äyriäis-

eläimiä. Näiden
toukkamuoto ui

vapaasti vedessä
ja tarttuu myö-
hemmin tunto-

sarvillaan jo-

honkin vedessä
olevaan esinee-

seen, jossa se

sitten kehittyy
täysikasvuisek-
si. Huomatta-
vimmat muutok-
set ovat tunto-

sarvien ja pään väliin kasvavan kiinnitysvarren
syntyminen ja ruumiin sivuille muodostuvain
kalkkikilpien esiintyminen. Kuorien välistä pis-

tävät pyyntisiimat esiin ja näiden keskellä on
suuaukko. Entisajan harhaluulo oli, että hanhen-
kaulat syntyisivät puiden hedelmistä, putoisivat

veteen ja muuttuisivat sepelhanhiksi (Anser
herniclaj, joita, niiden kasvisalkuperäisyyden
vuoksi, sai syödä paastonaikaan. E. W. 8.

Hanhenpaju ks. P a j u.

Hanhet (Anser) tunnetaan eun<?u kaikkea
korkeasta, joko kekomaisesta tahi tasasoukasta
nokastaan, jonka kärki on kokonaan sarveiskyn-
nen peittämä. Ruumis on tanakampi, jalat kor-

keammat kuin muilla sälönokkaisilla, kaula ver-

rattain lyhyt. Molemmat sukupuolet ovat kaik-
kina vuodenaikoina samanväriset. Suku käsittää
noin 40 lajia, jotka ovat jaetut useampiin ala-

Hanhenkaulat.

Hannaa hanhi.
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sukuihin. Leviuueiuä ympäri maapalloa päivää-
tasaajalta aina napaseutuihin saakka ovat h.

varsinkin pohjoisnapaseudiille ominaisia lintuja.

Meillä Suomessa tavattavista h:ista ou etusijassa

mainittava harmaa hanhi (A. cinereusj,

kesyn hanhen kantaisä. Se pesii pitkin meren-
rannikoltamme, lukuisimpana Pohjanlahden poh-

joisosassa. Pohjois-Suomessa ja Lapin metsä-
seuduissa pesii iso hanhi (A. segetumj ja

Lapin tuntureilla pieni kiljuhanhi (A.

erythropus). Muuttoretkillään kaukaisilta poh-
joisnapaseu-

duilta tava-

taan Laato-
kan ja Suo-

^ i^ ^^4. menlahden
%^':^ ^^kHS99!^^ rantamilla
l^^^Ä ^^^^^SvfeÄBik. säännölli-

sesti

sepel-
hanhi (A.

[BrantaJ
bcrniclaj,

muuten har-

vemmin
sisämaassa

Sepelhanhi. ja keväällä.

Paitsi näitä
on maastamme satunnaisesti tavattu neljä Pohjan
perien hunhilajia: lyhytnokkainen hanhi
(A. brachyrhynchusj , iso kiljuhanhi (A.

itlhifronsj. valkeaposki hanhi (A. leucop-

sisj ja punakau lainen hanhi (A.
/BrantaJ ruficollisj. — Luonteeltaan kaikki h.

ovat arkoja, viisaita ja varovaisia. Suurissa lau-

m o i s s a eläen ne antavat erityisen leiman seu-

dulle, jonka ne ovat pesimispaikakscen valinneet.

Hanhet ovat melkein yksinomaan kasvinsyöjiä,
muutama harva laji, kuten esim. sepelhanhi käyt-
tää vesieläimiä, varsinkin nilviäisiä, ravinnok-
seen. Kaikki meikäläiset lajit pesivät maahan,
muutamat ulkomaiset puihinkin. E. W. S.

Hanliikivi. 1. Pyhäjoen suusta n. 7 km poh-
joisessa oleva saan. — 2. Samalla saarella oleva
kivi, joka Pähkinäsaaren rauhanteon aikana oli

rajakivenä Venäjän ja Ruotsin valtakuntain
välillä. Kivessä kerrotaan ennen olleen ristin

ja kruunun, mutta ne eivät ole enää nähtävissä.

K. S.

Hanhipaasi, loistomajakka Laatokassa, Sor-

tavalasta kaakkoon päin, Valamon eteläpuolella

;

perustettu 1879. K. S.

Hanjang, kaupunki Kiiudssa Hupön maakun-
nassa, Jaugtsekiangin vas. rannalla Hankiaugin
.suussa, joka sen erottaa Hankousta. N. 100,000
as. Rauta- ja aseteollisuutta. Metodistilähetj^k-
sen asema. E. E. K.
Hank, engl. lankamitta. Yksi h. pumpuli- tai

kampalankaa = 768 m, muuta villalankaa = 512
m, pellava- ja hamppulankua = 2,743 m (Irlan-

nissa 3,292 m), kierrettyä silkkilankaa 3,043 m.
Langan hienoutta merkitään luvulla, joka ilmoit-

taa, montako h: ia sisältyy kauppanaulaan (avoir-

dupois). (U. S:n.J
Hanka, veneen partaasta kohoava vahva

puikko, johon airo soudettaessa tuetaan. Alku-
peräinen hanka on hankapuusta ulkoneva
oksautyvi. Tavallisempi on panennainen hanka
(hankapeukalo, tappi). Hankapuut,

III. Painettu 3/. 10.

Hanka.

mitkä tavallisimmin tehtiin kuusesta veneen pi-
tuisiksi, jätettiin hankain kohdalta, joita isoissa,
10 syltä pitkissä ve-
neissä saattoi olla 15
paria, paksummiksi,
jotta olisi varaa tehdä
haukapeukalon ja ai-

roa sitovan hanka-
vitsan reiät (jälki-

mäistä reikää ei ole vieressä olevassa kuvassa).
Rautaisiin hankoihin airo kiinnitetään .paikoit-

tain rautalenkillä. vrt. Vene. U. T. S.

Hanka, V ä c 1 a v [vuislavj (1791-1861) , tsek.

runoilija ja tiedemies, julkaissut kansanlaulun
tapaan kirjoitettuja runoja ja ensimäisenä
tsekkiläisten keskuudessa harrastanut kansan-
runouden kokoamista. Hän käänsi myöskin
valikoiman serbialaisia kansanlauluja tsekiksi
ja sirotteli siihen tahallaan joukon serbialaisia

ja venäläisiä sanoja lähentääkseen siten omaa
kieltänsä toisiin slaavilaisiin kieliin. Muinais-
tsekkiläisestä runoudesta hän toimitti laajan
kokoelman (5 uid. 1817-24). Tätä samoinkuin
yleensä vanhoja kirjallisuuden muistomerkkejä
julkaistessaan hän muutteli ja täydenteli käsi-

kirjoituksia haikailemalta. Tähän hän sai hyvän
tilaisuuden, kun hän 1818 oli tullut Böömin kan-
>allismuseou kirjastonhoitajaksi. H. on varmaan
etevin kirjallishistoriallinen petturi. V. 1817
hän väitti Krälovö Dvurin eli Königinhofin kau-
pungin* kirkontornista löytäneensä 12 perga-
menttilehteä, joille oli kirjoitettu eepillisiä ru-

noelmia muinaistsekkiläislen sankarillisista tais-

teluista, ja tämä oli olevinaan vain ehkä sadas
osa äärettömästä kansaneepoksesta, sillä tuo kat-

kelma käsitti muka vain hiukan „kolmatta kir-

jaa", sen 25:nnestä luvusta 28:nteeu asti. Tämä
luultu eepos herätti koko sivistyneessä maail-

massa tavatonta huomiota, se käännettiin kai-

kille sivistyskielille (ruotsiksikin sen ynnä Griiu-

bergiu käsikirjoituksen käänsi Karl Collan 1865)

ja Goethe oppi tsekinkieltä voidakseen tutkia sitä

alkukielellä. Vielä vanhemmalta ajalta (9-10:n-

ncltä vuosisadalta) oli olevinaan toinen Haukan
muka 1818 löytämä muinaistsekkiläinen sankari-

runoelma ,,Libusan tuomio" eli „Grunbergin
(Zelenä Hora'n) käsikirjoitus". Näiden väären-

nettyjen kansallisten muinaismuistojen herät-

tämä innostus oli suurenmoinen ja kun perus-

teellinen tutkimus, jonka varsinkin Masaryk,
Goll ja Gebauer viime vuosikymmeninä ovat

suorittaneet, osoitti näiden muistomerkkien ole-

van petosta, syntyi kansallisen pyhyyden louk-

kaajia vastaan suunnaton suuttumus ja raivo,

joka nyt vasta on tyyntynyt. H:n väärennykset

ovat viime aikoihin asti suuressa määrässä vai-

keuttaneet tsekkiläisen muinaisuuden ja kielen

tutkimista.
Hanka-antilooppi (Antilocapra 1.

Dicranoceras americaniis) , Pohj.-

Ameriikassa elävä antilooppieläin,

joka näistä kuitenkin eroaa siinä,

että on onttosarviucn, mutta joka

erotukseksi tavallisista onttosarvi-

sista vuosittain luo sarvituppensa,

jotka sitäpaitsi ovat hankahaaraiset.

Selkä ruosteen-isabellavärinen, ku-

peitten alaosa, hännän juuren ympä-
rys sekä muutamat pään ja kaulan

.7. J. M.
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täplät valkeat, sarvet mustat. Uros 1 V2 m pitui-

nen, häpääu kohdalta 80 cm korkea, naaras pie-

nempi. Elää parvissa tasangoilla, lukuisammin

varsinkin Missourin länsipuolella, on vauhko ja

nopea eläin. H. on innokkaan metsästyksen esi-

neenä sekä lihansa että nahkansa vuoksi, josta

intiaanit valmistavat paitoja, valkoihoiset han-

sikkaita. (J- A- ^•)
Hankahaaraisuus ks. Haarautuminen.
Hankajalkaiset (Copepoda), kalvoäyriäis-

lahko, joilla ei ole kiduksia ja joiden neljässä

t. viidessä vartalonnivclessä on hankajakoiset

vartalojalal. Vapaasti uivilla Eucopepodeilla on

ruumis selvästi nivelikäs, kun taas loisivilla Pc-

rasitica ja Branchiura ryhmillä nivclikkyys on

täysikasvaueilla vähemmän selvä. Kalauraviu-

tona on Eucopepodeilla suuri merkitys, jälkimäi'

set loisivat kalojen kiduksissa ja ihossa oltuaan

nuoruusasteillaan vapaasti uivia. Eucopepoda-

ryhmääji kuuluvat esim. meidän sisävesissämme

yleisesti tavattavat lukuisat Cyc?o;ps-lajit. Para-

siiica-heimosta ovat Ergasilus- ja Lcrnceopoda-

suvut yleisimmät, ja Branchiureista on Argulus

ainoa meillä tavattava suku. E. W. S.

Hankaluu (furcula), tavallisesti lintujen solis-

luusta (ks. t.) käytetty nimitys, koska näillä so-

li.-luun molemminpuoliset etuosat ovat yhtyneet

omituisesti haukamaiseksi luuksi. E. W. S.

Hankapurje, hankapurjetuuli, vino-

myötäinen tuuli. Kansanomainen nimitys sisä-

vesien rannoilla. E. ^\ . L.

Hankasalmi. 1. Kunta, Kuopion 1., Rauta-

lammin khlak.. Hankasalmen nnnismiesp. ; kir-

kolle Pieksämäen asemalta 50 km, Leppäveden

asemalta 52 km ; 552,9 km=, joista viljeltyä maata

7,010 ha (1901) ; 35.7998 manttaalia, talonsavuja

370, torpansavuja 213 ja muita savuja 346: 6,750

as. (1907), joista kaikki suomenkielisiä; 69S he-

vosta, 3.307 lehmää (1908). — Sivistyslaitoksia:

kansakouluja 8. Kunnanlääkäri. — H:n ja Niemis-

järven osuusmeijerit. — 2. Seurakunta, kon-

sistorillinen, Kuopion hiippak., Kuopion rovastik.,

ensim. kirkko rak. 1799, kappeliksi 1802, itsen,

khrakunnaksi 1875 (K. k. =°/i 60) Rautalammista.

Kirkko puinen (rak. 1889-92). K. S.

Hankatuuli ks. Hankapurje.
Hankau, satamakaupunki, ks. Hanko u.

Hankaus ks. Kitka.
Hankaus-breksia ks. B r e k s i a.

Eankauskertoja ks. K i t k a k e r t o i n.

Hankauskytkin. Käytetään kahden akselin

kytkemiseen toisiinsa, kun kytkemisen tulee voida

tapahtua koneen
käyunis-ä ollessa.

Yksinkertaisin laji

h:tä on kartio-
kytkin (kuva 1),

jolloin toinen kyt-

kimen puolisko B on

siirrettävä akselin

pituussuunnassa ja

määrätyllä voimalla

Q painetaan toi.-ta

kytkimen puoliskoa

vastaan, kunnes kar-

tionmuotoiseen kos-

ketuspintaan saa-

daan tarpeellinen hankausvastus. Tällä h:llä

on kuitenkin .se epäkohta, että voiman Q tnloc

Kuva 2.

Kuva I.

vaikuttaa koko ajan, mikä seikka vaatii erityisiä

laakerisovituksia ja varokeinoja kuumenemisen
estämiseksi. Edullisempi on esim. kuvassa 2 esi-

tetty h. : siinä

ovat molem-
mat kytkimen-
puoliskot A ja

B kiinni vas-

taavien akse-

lien päissä.

Työntämällä
siirrettävää

„irroitusmuh-
via" C kuvassa
esitettyyn sisä-

asentoon pin-

goitetaau jousi

D, joka työn-

tää ,,jarruken-

gän" T kytki-

men puoliskon
A sisäpuolista

silinteripintaa

vastaan, siten

aikaansaaden
kytkemiseen

vaaditun hankausvastuksen. Kytkemisvoima sii.s^

tässä tapauksessa vaikuttaa säteen .suuntaan, ja

koska käytetään neljää jousta ja jarrukenkää,

niistä aina kaksi vastakkain, ei akseliin vaikuta

mikään työntävä voima. Hankausvastuksen lisää-

miseksi jarrukengät usein päällystetään puulla.

E. S-a.

Hankauspyörä. Hankauspyöriä käytetään

hammaspyörien asemasta siirtämään pyörivä

liike toisesta I—„,^ p
akselista toi-

seen, kun liike

usein on kes-

keytettävä.
Toinen pyörä
käy kiinteissä

laakereissa ja

toinen siirret-

tävissä sekä
painetaan jolla-

kin voimalla Q Kuva 1.

toista pyörää
vastaan (kuva 1). Kehällä saatu voima P ou

silloin = Q X hankauskertoja. Leveys b on

laskettava siten, että kutakin leveysmillimetriä

kohti tulee korkeintaan 2 ä 3 kg: n kehävnima,.

jos pyörät
ovat valu-

rautaa. —
Kehä voima
saadaan
suurem-

maksi, jos Kuva 2.

toiseen

pyörään tehdään
harjoja (kuva 2)

6:eeu asti

uurteita ja toiseen vastaavia

Näitä uurteita saa olla aina

vierety.sten. n:iä voidaan käj-ttää

siinäkin tapaukse.ssa, että akselit leikkaavat toi-

miaan. ^- •^-"•

Hankaussähkö ks. S ä h k ö.

Hankavastanen, aluksen purjehtima suuula,

joka on mahdollisimman lähellä sitä suuntaa,

josta tuuli puhaltaa. F. W L.
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Eankavitsa ks. Hanka.
Hankel. 1. Wilhelm Gottlieb H.

(1814-99), saks. fyysikko, tuli 1840 Hallen yli-

opistoon fysiikan ja kemian yksityisdosentiksi
ja 1847 ylim. professoriksi, kutsuttiin 1849
Leipzigin yliopistoon fysiikan professoriksi ja

hoiti sitä tointa v:een 1887. H. suoritti uutteran
tieteellisen työnsä etupäässä sähköopin, semmin-
kin lämpösähkön alalla: hän tutki kiteitten

lämpösähköominaisuuksia, sähköpurkausvirran
magneettisia vaikutuksia, virtoja, jotka syntyvät
valoti vaikuttaessa veteen tai suolaliuoksiin upo-
tettuihin metalleihin j. n. e. Hän keksi uusia
keinoja ja kokeita ilmasähkön mittaamiseksi ja

esitti uuden teorian sähköilmiöitten selittämi-

seksi. Tutkimustensa tulokset hän julkaisi tie-

teellisis>ä aikakauskirjoissa ja teoksessa „Elekt-
risehe Untersuchungen" (1856-99). Sen ohessa
hän toimitti saksalaisen painoksen Aragon jul-

kaisuista (1854-60, 16 nid.).

2. Hermann H. (1839-73) , edellisen poika,
saks. matemaatikko, luki matematiikkaa Leip-
zigin ja Göttingenin yliopistoissa, tuli matema-
tiikan dosentiksi Leipzigin yliopistoon 1863,
ylim. professoriksi 1867, sam. v. professoriksi
Erlangenin yliopistoon ja 1869 Tubingeniin. H.
mieltyi etenkin matemaattiseen analyysiin ja ai-

koi julkaista täydellisen kompleksifunktsionieu
teorian. Siitä ilmestyi kuitenkin vain eiisimäi-

nen osa: „Theorie der complexen Zahlensysteme"'
(1867). Sitä paitsi hän on kirjoittanut teoksen
„Die eulerschen Integrale bei unbeschränkter
Variabilität des Argumentes" (1863). Hänen
kuolemansa jälkeen julkaistiin hänen käsikirjoi-
tuksistaan: „Zur Geschichte der Mathematikim
Altertum uiid Mittelalter" (1874) sekä „Die Ele-
meute der projektivischen Geometrie in synthe-
lischer Behtndluug" (1875). U. S:n.
Hankintakeinottelu ks. T e r m i i n i k e i-

a o t t e 1 u.

Hankkija, maanviljelystarvikkeiden kaupan
alalla toimiva osuustoiminnallinen keskusliike
(vrt. Osuustoiminta), täydelliseltä nimel-
tään Keskusosuusliike Hankkija r. 1.

Liike perustettiin 17 p. tammik. 1905, kotipaik-
kana Helsingin kaupunki, ja sai säännöilleen
vahvistuksen seuraavan helmik. 15 p. (sittemmin
on säännöt erinäisissä kohdin muutettu 1908).
H:u pääasiallisimpana tarkoituksena on hankkia
i'tupäässä omille jäsenilleen tarvetavaroita, avtis-

taa neuvoja ja tietoja antamalla paikallisia osuus-
kuntia niiden osto- ja myyntitoimissa sekä edis-

tää maamiesten yhteisostoasiaa yleensä. Jäse-
niksi siihen voivat päästä kaupparekisteriin
merkityt osuuskixnnat sekä myöskin maamies-
seurat, maanviljelyksen alalla toimivat yhdis-
tykset ja maanviljelystä harjoittavat yksityiset
henkilöt; kuitenkaan ei yhdistyksiä ja yksityisiä

henkilöitä saa yhtä aikaa olla jäs(>ninä enempää
kuin kolmas osa koko jäsenmäärästä. Kukin
jäsen ottaa osuuskuntaan osaa ainakin yhdellä
100 markan suuruisella osuusmaksulla, mtitta tu-

lee hänen ottaa lisäosuuksia, jos hänen vuotuisten
ostojensa keskimääräinen arvo kahdelta toisiaan
seuraavalta vuodelta nousee yli vissin, säännöis.^ä

määrätyn rahasumman. Kutakin osuutta koliti

on jäsenellä 400 markan li.-ämaksuvelvollisuu^.
Tjiikkeen asioita hoitaa hallintoneuvosto ja johto-

kunta, joiden tehtävät ovat säännöissä lähemmin

määrätyt. Vuosivoitto, sittenkuin siitä on siir-
retty .-äännöissä säädetty % vara- ja käyttö-
rahastoihin sekä suoritettu enintään 6 % korko
osuusmaksuille, jaetaan ostajien kesken näiden
ostomäärien mukaan. — V:n 1909 lopussa oli
H:ssa 359 jäsentä ja näillä yhteensä 406 osuutta.
Osuuspääoma teki siis 40,600 mk ja vararahasto
oli, sittenkuin v:n 1909 tappio siitä oli korvattu,
2,245 mk 65 p:iä. Yhteensä nousivat H: n omat
rahastot, jäsenten takuusitoumukset niihin luet-
tuina, 255,745 markkaan 67 penniin.. Liikevaihto
oh sanottuna vtionua 2,841,141 mk 61 p:iä. H:lla
on nykyään 6 sivukonttoria. O. Knien.
Hanko, lapion sijasta käytettävä työase ko-

van maan muokkauksessa, 2-4 teräspiitä päistään
teroitetut ja hyvin karaistut. — Käytetään
myöskin navetassa lanuanluomiseen, jota varteu
hangot, taikot, tehtiin vanhaan aikaan puusta,
vrt. Heinähanko.
Hanko (ruots. Hangö), kaupunki läntisellä

Uudellamaalla, Hankoniemen, maamme eteläi-
sim^mäu niemen kärjessä, 59°
49' pohj. lev. ja 22° 58' it. pit.

Greenwichistä. Pinta-ala 3,i

km% 6,897 as. (1909: 1880: 708
as., 1890: 2,378, 1900: 4,908),
joista suomenkielisiä noin 32 %.
Kaupunki on jaettu 7 osaan,
joita paitsi on kaksi huvila-
aluetta: Kylpyhuoneenpuisto ja
rautatien pohjoispuolella oleva
huvila-alue Storsvedjeäng, siir-

retty 1907 Bromarvista kaupungille, sekä esikau-
pungit: Tiilitehtaan alue (Tegelbruksomrädet) ja
Sahatehtaan alue (Sägomrädet)

,
jotka kunnalli-

sesti vielä kuuluvat Bromarviin, mutta seura-
kunuallisesti Hangon maaseiirakuntaaa. — Huo-
mattavimmat rakennukset: kirkko (Jae. Ahren-
berg, 1892), kylpylaitos kasiuoineen ja voimis-
telurakennuksineen. Suomen valtion talo, jossa o;i

kaupungin raatihuone, poliisilaitos ja postikont-
tori, suurenmoinen, valtion rakentama voimaka-
siini satamassa, ev.-Inter, yhdistyksen rukous-
huone, uusi kansakoulutalo (1909), hotelleja y. m.
Pääkatuja: Bulevardi (kauniit lehmusistutukset)
ja Vuorikatu; puistoja: Haganpuisto ja Kylpy-
huoneenpuisto; toreja: kauppa- 1. rautatientori:
matamat: länsi- 1. stiurisatama sekä itäsatama
pikkulaivoja, kalastaja- ja kaupunkilaisveneitä
varten. Entisajan muistomerkkejä ovat linnoi-

tusten jätteet (ks. H:n linnoitus), joista on
ruutikellari länsipuolella rautatietä, seKä itä-

sataman rannoilla kirkon rauniot, joista on nv-

Hani^un vaakuna.

Laitiirinvarsi Hangon satamassa.
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kyisiu rakennettu varastohuone. Niinikään enti-

siä sota-aikoja muistuttaa 2 linuoituk.si.sta tuo-

tua tykkiä, jotka seisovat kallioilla Kolalahden
kummallakin puolen. — Luonnonnähtävyyksiä
ovat rantakallioihin sorvaiituneet hiidenkirnut.
— Kaupungin tulot 1907: 379,687 mk, joista tak-

soitettuja veroja 108,975 mk, ja menot: 368,786
mk, joista suurin menoerä, 129,309 mk, tuli koulu-

toimen osalle. Kaupungin omistamien tonttien,

vuokramaiden y. m. arvo oli (1907) 1,518,586

mk; velkoja kuoletus- ja obligatsionilainoissa yh-
teensä 698,458 mk. Kunnallisista laitoksista mai-
nittakoon 2 kansakoulutaloa, vaivaistalo (n. 21
hoidoka.sta) sekä kylpylaitos, jonka kaupunki
1909 on lunastanut yhtiöltä. Tavallisten kunnal-
listen virastojen ohella on yleisiä: tullikamari ja

pakkahuone, sähkölennätinkonttori ja valtion
voilaboratori. Ulkomaisia valtioita edustavat
Espanjan, Ison-Britannian ja Irlannin, Norjan,
Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Tans-
kan konsulit tahi varakonsulit. — Kouluja:
kansakoulut .suomalainen ja ruotsalainen yhteis-

koulu sekä suom. ja ruots. käsityöläiskoulu.
Pankkeja: s.iästöpankki (per. 1880; säästöön-
panijain saamiset v:n 1908 lopussa: 617,379 mk
72 p.) sekä Kansallisosakepankin, Suomen yhdys-
pankin ja Pohjoismaiden osakepankin haarakont-
torit. Yhdistyksistä huomattavimmat: Rouvas-
väenyhdistys, Kauppaseura, Liikeapulaisyhdistys,
Työväenyhdistys, Arbetets väuner, Vapaaehtoi-
nen palokunta.

H. välittää suurta ulkomaista liikettä ja ou
maamme paras talvisatama. Ulkomaisessa meren-
kulussa tapahtuneiden klarceraustea määrään

katsoen on Hangon piiri 4:s järjestyksessä (1908

675,629 rekisteritouuia). Satama rakennettiin

ensin rautatien yliteydessä 1872-75, laajennettiin

ensi kerran 1889-93, toisen kerran 1903-08, jolloin

laituri ulotettiin tasoitetulle kallioiselle Korkea-
saarelle saakka (laituria kaikkiaan 862 m) , raken-

nettiin suojanuiuri merta vasten, aallonmurtaja

(90 m pitkä) ja voimakasiini (n. 4,000 m' lattia-

pintaa) . Vastapäätä olevalla Nuottasaarella on
valtion laivojen hiiliasema. Viimeinen sataman-
laajennus maksoi n. 3, s milj. markkaa; kaikkiaan
valtio lienee uhrannut Hangon satamaan yli 5

milj. markkaa. H:n kautta kulkee säännöllinen

laivaliike Pietariin, Helsinkiin, Tammisaareen,
Turkuun, Maarianhaminaan, Tukholmaan, Lyy-
pekkiin, Kööpenhaminaan ja Hulliin. Kahdesti
viikossa lähtee ja saapuu siirtolaislaivoja. Talvi-

sin valtion jäänmurtajat (Tarmo ja Sampo) pitävät

väylää avoinna. — Maantie vie H:sta itäänpäin
Tenholaan ja H:n rata(ks. t.) yhdistää kaupungin
maamme rautatieverkkoon. Kun maan voin-

vientiliike keskittyy Hankoon, on täällä yhtei-

söstä tahi yksityisten yritteliäisyydestä synty-

nyt erit. voinvieuliliikkeitä, joista mainittakoon:
Voinvientiosuusliike Valio (1905), Hangon o. y.

(1906), E. Ekholm, J. K. Tuomiko.ski', Hangö
Smörexportaffär (1900), Tomperator o. y. (1900),

Uno Cairenius (1899) y. m. Teollisuuslaitoksia:

Granit o. y. (per. 1886), maamme suurin kiven-

veistämö; valtionrautateiden konepaja; kalan-

säilyketehtaita (M. Eklund, Gustaf Janse) ; H:n
sähkölaitos; H:n höyrysaha- ja puuseppä-o. y.

;

Leanderin villakutomo.
H:n kaupunki oii maamme nuorimpia. Mutta
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H:lla OQ seutukuntana jo ammoisista ajoista

ollut huomattava merkityksensä eteläisen ran-
nikkomme satama- ja ankkuripaikkana. Niinpä
se mainitaan jo 1270-Iuvulla tehdyssä matka-
oppaassa nimillä „Hangethe" ja „Cumiupe".
Niinikään Olaus Magnus 1555 mainitsee histo-

riassaan H: n sataman, vieläpä esittää siitä ku-
vankin sekä kertoo läheisillä kallioilla jo silloin

tavatuista kalliokirjoituksista ja vaakunoista.
Thuneldin maantieteessä 1700-luvulla kehutaan
H:n satamaa mainioksi. Ja kerrotaanpa vielä

muutamia vuosikymmeniä sitten H:u satamissa
toisinaan olleen yhtaikaa 100-200 purjealusta
ankkuroituina. Erinomaisen asemansa takia se

on myös ollut tärkeä sotaliikkeiden asema, josta

syystä siihen 1700-luvulla perustettiin H:n lin-

noitus (ks. t.). Jo H:n rataa rakennettaessa muo-
dostui niemelle pienehkö kauppala, joka 10 p:nä
tammik. 1874 korotettiin kaupungiksi. Kuiten-
kin perustuskirja H:n meri- ja tapulikaupungille
annettiin vasta 12 p. helmik. 1878. Kaupungin
rakentamista ovat edistäneet valtion avustukset
ja -lainat. Sen rivakkaan kasvamiseen ovat vai-

kuttaneet vilkastuva meriliike, teollisuusyrityk-

set ja kylpylaitos. — H:n kaupunkiin asetettiin

ylimääräinen saarnaaja 1883. Seurakunta tuli

itsenäiseksi (Keis. k. ^/olSQO). H:n maaseura-
kunta muodostui 1909 ja sillä on kaupungin-
seurakunnan kanssa yhteinen talous, papisto

y. m. Komministerin virka asetettiin senaatin
päätöksellä 1904. K. S. & J. C-4n.
Hankoniemenaukko. 1. Hankoniemen

läusiaukko, laaja Hiittisen ja Hankoniemen
välinen merenaukko. — 2. Hankoniemen
i t ä a u k k o. Hankoniemen ja Hankoniemen ma-
jakan välinen merenaukko. K. S.

Hankoniemi (ruots. Hangöudd), Suomen
lahden suussa, on Suomen mantereen eteläisin

niemi; sen uloin kärki päättyy 59° 48' 30" pohj.

lev. — Kummallakin puolen H:tä tunkeutuu
syvälle kapeat, luonnonkauniit lahdet Gennarvik
ja Pohjanlahti. Varsinainen H. on neljättä

peuink. pitkä Salpausselän jatkon, koilliseen kul-

kevan Lohjanselän muodostus; sen sora- ja

hiekkakerrokset täyttävät niemen; myös lenlo-

hiekkavalloja tavataan. Näiden muodostumain
alta paljastuu paikoitellen vuoriperustan gneissi-

graniitteja. — H:n esiiupistävä asema on tehnyt
sen ikivanhoista ajoista tunnetuksi liikepaikaksi;

uusimpana aikana on niemen kärkeen muodostu-
nut Hangon (ks. t.) kaupunki. Niemeä ympä-
röivien vesien kari- ja luotorikkauden takia on
kulkuväylien ohjeiksi rakennettu 12 vakinaisetta
vartiotta olevaa loistoa (1906) sekä 2 majakkaa,
H:n ja Gustafsvärnin. Paitsi Hangon kaupunkia
on niemellä, sen ,,Draget" (ruots. dra^ra = vetää ;

nähtävästi ennen vanhaan vedettiin veneet yli

kannaksen) nimisellä kapeimmalla kohdalla Lap-
vikin tärkeä lastauspaikka. — H:n strateginen
merkitys l.iivastojeu (vars. rannikkolaivastojen)
liikkeille Ruotsin ja Venäjän välisissä sodissa oli

hyvin suuri. Sille varemmin rakennettu linnoitus
(ks. Hangon linnoitus) on nyk. raunioina,
vrt. myös E h r e n s k i ö 1 d, N. E. E. K.
Hankou 1. H a n k a u, Kiinan tärkein sisä-

maan kauppakaupunki, Hup4n maakunnassa,
Jangtsekiangin vas. rannalla, 1,100 km merestä;
820,000 as. (1908). Tärkeän höyrylaivaliiken-
teen risteyksessä. Kauppaan viedään teetä, jonka

kauppa on enimmäkseen venäläisten käsissä, oop-
piumia, raakasilkkiä, puuvillalankaa ja vuotia;
tuonnin muodostavat puuvillatavarat, metalli-
tuotteet, paloöljy ja sokeri. — Vastapäätä Ilrta
on Jangtsekiangin toisella puolen Vutseng sekä
päävirtaau laskevan Hankiangin vastakkaisella
rannalla Hanjang. Näissä kolmessa kaupujigissa
sanotaan olleen ennen Taiping-kapinaa n. 5 milj.
as. V. 18G1 avattiin H. eurooppalaisille.

E. E. K.
Hanley [hänlij, kreivikunnallinen kaupunki

Englannissa, Birminghamin ja Manch*esterin vä-
lissä, 67,174 as. (1907). Sijaitsee saviteollisuus-

piirissä (n. s. „the potteries") ; suuri tähän alaan
kuuluva teollisuus (10,000 työntekijää). Jonkun
matkaa H:sta ovat Wedgw oodin perustamat
posliinitehtaat. E. E. K.
Hann, Julius (s. 1839), kuuluisa itäv. me-

teorologi, harjoitti Wienissä matemaattisia ja

fysikaalisia opintoja; oltuaan v:sta 1865 alkaen
opettajana eri kouluissa hän tuli 1868 Wieniu
yliopiston yksityisdoseutiksi, 1869 Wieuin me-
teorologisen keskuslaitoksen apulaiseksi, 1873
fysikaalisen maantieteen ylim. professoriksi, 1877
saman aineen vakinaiseksi professoriksi ja me-
teorologisen keskuslaitoksen johtajaksi, 1900 kos-

millisen fysiikan professoriksi. H., sääopin 1.

klimatologian perinpohjainen tuntija, on tällä

alalla toimittanut useita julkaisuja. Hän on
yksinkertaisesti ja selvästi esittänyt yleiset syyt
koko maapalloa käsittävään suureen ilmakier-

toon. Hän on selittänyt maa- ja merituulten,

Alppiseutujen föhn, Adria-alueen scirocco, Argen-
tiinan ja Uruguayn pampero nimisten tuulten

synnyn ; laskenut, missä määrin ilmakehän
lämpötila ylöspäin alenee (0,57-0,58° C 100 met-
riltä) ; tutkinut merivirtoja; suunnitellut sade-

karttoja ja ensimäisen koko maapalloa käsittä-

vän isotermikartan (1884) ; ensiksi kiinnittänyt

huomion järvien vedenkorkeuden aikakautiseen
vaihteluun j. n. e. H. ou toimittanut yhdessä
Jelinekin kanssa ja tämän kuoltua 1877 yksin

„Zeitschrift der östcrreichi.schen Gesellschaft för

Meteorologie" nimistä aikakauskirjaa sen perus-

tamisesta (1866) asti. Hän on kirjoittanut Hoch-
stetterin ja Pokornyn julkaiseman „Allgemeine
Erdkunde"n ensimäisen „Die Erde als Ganzes"
nimisen osan (5 pain. 1896) ;

„Handbuch der

Klimatologie" (toinen painos 1897) ;
,,Die Teni-

peraturverhältnisse der österreichischen Alpen
länder" (1885) ; „Die Verteilung des Luftdruckes
iiber Mittel- und Sudeuropa" (1887) ;

„Lehrbuch
der Meteorologie" (1901). U. Sm.
Hanna, kivihiilikaivanto Yhdysvalloissa Wyo-

mingin valtiossa, jossa aikanaan asui paljonkin

suomalaisia, mutta nyt ainoastaan muutama sata.

Hanna (hepr. Khannä = sulous) . 1. Tavallinen

hepr. naiseunimi, joka oli esim. Samuelin äidillä

(1 Sam. 1), Tobiaan puolisolla (Tob. I9 y. m.) ja

Luuk. 2ot-38 mainitulla naisprofeetalla. — 2. Rune-
bergin tunnettu idyllinen eepos.

Hannibal, useiden karthagolaisten päällikkö-

jen nimi. Kuuluisin näistä on
H. (247-183 e. Kr.), Hamilkar Barkaan (ks. t.)

vanhin poika. Aivan nuorena H. seurasi isäänsii

Espanjaan, mikäli kerrotaan, vannottuaan aina

pysyvänsä roomalaisten vihollisena. Hamilkarin
kuoltua 229 H. tuli ratsuväen päälliköksi sekä

Hasdrubalin (ks. t.) jälkeen 221 koko sotajoukon
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ylipäälliköksi. Hän päätti uyt ryhtyä ratkai.se-

vaau taisteluun Karthagon kilpailijan ja veri-

vihollisen Rooman kanssa.
' Laajennettuaau Kartha-

gon valtaa pohjoiseen

päin H. marssi rooma-
laisten liittokaupunkia
Saguntumia (nyk. Mur-
viedro t. viralli-sesti Sa-
gunto) vastaan ja val-

loitti sen 8-kuukautisen
piirityksen jäljestä. Kun
roomalaiset julistivat so-

dan (vrt. Fabius 2),

päätti H. maitse kulkea
Italiaan toivoen .«aavansa

kaikki Rooman liittolai-

set sekä kelttiläiset hei-

mot puolelleen. Keväällä
218 H. lähti liikkeelle

I udesta Karthagosta mukanaan 90,000 jalka-

niiestä, 12,000 ratsumiestä ja 60 elefanttia,

kulki Pyreneitten yli, .samosi edelleen Gallian
kautta ja marssi suunnattomilla vaivoilla yli

Alppien (luult. Pikku St. Bernhardin yli t.

Mont Ceuis'n yli Col du Clapier solan kautta)
tullen 5 kuukauden marssin jälkeen Italiaan
nyk. Torinon lähei.syyteen. H. voitti ensiksi
konsuli P. Cornelius Scipion johtamat rooma-
laiset Ticinus- (nyk. Ticino-)joen läheisyydessä
sekä sitten Scipion ja hänen virkaveljensä
Tib. Sempronius Longuksen Trebian luona.
Marssittuaan Etruriaan H. ratkaisevasti voitti

konsuli C. Flaminiuksen (ks. t.) Trasumenus-
järven luona 217. Sitä vastoin H. ei pääs.syt

ratkaisevaan taisteluun diktaattori Q. Fabius
Maximuksen kanssa. V. 216 H. Cannsen (ks. t.)

verisessä taistelussa täydellisesti tuhosi konsu-
lien L. ^milius Paulluksen ja C. Tereutius
Varron komentaman sotajoukon. Kuitenkaan
H. ei hyökännyt Roomaan, vaan koetti ensin
irroittaa kaikki liittolaiset Italiassa puolel-
leen. Vasta 211 H. teki äkillisen partio-
retken aina Rooman edustalle (E. ad portas'.).

Kun H:ia riittämättömästi avustettiin kotoa,
kääntyi sotaonni vähitellen Ii:lle vastaiseksi:

roomalaiset valloittivat Syracusan 212 ja Capuan
211 ja voittivat H:u veljen Hasdrubalin (ks. t.)

207 Metaurus-joen luona. Sittenkuin nuori
P. Cornelius Seipio voittojensa jälkeen Espan-
jassa oli purjehtinut Afrikkaan, kutsuttiin H.
takaisin Italiasta. Zaman taistelussa 202 rat-

kaistiin toinen puunilaissota roomalaisten hy-
väksi. Rauhanteon jälkeen 201 H. asetettiin

Karthagon hallituksen etunenään, jolloin hän
viisailla toimenpiteillään järjesti valtion sisäisiä

oloja, paransi raha-asioita, edisti kansan valtaa

y. m. Mutta kun H: n toiminta herätti rooma-
laisi.ssa suurta pelkoa, täytyi Hcn 195 paeta
Karthagosta Syyrian kuninkaan Antiokhos III:n
(ks. t.) turviin. Antiokhoksen tappioiden jäljestä

Thermopylain ja Magnesian luona 190 H. lähti

liithynian kuninkaan Prusiaan luo. Kun roomn-
laiset tältäkin vaativat H:n luovuttamista, niin

ir. surmasi itsensä myrkyllä 183 luultavasti

Libyssassa (nyk. Dil-Eskelessi) . H. on syystä
luettu muinaisuuden eti-vimpiin sotapäällikköihin

ja valtiomiehiin ; hänellä oli erinomaiset ruumiin-
ja sielunvoimat, hän oli tavattoman rohkea ja

P. Hannikainen.

urhoollinen, myös aina neuvokas ja kekseliäs.

Hän oli melkoisen sivistynyt henkilö ja suosi

myös tieteitä ja sen harjoittajia. [Polybios;
T. Livius; K. Lehmann, ,,I)ie AngrifTe der drei

Barkiden auf Italien" (1903) ; Hennebert,
„Histoire d'Annibal", 3 os. (1870-92) ; Montanari,
„Annibale" (1901) ; W. Osiander, „Der Hannibal-
weg" (1900) : H. Delbriick, ,.Gesehichte der
Kriegskunst" I, II (1900-01).] K. J. E.
Hannikainen. 1. Pietari H. (1813-99),

suom. kirjailija; yliopp. 1833, v:sta 1857 Viipurin
sekä 1866-79 Uudenmaan
läänin maanmittarina.
Ens. kirjalliset kokeensa
— Schillerin ja Goethen
runoelmien suomennoksia— H. julkaisi „Saima"
lehdessä. V. 1845 alkoi

Viipurissa hänen toimit-

tamansa „Kanava", mutta
tämä ensimäinen myöskin
valtiollisia ja uskonnolli-
sia kysymyksiä käsitte-

levä suomenkielinen lehti

joutui pian omavaltaisen
kuvernööri K. v. Kothenin
vihoihin ja lakkautettiin
lopulla V. 1847. Sitten H.
toimitti maanviljelysleh-

teä „Lukemisia maamiehille" (1849-50) .sekä leh-

tiä „Aamurusko" (1856-58, alkuaan lastenlehti) ja

„Otava" (1861-62) ; oli 1864 Suomettaren pää-
toimittajana. — Näissä hän julkaisi useimmat
kaunokirjalliset tuotteensa, joista mainittakoon:
ilveily ..Silmänkääntäjä", jonka seuranäytelmä-
esitys Kuopiossa (1847) oli suomalaisen draa-

mallisen taiteen ensi alku, Holbergin mukailu
„Autonius Putronius" sekä suora, teatterin esit-

tämät, mutta julkaisemattomat näytelmät „Lap-
suuden ystävät" ja „Neitsyt Siiri"; lisäksi useita

novelleja (esim. ..Serkukset, jutelma Ulla tädiltä"

1848, vihkonen „Talvikukkasia" 1865) ynnä kan-

santajuisia esityksiä eri aloilta, kuten kuvaukset
,,Savonmaa" ja „Karjala" teoksessa „Kuvaelmia
Suomen maakunnista" (1864), „Pitäjänkirjasto"

(1869), neuvokirja ,,Asianajaja" y. m. H. on
suomentanut m. m. näytelmät „Turandot" („Seli-

ma") , ..Parasit" (..Liukaskielinen")
,

,,Pietari

Patelin", ,,Gringoire", ,,Prociosa" ynnä Ram-
baud'n ,,Venäjän historian".

2. P et e r Wolde m a r H. (s. 1853), suom.
metsänhoitomies, yliopp. 1875, metsäkonduktööri
Evon metsäopistosta 1878. Toimittanut pääasia.ssa

virkatalojen metsänhoitoon kuuluvia tehtäviä,

nimitetty 1892 virkatalojen metsänhoitajaksi,

määrätty 1902 metsähallituksen v. t. ylitirehtöö-

riksi ja setir. v. nimitetty samaan virkaan vaki-

naisesti. H:n ylitirehtöörinä olon aikana ja suu-

rimmaksi osaksi hänen toimestaan on kruunun
metsätalouden alalla aikaansaatu perinpohjaisia

parannuksia (metsähallituksen uudestaan järjes-

läminen, Oulun läänin hoitoalueiden jako, työn-

johtajajärjestelmä, kymmenvuotiset revisionit

hoitoalueissa, kruunun sahalaitokset, n. s. rauta-

tiehakkuut, uudet met.sänvartijakoulut, korkeam-
man metsäopetuksen siirto yliopistoon y. m.),

joista näkyväisimpänä seurauksena on, että tulot

kruunun motsätaloude.sta ovat nousseet monin-
kertaisiksi (nettotulot 1902 2,«»i milj. mk, 1907
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7,70» milj. ja v. 1910 uoiu 9,8oo milj.). — Toimit-

tanut ansiokkaasti ensimäistä suomalaista metsä-
taloudellista aikakauskirjaa „Suomen metsäu-
hoitolehti" (1888-93) sekä useita muita julkai-

suja, joista mainittakoon „Suomen metsät kan-
sallisomaisuutenamme" (1895) sekä „Metsän-
hoito-oppi" (1882, 1892, 1903). A. C.

3. P e k k a J u h a n i H. (s. 1854), musiikin-

lehtori, säveltäjä ja laulunopettaja. Oli „Ylioppi-

laskunnan laulajain" johtajana sen perustami-
sesta alkaen 1882-86, Uuden Suomettaren mu-
siikki- ja teatteriarvostelijana 1885-87, sekä ylei-

-senä laulunjohtajana useissa laulujuhlissa 1888-

1903, Jyväskylän seminaarin musiikinopettajana
v:sta 1887. On kerännyt runoja ja kansansävel-
miä Vienan ja Suomen Karjalasta. Perusti ensi-

mäisen suomenkielisen musiikkilehden „Sävelet-

täreu" 1887, julkaisi laulukokoelmia: „Pieui
lauluseppele", 1-5, ,,Sirkkunen", 1-6 sekä useita

Kansanvalistusseuran nuottivaraston lauluvih-

koja. Hänen lukuisat kuorosävellyksensä ovat
kansanomaisen ja raikkaan luonteensa kautta
saavuttaneet yleistä suosiota. /. K.
Hannington [hänirjton], James (1847-85),

engl. lähetyspiispa Itä-Afrikassa. Murhattiin
seurueineen Ugandan hallitsijan Muaogan toi-

mesta, yrittäessään tunkeutua Ugandaan, jossa

paraikaa oli kristittyjen vainoja käymässä.
[Da\vson, „Jacob II.".] TJ. P.
Hanne. 1. H., karthagolainen päällikkö ja

löytöretkeilijä, purjehti n. v. 510 e. Kr. pitkin
Afrikan länsirannikkoa Senegal-joen toiselle puo-
lelle sekä toimitti retkestääu puuuien kielellä

kertomuksen, jonka kreikankielinen käännös on
säilynyt nimellä ,,Periplus" (,,Ympäripurjeh-
dus", julk. m. m. K. Muller 1855). [C. Th.
Fischer, „De Hannonis Carthaginiensis periplo"

(1893).]

2. H. Suuri, karthagolainen valtiomies ja

päällikkö, Hamilkarin ja Haunibalin (ks. n.)

kiivas vastustaja, kannatti sopimusta roomalais-
ten kanssa, välitti Zaman taistelun jäljestä 202
o. Kr. rauhanteon Karthagon ja Rooman välillä.

K. J. E.
Hanne ks. A n n o.

Hannover [hannCferJ. 1. Preussin maakunta,
«Miueu itsenäinen herttua- sittemmin vaaliruhti-

nas- ja kuningaskunta Luoteis-Saksassa, Elben
länsipuolella, ympäröi Oldenburgin ja Bremenin
alueet. Sitäpaitsi kuuluu H:iin etelässä Braun-
schweigiu erottama alue, useimmat saks. Friisein

saarista ja muutamia pienempiä hajallisia sirpa-

leita; yhteensä 38,506 km'; 2,759,544 as. (1905).

H:n rannikkoalue on alavaa, padoilla suojattua,

hedelmällistä marskia; sen takana leviää geesti,

— suota tai kangasmaata kuten Bourtauger Moor
Enisin länsipuolella sekä länteen Elbestä Liine-

burgin nummi, joka yksin käsittää '/? H: ia. Sisä-

maassa on vuoriharjanteita, kaakossa ulottuu
H:n alueelle osa Harzia. Ilmasto lauhkea, keski-
lämpö + 8 — + 9° C, sadetta 690 mm vuodessa.
Vesitiet ovat hyviä; eivät ainoastaan pääjoet
Elbe, Weser ja Ems, vaan myös useat lisäjoot

ovat kulkukelpoisia. Taaja, kehittynyt kanava-
verkko yhdistää eri vesialueet. Pääelinkeinoja
ovat maanviljelys (33 % peltoa ja puutarhaa) ja

karjanhoito (22% niittyä ja laidunmaata). Hy-
viä lehmärotuja on varsinkin Ostfrieslandissa,

kuuluja hcvostarhoja Cellen tienoilla; marskeilla

kasvatetaan suuria hanhilaumoja. Mehiläishoi-
toa harjoitetaan Luneburgin nummella. Meren-
kulku, kalastus ja vuorilyö huomattavia. Vuo-
rista saadaan kivi- ja ruskohiiltä, sinkiciä, lyijyä,
kuparia, rautaa ja kalisuoloja. Metsää on vä-
hän, rannikoilla ei ollenkaan. Teollisuus tois-

arvoinen, paitsi suuremmissa kaupungeissa ; kä-
sittää kehruu-, kutomo-, rauta y. m. teollisuutta.— Oppilaitoksia: Göttingenin yliopisto, korkoa-
kouluja II:n samannimisessä pääkaupungissa,
metsä- ja vuoriakatemioja y. m. — Historia
liittyy welfiläiscn herttuakunnan Brauuschweigin
(ks. t.) historiaan, kunnes H. 1569 siitä ero-

teltiin. Sen herttiuit laajensivat vähitellen aluei-

taan; heidän kaniansa 30-vuotisessa sodassa oli

horjuva. Vv. 1648-1705 H. oli jakaantunut
kahtia, Liineburg-Celleen ja Kalenberg-H:iin

;

1692 Kalenberg-H:n herttiui, etevä hallitsija,

Ernst August, oli korotettu vaaliruhtinaan ar-

voon. Tämän poika Yrjö Ludvik peri 1714

Englannin kruunun (Yrjö I), ja H. oli v:een

1837 persoonallis-unionissa Englannin kanssa,

jonka hallitsijat pitivät siitä hyvää huolta.

Väliaikaisesti maa oli Napoleon I:u käsissä ja

kuului 1807-14 suuremmaksi osaksi Westfalenin
kuningaskuntaan, joutuen Wienin kongressin

päätöksen mukaan jälleen Englannille, nyt ku-

ningaskunnaksi korotettuna. Kun Vilhelm IV:n
veli, Cumberlandin herttua Ernst August, nousi

H:n valtaistuimelle 1837, lakkasi yhdistys Eng-
lannin kajissa. Uusi kuningas kumosi 1833 anne-

tun perustuslain ja rajoitti tuntuvasti eduskun-

nan valtaa (1840), mutta pakotettiin 1848 taipu-

maan ja tekemään vapaamielisiä lisäyksiä valtio-

sääntöön. Hänen poikansa, sokean Ernst Au-

gustin aikana jatkuivat perustuslakiriitaisuudct.

Sodassa Preussin ja Itävallan välillä hän meni

jälkimäisen puolelle, ja menetti sen johdosta

maansa, josta tuli Preussin maakunta 1867. H:n

entinen hallitsijasuku ei kuitenkaan ole luopu-

nut oikeuksistaan. E. E. K. d G. R.

2. Edellisen maakunnan sekä samannimisen

piirikunnan (5,717 km-, 694,779 as. 1905) pää-

kaupunki Leine-joen i)artailla (nimi < Honover
= [am] hohcn Ffcr = ,.korkean rannan [luona]") ;

250,024 as. (1905). Vanhan kaupunginosan, Alt-

stadtin, vastakohtana ovat uudemmat komeasti

rakennetut, jotka tekevät H: n yhdeksi Preussin

kauneimmista kaupungeista. Rakennuksista huo-

mattavat: kuninkaallinen palatsi rakenu. 1636-40.

sittemmin uusittu, valtionkirjasto (200,000 nid.)

,

raati luione, rautatieasema, teatteri (Saksan suu-

Eläiniuakiirikorkt-akoulu.
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rimpia), 1857-66 rakenn. welfiläislinna, jossa

nykyään ou teknillinen korkeakoulu. Lukui-

sia muistopatsaita, m. m. Waterlooii taisielu^sa

kaatuneiden hannoverilaisten muistoksi (47 m
korkea pylväs). Oppilaitoksista mainittakoon

suomalaistenkin paljon käyttämät teknillinen

korkeakoulu ja eläiulääkärikorkeakoulu, mu-
siikkikonservatori, sotakoulu. — Kauppa on hy-

vin huomattava, H. kun on luonnollisten liike-

väylieu ja tärkeiden rautateiden risteyksessä.

Valtiopankin H:n haarakonttorin rahavaihto

1906 4,335 milj. mk. Teollisuus kukoistavat

valutuotteita, koneita, pellava- ja puuvillatava-

roita, tupakkaa, suklaatia, olutta, paloviinaa

y. m. — H. mainitaan 1163, yhtyi Hausa-liit-

toon 1368, jolloin sen ktikoistus alkoi. Sittem-

min se hallituskaupunkina nautti erityistä huo-

lenpitoa. E. E. K.

Hannover, Emil (s. 1864), tansk. taidekir-

jailija ja Kööpenhaminan taideteollisuusmuseon

johtaja. Julkaissut ansiokkaita taiteilijaelämä-

kertoja: A. Watteau (1888), Chr. Köbke (1893),

C. V. Eckersberg (1898) ja Const. Hansen (1901)

.

sekä tutkielmia varsinkin rokokoajasta ja nyky-
ajan (esim. Tanskan) taiteesta ja taideteolli-

suudesta. E. R-r.

Hannu, Ruotsin kuninkaana myöskin
Juhana II (1455-1513) , Tanskan-Norjan, jon-

kun aikaa myöskin Euotsin-Suomeu kuningas.
oli Kristian I Oldenburgilaisen poika, tuli 1481

isänsä jälkeen Tanskan hallitsijaksi. V. 1483

myöskin Ruotsin valtaneuvosto Kalmarissa tun-

nusti hänet hallitsijaksi, mutta Sten Sture osasi

14 vuoden aikana estää tämän sopimuksen toteu-

tumista, kunnes 1497 vihdoin H. pääsi Ruot-

sissakin hallitsemaan. Jo 1501 kuitenkin H.

taas karkoitettiin, jonka jälkeen hän turhaan
sodalla, m. m. Suomenkin rannikoita kohdan-
ueitten hävitysten avulla, koetti voittaa takaisin

Ruotsin kruunua. Hannua kiitetään viisaaksi

ja toimeliaaksi kuninkaaksi, mutta hän teki it-

sensä myöskin syypääksi tekoihin, jotka osoitta-

vat epäluuloisuutta ja itsekkyyttä. K. G.

Hannu Björninpoika ks. L e j o n.

Hannu Eerikinpoika (k. 1608), Prinkkalan

herra, soturi. Kuu hän oli suomalainen synnyl-

tään, nimitettiin häntä ,,suomalaiseksi", „fin8ke

H. E.". Alkoi nähtävästi jo 1550-luvulla uransa

Juhaua herttuan hovissa ja otti sitten 1570- ja

1580-luvuilla osaa Venäjän sotaan, ollen amiraa-

lina Narvan vesillä (1570), valloittaen Paadisten

linnan (1580), komentaen Ivangorodissa 1584

j. n. e. Näin „oltuaau aina mukana missä hakat-

tiin", hän aateloitiin jo 1576. Iäkkäänä hän
tarttui nuijasodan aikana uudestaan miekkaan,
ollen kuningas Sigismundin puoluelaisena muiden
ohessa Turun linnan päällikkönä 1597, jolloin

linnan antautuessa joutui vankeuteen, mistä va-

pautettiin vasta 1602, Suomen aateliston esi-

rukouksista. J. IV. Ii.

Hannu Hannunpoika (k. 1605), Monikkalan
lierra, valtiollinen seikkailija. Kuului erääseen

riäht. alkuansa puolalaiseen sukuun, jonka nimi

oli Erthel. Otettuaan ensin ratsumestarina osaa

Juhana TTT: n aikuiseen Venäjän sotaan, hän rii-

taantui, erimielisyyden kärjistyessä Kaarle hert-

tuan ja Klaus Flemingin välillä, viimemainitun
kanssa ja antautui herttuan palvelukseen, saaden

toimekseen m. m. rajankäynnin Pohjanmaalla

(1595) ja Suomen talonpoikien valitusten tutki-

misen (1596). Nuijasodan aikana herttua lähetti

hänet 1597 Pohjanmaata suojelemaan Flemingiä
vastaan. Hän vapauttikin maakunnan sigis-

mundilaisista ja toi sieltä apuväkeä herttualle

Turun linnan piiritykseen. Mutta jouduttuaan
seur. V. vihollistensa vangiksi, hän ryhtyi, pääs-

tyään vapaaksi 1600, salajuoniin heidän kans-

saan herttuata vastaan, josta syystä vangittiin

ja me~;tattiin Tukholmassa 1605. .7. W. R.

Hannu Laurinpoika ks. B j ö r n r a m.
Hannunvaakuna (ruols.- St. Hans vapen),

taikamerkki, esiintyy kansatieteellisessä kalus-

tossa Suomes-
sakin. Ruot-

sissa sillä suo-

jeltiin kar-

jaa noitia ja

pahoja ihmi-

siä vastaan,

ja Norjassa
se mtiiaoin jouluilloin ter-

valla piirrettiin tuvan oveen.

Tehdään nykyään usein huvin vuoksi. U. T. S.

Hanoi, Ranskan Indokiinan pääkaupunki
Songkoi-virran varrella, 175 km sen suusta.

103,188 as. (1900) ; niistä 2,000 kiinalaista, 1,088

eurooppalaista (sotilaita lukuunottamatta). H.

on annamilaisen sivistyksen pääpaikka, siellä pai-

netaan anuamilainen kirjallisuus, jaetaan oppi-

arvot j. n. e. Teollisuus tuottaa kankaita, kulta-

ja filigraanitöitä. Eurooppalainen, 20,000-kehräi-

nen puuvillakutomo. Kauppa melkoinen, enim-

mäkseen kiinalaisten käsissä. Ainoastaan l,i m:n
syvässä kulkevat alukset pääsevät Hihin; sa-

tamapaikka Haiphong. Rautatie. — H. perustet-

tiin 767 j. Kr. lähelle merenlahtea, mutta Song-
koin suistomuodostukset täyttivät lahden. V.

1883 H. joutui ranskalaisille. E. E. K.
Hanotaux fanntö'], Albert A u g u s t e

Gabriel (s. 1853), ransk. valtiomies ja histo-

rioitsija, toimi ensin ulkoasiainministeriössä ja

diplomaattisella uralla, edustajakamarin jäsenenä

1886-89; oli lyhyttä väliaikaa lukurnottamatta
ulkoasiainministerinä 1894-98 toimien varoinkin

Ranskan siirtomaavallan laajentamiseksi ja

Ranskan ja Venäjän välisen ystävyyden vah-

vistamiseksi, joka viimemainittu v:sta 1897 esiin-

tyi julkisen liiton muodossa; julkaissut joukon
huomattavia historiallisia teoksia, esim. „Histoire

du Cardinal de Richelieu" (1893-96), „Histoire

de la France contemporaiue" (1903-08), j. m.:

v:sta 1897 akatemian jäsen. J. F.

Hansa, Hansa-liitto, useiden Pohjois-

Saksiin kaupunkien liitto, saanut nimensä msaks.
sana.sta „hansa" 1. „hanse", joka merkitsi par-

vea, seuraa. Sen alkuna näyttävät olleen ne han-

sat 1. seurat, joihin ensin ulkomaalla olevat saks.

kauppiaat yhtyivät. Niiu oli jo 1000-luvulla

Lontoossa olemassa tämmöinen saks. kauppiasten
yhteys; sittemmin tavataan semmoinen Visbyssä,

nimenomaan Novgorodin kauppaa varten, j. n. e.

Lyypekin kaupungin päästyä kukoistukseen, on-

nistui sen nousta ensin koko Itämeren kaupan,
mutta sitten muuallakin saks. kaupunkien kaup-
paetujen johtajaksi. Jo 1200-luvun lopussa oli

Lyypekki tämän aseman pääasiassa saavuttanut.

Mahtavuutensa kukkuloilla ollen H. käsitti noin

80 saksalaista kaupunkia Kölnistä ja Amsterda-
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mistä lännessä Visbyhyn ja Tallinnaan saakka
idässä. Ne jakauiiluiviu kolmeen (myöh. neljään)

osastoon: 1) vendiläiset, Lyypekki, Wismar,
Kostock, Stralsund, Greifswald ja saksilaiset

Hampuri, Bremen, Brauuschvveig; 2) westfaali-

laiset, Köln johtajana, Miinster, Soest, Dortmund,
joiden liittoon myöskin Danzig Preussissa kuului

;

3) gollautilais-liiviläiset, Visby, Eiika, Tallinna,

Tartto y. m. Siiä paitsi H:lla oli erityiset, oi-

keuksilla varustetut konttorinsa Lontoossa,

Alankomaiden Briiggessä, Norjan Bergenissä ja

Novgorodissa. Alankomaiden kaupungit, jotka

yhteen aikaan nekin H:aan kuuluivat, erosivat

siitä aikaisin. Tärkeä H:lle oli sillinpyynti Skä-
uen rannikolla, missä sillä Skanörissä ja Falster-

bossa oli markkinapaikkansa.
Liiton loistoaika oli 14:s ja osaksi 15:s vuosi-

sata. V. 1367 tekivät useat kaupungit Kölnin
liiton Valdemar Atterdagia ja Tanskaa vastaan
oikeuksiensa turvaamiseksi ja pakottivat sodalla

Valdemarin 1370 Stralsundin rauhantekoon, jossa

hänen täytyi suostua kaupunkien vaatimuksiin.
Sotaan 1389-95 Albrekt Mecklenburgilaisen ja

Margareetan välillä hansakaupungit samoin otti-

vat ratkaisevalla tavalla osaa, ja heidän takuul-

laan tapahtui 1395 Falsterbon rauha, jossa Al-

brekt luopui Ruotsin kruunusta. Erittäin tärkeä
tehtävä oli liitolla merirosvouksen tukahuttami-
sessa Itämerellä y. m. Varsinkin Pohjoismaiden
kauppa oli tähän aikaan melkein yksistään H:n
käsissä ja Ruotsin valtakunnassa tämä holhuun-
alaisuus kesti aina uudenajan alkuun. Vapaus-
sodan aikana 1523 Kustaa Vaasan täytyi vielä

suostua alentavaan sopimukseen, joka antoi Lyy-
pekille ja sen liittolaisille yksinoikeuden kaup-
paan Ruotsissa. Mutta „kreivisota" 1534-37,

jossa Jiirgeu Wullenweverin ylpeä tuuma jälleen

korottaa Kristian II H:n avulla Tanskan valta-

istuimelle, suistui, toki lopun sen kauppavallasta
Pohjoismaissa. Siinä ei Lyypekin o-;anotto

seitsenvuotiseenkaan Pohjan sotaan (1563-70)

aikaansaanut mitään muutosta. Venäjällä antoi

jo Novgorodin itsenäisyyden kukistus 1478 ko-

van iskun H:n kaupalle ja heidän konttorinsa
suljettiin 1494. 1600-luvun alussa kuului hansa-
liittoon enää vain 14 kaupunkia, ja 30-vuotisen

sodan jälkeen se tosiasiallisesti lakkasi.

Hausaliiton asioita käsiteltiin hansapa i-

villa, joita tavallisesti pidettiin Lyypekissä ja

jotka tarvittaessa päättivät ne pakkotoimen-
piteet, joihin oli ryhdyttävä päätösten toimeen-

panemiseksi, jos joku kaupunki ei tahtonut pää-

tökseen alistua. Semmoinen vastahakoinen jäsen

menetti ajaksi edustusoikeutensa tai erotettiin

ainiaaksi liitosta. Päätösten toimeenpaneminen
uskottiin joskus erityisille kaupungeille, useim-
min Lyypekille. Tuloja saatiin tullimaksuista ja

erinomaisissa tapauksissa kerrakseen määrä-
tyistä veroista, jonka ohessa sotaa varten kau-

punkien oli asetettava laivoja ja sotaväkeä. Han-
san historia on viime vuosikymmenillä ollut uut-

teran historiallisen tutkimuksen esineenä, niin

Saksassa kuin muuallakin. vrt. G o t e n h o I,

K r e i v i s o t a.

[Sartorius, „Geschichte des hanseatischen Bun-
des"; Schäfer, ,,Die Hansestädte und König Wal-
demar von Dänemark"; Daenell, „Geschichte der

deutschen H. in der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
huuderts"; Girgensohu, „Die skandinavische Po-

litik der H. 1375-95"; Ruuth, »Tutkimuksia Suo-

men ja Hansan välisistä suhteista ennen v. 1435"
;

Haudclmann, „Die letzten Zeiten hausischer

Cbermacht im skand. Norden"; Winckler, „Die

dcutsche H. in Russland" ; Linduer, „Diedeutsche

Hanse"; asiakirjakokoelmia ovat „Hanserezesse"

(3 sarjaa, 21 o.saa, 1870- ), „Hausisches Urkun-
denbuch (9 osaa, 1876-

)
ja „Hausische Ge-

schichtsquelleu" (7 osaa, 1875- ) ; v:sla 1871

ilmestyy erityinen H:n historiaa käsittelevä

aikakauskirja „Hansische Geschichtsblätter".]
K. G.

Hansäg [-sägj, 400 km* laaja suomaa Länsi-

Unkanssa Fertö-järvestä kaakkoon. Sen läpi

juoksee R6pce-Räbca (Rabnitz). Fertö-järvestä

sen erottaa ruhtinas Eszterhäzyu 1777-79 raken-

nuttama, 7,8 km pitkä ajovalli. H. on nykyään
kuivumassa, osaksi metsää kasvava; tuottaa hei-

nää, kaislaa ja puuta. E. E. K.

Hansakaupunki ks. Hansa.
Hansaliitto ks. Hans a.

Hansen, Andreas Martin (s. 1857) , uorj.

geologi ja arkeologi, edustaa moniin esihistorial-

lisiin kysymyksiin nähden aivan uutta kantaa,

etenkin pronssikauteen, jonka hän katsoo paljoa

myöhemmäksi, kuin muut tutkijat, ja jonka

luonnekin hänestä on toisenlainen. Norjan var-

haisimman väestön hän katsoo olevan ei-arja-

lai.-ta rotua. Hansenin julkaisuista ovat tärkeim-

mät „Menneskesl£egtens selde" (1894-98), „Laiid-

näm i Norge" (1904) ja „01dtidens Nordmsend,

ophav og bosjetning" (1907). A. M. T.

Hansen, Carl Christian Constautiii
(1804-80), tansk. taidemaalari. Opiskeli ensin

arkkitehtuuria ja v:sta 1825 maalaustaidetta,

saaden si.nä vaikutusta m. m. Eekersbergiltä ja

H. E. Freundiltä. Oleskeli 1835-43 Italiassa,

jossa hän etenkin kehitti plastillista muoto-

aistiaan. V:sta 1844 alkaen n. 10 vuoden ajalla

H. maalasi (koristemaalari Hilkerin avulla)

Kööpenhaminan yliopiston eteiseen krcikkalais-

mytologisia freskoja, jotka ovat hänen elämänsä

pääteos ja joita antiikin hengen ymmärtämiseen

ja tyylin ankaraan puhtauteen nähden on pidetty

laatuaan ainoina Tanskan maalauksessa. Paitsi

muita koristeellisia tehtäviä H. on maalannut

arkkitehtuuritauluja, laatu- ja muotokuvia sekä

yleensä osoittanut laajassa taiteilijatoiminnas-

saan mitä suurinta monipuolisuutta. [Hannover,

„Maleren C. H." (1901).] E. R-r.

Hansen, Frida (s. 1855), norj. taidekutoja-

tar. Rouva H., omaa suk. Petersen, on huomatta-

valla tavalla edistänyt Norjan kutomataidotta,

parantanut sen tekniikkaa ja tehnyt sen alalla

uusia keksintöjä. Hän on itse sommitellut ja

kutonut isoja kuvakudoksia, joita on ostettu

useiden eri maiden museoihin y. m. Hänen ate-

lieerissaan on myös tehty kudoksia G. Munthen

mallien mukaan. E. R-r.

Hansen, Hans Nikolaj (s. 1853), tansk.

taidemaalari. Paitsi muotokuvia ja maisemia

H. on maalannut romanttisia ja historiallisia

aiheita. Hänen mielikuvitusrikas, tunnelmalli-

nen ja suurta henkistä kulttuuria ilmaiseva tai-

teensa on varsinkin herättänyt huomiota hänen

tekemiensä kirjankuvituksien ja radeerauksien

kautta. H. nimitettiin 1909 tanskalaisen „Fore-

uine for grafisk kunst" seuran esimieheksi.
E. R-r.
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Hansen, Heinrich (1821-90) , tansk. taido-

maiilari. Tuuneltu arkkitehtuurimaulauksistaan.
Hansen, Ole (s. 1855), lausk. talonpoika ja

politikko, valittiin 1890 folketingetiiu ja tuli

1901 maanviljelysministeriksi ensimaiseen vasem-
nii.'<tomiuisteri.stöön (ensimäiuen tansk. talon

poika, joka pääsi näin korkeaan asemaan), hoiti

tätä tointa suurella taidolla ja asiantuntemuk-
sella ja ajoi perille monta maanviljelyksen pa-

rasta tarkoittavaa lakia; luopui 1908 ja tuli joh-

tajaksi kansallispankkiin, mutta oli ystävänsä
Alberti'n ilmitulliMtten kavallusten johdosta pako-

tettu eroamaan tästä virasta jo sam. v. J , F.

Hansen, Peter Andreas (1795-1874),

tanskalaissyntyinen tähtitieteilijä ja geodeetti.

Jätcttyään kellosepäntoimensa H. otti osaa tans-

kalaiseen astemittaukseen ja avusti Schumache-
ria. Kutsuttiin 1825 Gothan observatorin johta-

jaksi, jossa toimessa pysyi kuolemaansa su akka.
H:n tutkimuksilla on erittäin tärkeä sija eten-

kin teoreettisen astronomian alalla. H:n paran-
tamien ja keksimien häiriölasku-metodien nojalla

toimitetut kuuntaulut (,,Tables de la lune", 1857)
ovat vielä yleisesti käytännössä. Ne katsottiin
siksi tärkeiksi mere;Lkululle, että Englannin hal-

litus myönsi H:lle 1,000 punnan palkinnon. H.
tutki myöskin eri kiertotähtien aiheuttamia häi-

riöitä, mainittakoon m. m. ,,'Untersuchungen iiber

die gegenseiligen Störungen des Jupiters und
Saturus" (1831) ja Ranskan tiedeakatemian pal-

kitsema „Memoire sur le calcul des perturba-
tions qu'eprouvent les comötes". Geodesian alalla
mainittakoon „Geodätische Untersuchuiigen"

(1865, 1868 ja 1869), „Vou der Methode der
kleinsten Quadrate" (1868) . Myöskin käytännöl-
lisen astronomian hyväksi H. on toiminut tutki-

muksillaan eri koneista ja koneenosista. II. R.
Hansen, Theofilus Edvard (1813-91),

tansk.-itäv. arkkitehti, synt. Kööpenhaminassa,
kuol. Wienissä, jossa Kreikassa oleskelunsa jäl-

keen (1838-46) pääasiallisesti toimi, ollen Fer-
stelin, Hasenaueriji ja Schmidtin kera uuden
Wienin suurrakeunusajan johtomiehiä. Oltuaan
alussa varhaisemman keskiajan makuun suun-
nitteleva romantikko H. kääntyy myöhemmin
suosimaan renesanssia ja antiikkia, yrittäen
sovittaa kreik. muotoja pohjoisen modernin elä-

män vaatimuksiin. Täten H. esiintyy Schinkelin
toiminnan johtajana. Hänen päätöitään ovat
Wienissä arsenaalin asehuone (1855) romaani-
Iäiseen ja synagoga (1853-58) bysanttil.-mauril.
tyyliin; Heinrichshof, suuri palatsimainen
vuokrakasarmi

; pörssi (1877), konservatori,
taideakatemia ja monta palatsia italialaiseen

renesanssityyliin. Jaloin ja sopusointuisin H:

n

taideluomi.sta on kreik. rakennusmuotoihin liit-

tyvä parlamenttitalo, jonka interiööreistä lois-

tava ja suurenmoinen 128 m pitkä halli on kuu-
luisa. U-o N.
Hansenia k~. P i 1 1 i s i e u e t.

Hansen-Jacobsen, Niels (s. 1861), tansk.
kuvanveistäjä. Nykyajan Tanskan omaperäisim-
piä veistotaiteilijoita. Työskennellyt paljon
taideioollisella alalla (erinomaisia polttosavi-,

vaski- ja hopeatöitä). E. R-r.
Hansikas on tunnettu jo vanhojen egyptiläis-

ten ja persialaisten ajoilta, jolloin se kuului kor-

keiden arvohenkilöiden pukuun. Nahkahansik-
kaista mainittakoon pestävät n. s. säämiskähan-

sikkaat, jotka valmistetaan vuohen nahasta ja

kiiltohansikkaat (glacej, joiksi tavallisimmin
käytetään metsä- ja vuorikauriin sekä hirven-

vasikan nahkaa. Viimemainitut nahat leikataan

(spaltataan) halki tasaisiksi erottamalla pois

lihapuoli. Kiilto saadaan kiillotuskoneessa han-
kaamalla ja kostuttamalla nahan pintaa munan-
valkuaisaineella. E. J. S.

Hanslick, Eduard (1825-1904), itäv. mu-
siikkikirjailija; tuli 1856 musiikkitieteen dosen-

tiksi ja 1861 professoriksi Wienin yliopistoon.

Hänen teoksistaan kuuluisin on esteettinen tut-

kielma „Vom Musikalisch-Schönen" (1854, 10:s

painos 1902). Siinä hän, selvästi esittäen sävel-

taiteen rajoitukset, teki lopun siihenastisista

mielivaltaisista sävelteoksia »selittävistä" haa-

veiluista ; mutta toiselta puolen hän itse joutui

päinvastaiseen yksipuolisuuteen, väittäessään

säveltaiteen olevan pelkkää »kaikuvien muoto-
jen leikittelyä". Hänen myöhemmät teoksensa

ovat arvokkaana lähteenä uudemman ajan mu-
siikkielämän historialle, esim. „Geschichte des

Konzertwesens in Wieu" (2 os., 1869-70) ja

„Funfzehn Jahre Musik" (1896). I. K.
Hanssen (Norremolle), Hans Peter

(s. 1862), pohjois-slesvigiläinen politikko, ryhtyi

jo 1880-luvulla ajamaan tanskalaisuuden asiaa

Slesvigissä
;
pääasiallisesti hänen toimestaan pe-

rustettiin (1888) pohjois-slesvigiläisten valitsi-

jain yhdistys, jonka sihteerinä H. oli v:een 1896;

ottanut osaa aikakauskirjan ,,Sönderjydske Aar-
böger" toimittamiseen ja julkaisee päivälehteä

..Hejmdal"; valittiin 1896 Preussin maapäiville

ja 1906 Saksan valtiopäiville. H. on tätä nykyä
(1910) Slesvigin tanskalaisen väestön huomatta-
vin johtaja. Tärkein tulos hänen tähänastisesta

valtiollisesta toiminnastaan on tammikuun sopi-

mus v:lta 1907, joka koskee pohjois-slesvigiläis-

ten optanttien lasten ottamista Preussin alamai-

siksi. J- F.

Hansson, Ola (s. 1860), ruots.-saks. kirjai-

lija, osoittaa sekä realistisia että mystillisiä piir-

teitä ja kaunokirjallisissa tuotteissaan miltei

liiallista tunteellisuutta. Asuu v:sta 1889 Sak-

sassa ja on kirjoiitanut myö.skin sak.-.an kielellä.

Julkaissut „Dikter" (1884), „Notturno" (1885),

„Sensitiva amorosa" (1887), „Parias" (1890),

..Frau Estor Bruce" (1894), „Der Weg zum Le-

ben" (1896), „Käserier i mystik" (1897), „Ge-

dichte in Versen und Prosa" (1901), „Nya visor"

(1906), ,,Pä hemmets altare" (1908) y. m. —
Esseistinä ja ar%'0stelijana hän on etevimmät
teoksensa luonut, joista mainittakoon ,,Littera-

rische Silhuetten" (1885) ,
„Das junge Skandina-

vien" (1891), „Der Materialismus in der Littera-

tur" (1892) ,
„Seher und Deuter" (1895) ,

»Friedrich

Nietzsche" (s. v.). — V:sta 1889 naimisissa

Laura M ohrin kanssa (s. 1854), tunnettu

salanimellä Laura M a r h o 1 m, joka on jul-

kaissut varsi)ikin naispsykologiaa koskevia kir-

jasia ,,Wir Frauen und unsre Dichter" (1895).

.,Das Buch der Frauen" (1895), ,,Zur Psyehologie

der Frau" (1897) y. m. E. H.

Hansteen, C h ri s t n p h e r (1784-1873), norj.

tähtitieteilijä ja fyysikko. Opiskeltuaan Tans-
kassa ja julkaistuaan huomiota herättäneen kir-

jf)ituksen maaniagnet ismistä H. 1816 nimitettiin

Kristiaanian yliopistoon professoriksi, jo.ssa toi-

mensa pysyi v:een 1861 saakka. H. toimi samalla
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i^olakouluu opettajana, tähtitieteellisen ja mag-
neettisen observatorin johtajana, ja johti Norjan
jreodeettisia töilä. Maamagnetismiu tutkimista

varten H. teki useita ulkomaanmatkoja, m. m.
Suomeen 1825. Vv. 1828-30 H. teki Norjan val-

tion kustannuksella matkan Siperiaan, jossa teki

magneettisia, tähti- ja ilmatieteellisiä havain-
toja. Vv. 1816-55 toimitetussa suuressa veuäläis-

.skaudiuaavilaisessa astemittaustyössä H. johti

norjalaista osaa. Virkatöittensä ohella H. toi-

mitti useita tieteellisiä tutkimuksia, etenkin maa-
magnetismista, julkaisi Kristiaaniau observato-

rin ilmatieteelliset havainnot, kirjoitti eteviä

oppikirjoja sekä yleistajuisia sanomalehti- ja

aikakausartikkeleita tieteen eri aloilta. H. R.
Hanswurst, vanha karkeaukoomilliuen saks.

ieatterihenkilö, kehittynyt keskiajan narrista ja

englantilaisen renesanssinäytelmän ilveilijätyy-

peistä, esiintyi ensikerran 1519 eräässä Brantin
..Narreuschiff"in alasaksalaisessa muodostelussa.
Hanttula ks. Kivennapa.
Hanum (pers.), ylhäissukuisten naisten, eten-

kin sulttaanin vaimojen kunnianimi Persiassa

ja Turkissa. K. T-t.

Hanuri ks. H a r m o u i k k a.

Hanykov, Nikolai V 1 a d i m i r o v i t s

(1822-78), ven. orientali.sti ja tutkimusmatkai-
lija, matkusteli vv. 1841-42 Bukharassa ja oli

sitten konsulaattivirkamiehenä Persiassa, jolloin

perinpohjin tutustui tämän maan oloihin; tutki
myös (1858-60) ensimäisenä eurooppalaisena

monta Khorasauin osaa. Julkaisuja: selonteko

Bukharan kaanivaltiosta (venäjäksi 1843, eng-

lanniksi 1845), „M6moiros sur la partie meridio-

nale de TAsie centrale" (1863), „Memoires sur

l'ethnographie de la Perse" (1866), „Iran"(1874),

joista viimemainittu huomattavin.
Haoma (mpers.) , eräs kasvi (Sarcostema vimi-

nalis) ja siitä valmistettu juovutusjuoma, jota

persialaiset käyttävät uhrimenoissaan. Muinais-
intialaisessa kirjallisuudessa se esiintyy nimellä
soma (ks. t.)

.

K. T-t.

Hapaksanthinen (kreik. Jiapaks = tervan, ja

(inthe'in = kukkia), kasvit., kerran kukkiva,
kasvi, joka elinaikanansa vain kerran kukkii ja

kantaa hedelmän. H:set kasvit saattavat olla

1-, 2-. vieläpä monivuotisiakin.
Hapaks legomenon f-go'-J (kreik.)

,
„kerran

sanottu", sana, jota kirjallisuudessa on tavattu
vain yksi kerta.
Hapale ks. S i 1 k k i a p i n a t.

Hapan ks. Emäkset, Hapot, M a k u.

Hapankaali, hienoksi leikattu, käymisen
avulla hapatettu, suolattu ja maustettu kaali

;

-iiilyy hyvin syksystä kevääseen.
Hapansuola, hapan kaliumoksalaatti, valkea

suola, joka rautasuolojeu kanssa muodostaa ve-

teen liukenevia kaksoissuoloja, ja jota siksi käy-
tetään ruoste- ja mustepilkkujen poistamiseen
vaatteista.

Hapantipat, lääkkeenä käytetty sekoitus, jossa

on 1 osa rikkihappoa ja 3 osaa väkiviinaa.
Haparanda f-ra'n-J ks. Haaparanta.
Hapero ks. Helttasienet.
Hapettaminen, oksidatsioni, keni. ilmiö,

jossa vapaa happikaasu (ilma) t. happea sisäl-

tävä kem. yhdistys vaikuttaa johonkin toiseen

aineeseen niin, että tämä yhtyy happeen (ks.

Happi ja Palaminen). Tärkeimpiä hapet-

tamisaineita ovat salpietarihappo, kromihappo,
mangaanisuperoksidi. Kloori vaikuttaa välilli-

sesti hapettavasti. Veden läsnäollessa se uim.
yhtyy veden vetyyn, jolloin veden happi vapau-
tuu. Edv. Uj.
Haploeeros ks. V u o h i a n t i 1 o o p p i.

Haplostemoninen ks. V u o r o h e t i ö i n e u.

Hapot. Happo nimellä käsitetääii sellaisia vety-
jiidistyksiä, joista syntyy suoloja sillä tavalla,

että vedyn sijaan tulee metalli. Niillä on, mikäli
ne ovat liukenevia veteen, hapan maku ja muut-
tavat kasviväriä määrätyllä tavalla, esim. sinistä

lakmusväriä punaiseksi (hapan reaktsioui).

Happo-ominaisuuksia on ainoastaan niillä vety-
yhdistyksillä, joissa vety on yhtynyt negatiivi-
seen alkuaineeseen tai aineryhmään (radikaa-
liin) . Useimmat hapot sisältävät happea (h a p p i-

hapot, oksy-hapot), muutamat sen sijaan
rikkiä (s u 1 f o-h a p o t) , toiset (vety-hapot)
eivät kumpaakaan näistä alkuaineista, esim.
suolahappo (HCl) ja sinihappo (HCN). Kaikki
hapot johtavat sähköä vesiliuoksessa ja ovat siis

elektrolyyttejä (ks. Elektrolyysi); niiden

liuokset sisältävät vapaita jooneja, nim. positii-

visia vetyjooneja (H) ja negatiivisia happojoo-
neja, esim. typpihapossa NO3 ja suolahapossa Cl.

Suolanmuodostuminen tapahtuu joko vapaan me-
tallin, metallioksidin t. metallihydraatin (emäk-
sen) vaikutuksesta happoon, jolloin vedyn sijaan

tulee metalli. Korvattavien vetyatomien luvusta
riippuu hapon emäksisyys (ks. t.). Tärkeimmät
epäorgaaniset 1. mineraali-h:t ovat

suolahappo, typpihappo, rikkihappo, fosforihappo,

hiilihappo ja piihappo. Jos happo on metalliyhdis-

tys, sanotaan sitä metallihapoksi, esim.

kromihappo, tinahappo. Orgaaniset hapot
ovat kaikki hiilenpitoisia. Tärkeimmät niistä

ovat etikkahappo, oksaalihappo, viinihappo,

bentsoehappo. Jos oksy-hapoista poistuu vettä,

syntyy happoanhydrideja t. happamia
oksideja, jotka veden kanssa taas yhtyvät ha-

poiksi. Sellaisia ovat esim. rikkihapon anhydridi

1. rikkitrioksidi, SO,, ja fosforihapon anhydridi
1. fosforipentoksidi, PjO,..

Ensin tunnettu happo oli etikkahappo, joka
syntyy useiden sokerinpitoisten kasviaineiden

hapatessa. Sen lat. nimi acidnm, kreik. olcsy'tSs

merkitsee juuri „happoa". Kaikissa hapoissa

otaksuttiin ennen olevan yhteinen hapan aine-

osa. Lavoisier huomasi, että tavalliset hapot ovat

happiyhdistyksiä ja piti happea välttämättömänä
osana niissä (ks. Happi). Varsinaisia hap-

poja olivat hänen katsantokantansa mukaan ne

oksidit, joita nyt sanomme happoanhydridoiksi.

Sama käsitys oli Berzeliuksella mitä oksyhappoi-

hin tulee, ja hän teki jyrkän erotuksen oksy-

happojen ja vetyhappojen välillä. Edelliset oli-

vat tämän mukaan oksidin ja veden yhdistyksiä,

esim. rikkihappo, SO,.HäO. Myöhemmin huo-

mattiin, että kaikilla hapoilla on yhdenkallainen

kokoomus ja että vety (vety-jooni) on niissä yh-

te-nen tunnusmerkillinon aineosa. Edv. JJj.

Happamaton leipä (hepr. massöt, kri-ik.

azymn) oli israelilaisilla säädetty nautittavaksi

siinä 7 päivää kestävässä pääjuhlassa, joka liit-

tyen välittömästi passah-juhlaan alkoi abib-kuun

(maalis- ja hulitikuu) 15 päivänä. Massot-juhla,

jonka aikana ei saanut olla mitään hapantaiki-

naa kodeissa, vietettiin Egyptistä lähdön muis-
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toksi, jolloin ei ollut aikaa antaa taikinan nousta

(2 Moos. 12,i-„; 23^; Bi^: 3 Moos. 23,; 5 Moo».

16g). Myöskin passah-lammasta syötäessä (2

Moos. 12s*) ja uhreissa (2 Moos. 23,s) oli käytet-

tävä happamatonta leipää. — Samoin tuli baby-

lonialaisilla leivän, joka jumalille uhrattiin, olla

makeaa. -A^r. E-
Happamet lähteet, happolähteet. ks.

Happovesi.
Happamet oksidit = happoanhydridit. ks.

Hapot.
Happi, kem. alkuaine, vapaassa muodossa kaa-

sumaineu (h a p p i k a a s u) , aineosa ilmassa.

Kem. merkki O (oxygenium), at. p. 16. Sen

keksi V. 1771 t. 1772 ruots. Scheele ja riippumatta

hänestä v. 1774 eugl. Priestly. Sitä nimitettiin

alussa tuli-ilmaksi ja clonilmaksi. Lavoisier au-

toi sille nimen OTygenium (happoa.synnyttävä)

,

josta saks. Sauerstoff, ruots. syre ja suom. happi

johtuvat. Lavoisier otaksui nira., että tämä alku-

aine oli aineosana kaikissa hapoissa ja syynä nii-

den happamuuteen (ks. Hapot). Hapen löytö

aiheutti täydellisen mullistuksen kem. katsanto-

kannassa. Palamis- ja sen yhteydessä olevat

ilmiöt saivat nyt oikean selityksensä; entinen

vallalla oleva flogistonteoria (ks. Flogiston)
näyttäytyi vääräksi. — H. on enin levinnyt alku-

aine luonnossa. Paitsi ilmassa, joka oa happi- ja

typpikaasujen seos (ks. Ilma), on sitä yhdistet-

tynä vedyn kanssa vedessä (89 % tämän painosta

on happea), melkein kaikissa vuorilajeja muo-
do.stavissa mineraaleissa ja orgaanisissa aineissa

hiileen, vetyyn ja typpeen yhtyneenä. Vapaata
puhdasta happikaasua valmistetaan paraiten

muutamista happirikkaista aineista, esim. kalium-
kloraatin ja ruunikiven seoksesta, kuumenta-
malla. H:kaasuii tehdasmainen valmistus perus-

tuu siihen, että ilman happi määrätyssä lämpö-
asteessa yhtyy esim. bariumoksidiin, muodostaen
bariumsuperoksidia, josta taas korkeammassa
lämpömäärässä happi eroaa. Kaupassa kaasu on
saatavissa tiivistettynä rautasilintereissä. H.-

kaasu on väritön ja hajuton, sen om. p. ilmaan
verrattuna on 1,045. Noin — 140°:ssa voi happi-

kaasua jokseenkin helposti tiivistää nesteeksi,

jonka kiehumap. on — 182,5". Veteen h.-kaasu
liukenee vain vähissä määrin, kuitenkin helpom-

min kuin typpikaasu, jonkatähden ilma, joka on

liuotettuna veteen, on happirikkaampi kuin ta-

vallinen ilma, seikka, jolla on suuri merkitys
vesieläimille. — Melkein kaikki aineet yhtyvät
happeen, ja siitä riippuu niiden palavaisuus.

Muutamat yhtyvät siihen jo tavallisessa läm-

mössä, useimmat vasta korkeimmissa lämpö-

tiloissa. Yhtymisessä kehittyy lämpöä, usein

niin runsaasti, että tuli-ilmiö (hehkuminen,

liekki) esiintyy (ks. Palaminen). Palavat
aineet syttyvät helpommin ja palavat paljoa kii-

vaammin puhtaassa happikaasussa kuin ilmassa,

josta *U on typpikaasua. Alkuaineiden h.-yhdis-

tyksiä sanotaan oksideiksi (ks. Oksidi).
H.-kaasu on välttämätön orgaaniselle elämälle.

Eläinten hengityksessä happikaasu yhtyy vere'n

ja vaikuttaa siinä olevien hiiliaineiden hapettu-

misen hiilidioksidiksi ja vedeksi, jolloin energia

(lämpö) vapautuu fks. Hengitys). — H.-kaasu
muuttuu erityisissä oloissa omituiseksi muodoksi,
jota sanotaan otsoniksi (ks. t.) . Edv. Ej.
Happihapot ks. Hapot.

Happisuolat ks. Suolat.
Happoanhydridi ks. Hapot ja A n h y d-

r i d i.

Happofuksiini ks. Rosaniliini.
Happokelta, atsoväriaine, liukeneva pulveri,

värjää villaa ja silkkiä happamassa huuhteessa
keltaiseksi. H:sta valmistetaan disatsoväri-

aineita.

Happomarjapensas ks. B e r b e r i s.

Happomarjaruoste ks. Ruostesienet.
Happoruskea, eräitä Atsoväriaiueita, joita

käytetään villan värjäykses.sä.

Happovesi, happolähde (= ruots. sur-

hriinn), kivennäisvesi, joka sisältää runsaasti

hiilihappoa.

Happovihreä, tervaväriaine, vedessä liukeneva

pulveri, käytetään villan ja silkin värjäykseen.
Hapsal ks. H a a p s a 1 o.

Hapsenkakkiaiset (Ceramhycidce) ovat isoja,

enimmäkseen hyvin komeita, hoikkia kovakuo-
riaisia, joiden tuntosarvet ovat pitkiä, rihma-

tai sukamaisia ja kaikki nilkat 4 nivelisiä, kol-

mas nivel liuskainen. Useimmat saavat aikaan

narisevan äänen hieromalla keskiruumiin etu-

maista ja keskimäistä rengasta vastakkain.

Täysimuotoisina toiset elävät kannoilla, hirsillä ja

uusien rakennusten seinillä, toiset sarjakukkais-

ten y. m. kasvien kukilla (esim. suku Leptura).

Toukat, jotka ovat jalattomia tai hyvin lyhyt-

jalkaisia, paksuja, etuosa litteähkö, elävät kas-

veissa, enimmäkseen puussa, johon kaivavat

käytäviään. H: ia tavataan monta tuhatta eri

lajia, joista useimmat ovat kotoisin troopillisista

maista. Suurimpia ja komeimpia on mustan,
punaisen ja harmaan kirjava brasilialainen

Acrocintts longimanus, jonka ruumis on 5-7 cm
pitkä ja jonka eturaajat voivat tulla aina 15 cm
pitkiksi. Suomessa 83 lajia. Niistä on suurin

Prionus coriarius (35 mm pitkä) ja pitkäsarvisin

Lamia cedilis 1. .,sarvijaakko''. Yleisimmin tun-

nettuja on myös ..papintappaja" Callidium vio-

laceum. ks. kuvaliitettä Kovakuoriaiset.
U. 8-s.

Hapsijuuret, rhizoidit, sammaleilla, sanik

kai.sten alkeisvarsikoilla sekä eräillä levillä esiin-

tyvät, yksinäisestä lieriömäisestä solusta tai solu-

rivistä muodostuneet hapsimaiset elimet, jotka

näillä kasveilla toimttavat juuren tehtäviä.

ITcsisoluiset h. eroavat tavalliselta juurihapsesta

vain tvvessä olevan poikkiseinän puolesta.

fj. A. W.)
Hapteerit (kreik. TiaptPtn = kiinnittää) , kas-

vit., levy- tai sormimaisia elimiä, joiden avulla
kasvit saattavat kiinnittyä aivan sileä- ja kova-

pintaiseen alustaan. Levymäinen hapteeri on
esim. kivillä kasvavilla levillä, kuten hauralla

(Fucits) ; sormimaisia ovat muratin kiipimä-

juuret. (J. A. W.)
Hara, kaskenviljelystyoase, tiheäoksaisesta

kuusesta valmistettu, oksat työtätekevinä osina,

runko veto-osana; tehtiin vanhempina aikoina

yhdestä puusta käsiaseeksi, josta sitten muodos-
tui useammasta tämäntapaisesta kappaleesta yh-

distetty juhtavetoa varten sovitettu risukarhi

(ks. t.), joka muutamissa seuduin on säilyttänyt
alkuperäisen nimensä; myö.skin palohara
kaskihara, kynsihara j. n. e.

Haraaminen, haralla (ks. t.) eli risukarhilla

äestäminen eli karhitseminen. Käytetään ny-
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kyään etupäässä merkitsemääu hevosharalla

(ks. t.) työskentelyä. •?• -A-. S.

Harafura ks. A 1 f u u r i t.

Harafura-meri, myös Arafura- ja Al-

f u r a-m eri, laaja merenselkä Austraaliau,

Uuden Guinean ja Timorlaulin välissä, yhdistää

Torresin salmen Timor-mereen. _ E. E. K.

Harajuuri ks. C o r a 1 1 i o r r h i z a.

Harakanvarvas ks. L y c o p o d i u m.

Harakiri 1. s e p p u k u, jap. itsemurhan

muoto. Se suoritetaan viiltämällä tikarilla vatsa

halki ja

leikkaamal-

la poikki

vatsaonte-
lon takasei-

nässä kul-

keva selkä-

aorta —
vatsa oli

japanilai-

sen käsitys-

tavan mu-
kaan sa-

massa ar-

vossa kuin
meillä sy-

Harakiii. dän. 11:11

teki japani-
lainen, kuu katsoi kunniansa loukatuksi voi-

matta saada hyvitystä, pelastuakseen vankeu-
desta tai muuten välttääkseen häpeää. Oli sal-

littu ainoastaan aatelisille. II. suotiin myös eri-

koisena arnionosoituksena ylhäisille rikoksen-
tekijöille julkisen mestauksen asemesta, jolloin

se suoritettiin erityisillä juhlamenoilla. Nykyään
h. on kaikissa muodoissaan kielletty; joskus sitä

kuitenkin vielä käytetään, kuten tapahtui esim.

veuäläis-japanilaisen sodan (1904-05) kestäessä
useissa tilaisuuksissa. E. E. K.
Harakka (Cleptes pica), varislintu, joka hei-

mon muista linnuista eroaa erittäin pitkän, nalk-

kimaisen pyrstönsä

ja kaarevan nokan-
saumansa puolesta.

Ruumiin etupuoli

sekä ylä- ja ala-perä

mustat, pyrstö ja

valkean kirjavat sii-

vet vihreän ja si-

nertävän metalli-

hohtoiset. Takarinta,

yläosa vatsaa ja har-

tiat valkoiset. Tava-

taan koko Euroo-
passa, Pohjois-Afri-

kassa ja Aasiassa,

Intiaa lukuunotta-

matta. Suomessa yleinen, paitsi Lapin pohjoisim-

missa osissa. Asustaa enimmäkseen ihmisasunto-

jen luona rakentaen suuren pesänsä tavallisim-

min puuhun, harvemmin pensaisiin tahi maahan.

Pesä on tehty oksi.sta ja juurista, keskus sa-

vesta muurattu ja koko pesä katettu karkeilla

risuilla, niin että vain kaksi aukkoa johtaa si-

sään. Munia 5-6, vaalean sinivihreitä, ruskeah-

koin ja harmahtavin täplin. E. W. S.

Harakka ks. Helsinki ja Viapori.
Haralan harju ks. Kangasalan harjut.

Harakka.

Harald [hä-J, muinaisskandinaavilainen mie-

hen nimi, „Sotijalo"; ollut useiden Englannin,
Norjan ja Tanskan hallitsijoilla.

Harald [Itä-], Englannin kuninkaita. 1.

H. H a r e f o d, kuninkaana 1035-40, Knut Suu-
ren ja Alfivan poika, joutui sotaan velipuoltansa

Hardekuutia vastaan, mutta kuoli ennen lopul-

lista taistelua. — 2. H. Godvvininpoika,
mahtavan jaarlin Godwinin poika, tuli 1052
isänsä kuoleman jälkeen jaarliksi ja oli sen jäl-

keen maan mahtavin mi(»s ja varsinainen hallit-

sija, kuu kuningas Edvard Tunnustaja oikeastaan
vain kantoi kuninkaan nimeä. Tämän kuoltua
tammikuussa 1066 valittiin H. kuninkaaksi,
mutta sai kohta taistella kruunusta ensin Norjan
kuningasta Harald Ankaraa vastaan, jonka voitti

Staufordbron luona, ja sitten Vilhelm Valloitta-

jaa vastaan Hastingsin luona, jossa 14 p. lokak.

menetti sekä kruununsa että henkensä.
K. O.

Harald [hä-J, Norjan kuninkaita. 1. H.
Kaunotukka (Härfagri) (850-933), fylke-

kuninkaan Halfdan Mustan poika, tuli jo 10-vuo-

tiscua hallitsijaksi enonsa Guttormin holhouksen
alaisena. H:n sanotaan tehneen lupauksen, ettei

leikkauttaisi tukkaansa, ennejikuin saattaisi koko
Norjan valtansa alle, ja siitä syystä pitkistä

hiuksistansa saaneen liikanimensä. Hän kukisti

sittemmin muut fylkekuninkaat, viimeiset Hafrs-

fjordin taistelussa (Stavanger-vuonossa) v. 872.

Karkoitettujen kuninkaiden sijaan H. asetti käs-

kynhaltioitaan, jaarleja; talonpojat menettivät
nyt „odal"insa, s. o. vapaan maanomistusoikeu-
tensa, ja tulivat veroa maksamaan kuninkaalle.

Monet suurmiehet kuitenkin mieluummin lähtivät

pois maasta, ja niin sai m. m. Islanti ensimäiset

vakinaiset asukkaansa. H:lla oli monta vaimoa
ja suuri joukko poikia, jotka usein kävivät sotaa

keskenään. Vanhaksi tultuansa hän 930 jakoi

valtakunnan poikiensa kesken, mutta määräsi

Eerik Verikirveeu ylikuninkaaksi. — 2. H. Ha r-

maaturkki (Gräfell), kuninkaana 960-66,

Eerik Verikirveen poika, oleskeli Haakon Hyvän
aikana maanpaossa, mutta pääsi, tämän saatua

surmansa, veljiensä kanssa Norjan hallitsijaksi.

Heidän väkivaltainen hallituksensa herätti kul-

ienkin yleistä tyytymättömyyttä, ja heitä Tans-

kaan paennut Haakon jaarli houkutteli kavaluu-

della H:n Tanskaan, missä hänet surmattiin. —
3. H. Ankara (Härdräöi) , kuninkaana 1046-66,

Olavi Pyhän velipuoli, pakeni Stiklarstadin tais-

telun jälkeen Novgorodiin, jossa oli suuriruhti-

nas Jaroslavin maanpuolustusmiehenä, meni sit-

ten Konstantinopoliin ja tuli keisarin henkivar-

tioväen päälliköksi, jona otti osaa useihin sotiin

ja keräsi suuria rikkauksia. Kun hän 1046 palasi

Norjaan, naituansa Jaroslavin tyttären Ellisivin,

otti Maunu Hyvä hänet kanssahallitsijakseen.

Maunun kuoltua syttyi pitkällinen sota Tanskaa

vastaan. H. oli voimallinen, mutta väkivaltainen

ja kavala hallitsija. V. 1066 hän lähti sotaret-

kelle Englantiiu Harald Godwininpoikaa (ks. t.)

vastaan, mutta kaatui siellä. — 4. H. G i 11 e,

kuninkaana 1130-36, Irlannissa syntynyt, väitti

olevansa Maunu Barfodin poika ja todisti raudan-

kannolla väitteensä. Sigurd Jorsalankävijän

kuoleman jälkeen hän vaati itselleen Norjan

kruunun, voitti ja teki sokeaksi tämän pojan

Maunun, mutta joutui sitten tappiolle taistelles-
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saan uutta kruuuunpyytäjää Sigurd Slembeä vas-

taan ja surmattiin. K. G.

Harald [hä-], Tanskan kuninkaita. 1. H.

Hiidet and (s. o. Torahammas), muinaisku-
ningas. oli tärinäin mukaan joko tansk. prin-

sessan Gyridin ja Halfdan Väkevän tai tau.sk. ku-
ninkaan Rörekiu ja livar Laajasylen tyttären

Audin poika. Eörekiu surman jälkeen äiti poiki-

neen pakeni Gardarikiin. Sieltä palattuaan H.

tuli Skänen ja Sjaellandin, jopa tarinan mukaan
kaikkien naapurimaidenkin kuninkaaksi. Hän
kaatui vanhana taistelussa alakuuingastansa
Sigurd Eingiä vastaan kuuluisassa Brävallau
taistelussa (ks. t.) . — 2. H. S i n i h a m m a s

(Blätand), kuninkaana n. 937-986, Gorm Vanhan
ja Tyrä Danabodiu poika, salli kristinuskon saar-

naamista ja piispanistuinten perustamista Tans-
kassa ja vastaanotti itse kasteen v:u 960 vai-

heilla. Siihen muistomerkkiin, jonka hän van-
hempainsa kunniaksi pystytti Jällingeen, on hän
itsestään hakkauttanut nuo itsetietoiset sanat:

„Harald. joka voitti koko Tanskan ja Norjan
ja teki tanskalaiset kristityiksi". Hän perusti

kuuluisan Jonisborgin (ks. t.), voitti vähäksi ai-

kaa Norjan (ks. Haakon jaarli) ja auttoi Styr-

björn Väkevää (ks. t.) hänen yrityksessään val-

loittaa Ruotsia. Etelässä hän taisteli keisari

Otto II:ta vastaan. H:n elämän loppuaikoja

synkistytti hänen poikansa Sven Pörhöparran
kapina, jolloin H:n täytyi paeta Jomsborgiin;
retkellä Tanskaan hän sai ammutusta nuolesta

kuolinhaavansa ja kuoli Jomsborgiin vietynä,

luultavasti v. 986. — 3. H. H e i n (s. o. Vuolu-
kivi, niin nimitetty pehmeästä mielenlaadustaan)

,

kuninkaana 1076-80, Sven Estridinpojan poika,

sanotaan lyhyellä hallitusajallaan parantaneen
lainsäädäntöä. K. G.

Harald [hä-J G r e n s k e, norj. fylkekuningas,

Norjan kuninkaan Olavi Pyhän isä, sai surmansa
kosintamatkalla Eerik Voittoisan lesken Sigrid
Storrädan luo, joka poltatti hänet majapaik-
kaansa n. 995.

Harald [liä-J K e s j a, tansk. prinssi, Eerik
Eiegodin avioton poika, oli tarmokas, mutta väki-

valtainen ja irstas, ja otti tehokasta osaa niihin

sisäisiin sotiin, jotka 1100-luvun ensi vuosikym-
menillä Tanskassa riehuivat. Taistelussa vel-

jeänsä Eerik Emunea vastaan H. K. 1134 otti

kuninkaan nimen, mutta joutui seur. v. hänen
valtaansa ja mestattiin.

Harald [hä-J K 1 a k, tansk. maakunlakuningus
Jyllannissa, kuningas Sigfridin poika, julistet-

tiin 812 kuninkaaksi, mutta oli jo seur. v. pako-

tettu pakenemaan Godfridin poikia Ludvik Hurs-
kaan luo, jonka avulla hän koetti saada valtaansa

Etelä-Jyllannissa tunnustetuksi. Saavuttaak-
sensa tehokkaampaa kannatusta H. 826 INIainzissa,

Ludvikin itsens-l ollessa kummina, suurella juh-

lalli-suudella vastaanotti kasteen. Tämän jälkeen

hän Ansgariuksen seurassa palasi Tanskaan,
mutta karkoitettiin jo 827 jälleen sieltä ja eli

sitten keisarin läänimiehenä Friisinmaalla, jossa

lienee kuollut 840-luvun alussa.

il. G.

Haraldsby fhäraldsbffj, tiilitehdas ja höyry-

saha Saltvikissa; omistaja kauppias K. E. Blom-
berg Turusta. A'. S.

Earangi (ransk. harangiie, it. nringa, <
(irinfjo = juoksurata, puhujalava, < mysak.-,.

hring = rengiia, piiri, kokous), juhlalliuen puhe,
korulause.

Harar 1. H a r r a r [-rä'-J, kaupunki Abessii-

niassa lähellä Englannin Somali-maan rajaa;
n. 40,000 as. H:ssa puhtittu seemiläinen murre
on häviämäisillään ja arabia tunkee sen sijalle.

H:s{a viedään kaupaksi kahvia, nahkoja, karjaa
ja väriaineksia. Ranskalaisten rakentama rauta-

tie Dzibuti'sta päättyy 50 km H:sta pohjoiseen
olevaan Adis-H:iin. H. oli muinoin pienen galla-

valtion pääkaupunkina. Egyptiläiset valloittivat

sen 1875 ; Abessiinialle .se joutui 1897. [Burton,
„First footsteps in East Africa" (1856; 2:n pain.

1894), Paulitschke, „H." (1888).] E. T-t.

Harava, käsiase heinän kokoomista, pöyhi-
mistä y. m. varten. Piit, puusta tai raudasta,
6 ä 10 cm pituiset, väli 3 ä 5 cm. Työleveys
harvoin 60 cm suurempi, varrenpituus 2 ä 2,5 m,.

paino 1 ä 2,5 kg.

Harbin, kaupunki Mantsuriassa, Sungari-vir-

ran oikealla rannalla. Venäläisten perustama
1896 rautatierakennuskeskustaksi. N. 9,000-

20,000 as. Oli venäläisten tukikohta japaoilais-

venäläisen sodan kestäessä. E. E. K.
Harburger [här-J, Edmund (1846-1906)

,

saks. taidemaalari. Työskenteli Miiachenissä

maalaillen vanhaan hollantilaiseen tapaan hie-

nosti ja huolellisesti talonpoikia esittäviä sisus-

kuvia ja tehd(>n syvällä huumorilla ja terä-

vällä luonteejikuvauksella ])iirustuksia pilaleh-

toen „Fliegeude Blättor". E. It-r.

Harcourt [häJcätJ, Sir William George
Gran ville Vernon (1827-1904) , eugl. valtio-

mies, v:sta 1854 asianajajana Lontoossa, 1869-87

kansainoikeuden professorina Cambridgessa, va-
littiin 1868 alihuoneeseen, jossa pian osoittautui

olevansa vapaamielisten paraimpia puhujia; oli

1873-74 jäsenenä Gladstonen ensimäisessä miuis-

teristössä, sisä-asiainministerinä 1880-85, raha-

asiainministerinä 1886 ja 1892-95. Viimemaini-
tussa toimessa ollessaan H. ajoi perille pitkälle

menevän perintöverolain ; Roseberyn luovuttua
vapaamielisen puolueen johtajana 1896-98, jolloin

vetäytyi syrjään ; oli myöskin aikanaan ,,Times'*

lehden paraimpia avustajia. J. F.

Hardangerfjord 1. Harangerfjord, suu-

renmoisesta luonnonkauneudestaan kuulu vuono
Norjan länsirannikolla Bergenistä etelään. Pi-

tuus n. 100 km. Haarautuu Eidfjordiin ja Sor-

ll.irdangei-f.ionl.
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fjordiiu, joista jälkimäineu kiertää Folgefoiidouiu
jäätiköu. E. E. K.
Harden, M a x i m i 1 i a n (s. 1861) , alkuperäi-

seltä nimeltääu W i i k o w » k i, saks. kirjailija

ja arvostelija. H. alkoi julkaifiemalla salauinicllä

„Apostata" purevia arvosteluja aikausa politii-

kasta ja heukisesiä elämältä. Nämä kirjoitelmat

ovat julkaistut nimellä „Apostata" (1892).
V. 1896 hän julkaisi toisen sarjan ,Xiteralur
und Theater". H. perusti viikkolehden „Die
Zukunft". n. puolusti innokkaasti ruhtinas Bis-

marckia tämäji jouduttua epäsuosioon. Vastusta-
jiaan kohtaan H. on terävän pisteliäs ja into-

himoinen hyökkääjä. Huomiota herätti hänen
polemiikkinsa H. Sudermanuia vastaan (,,Kanipf-

genosse Sudermann", 1903) sekä varsinkin hänen
paljastuksensa kuuluisassa Eulenburg-prosessissa
(ks. Eulenburg 3). J. H-l.

Hardenberg. 1. Karl August, ruhtinas
von H. (1750-1822), preussil. valtiomies, oli eu»in
Hannoverin ja Braunschweigin palveluksessa;
tuli 1790 Ansbachin ja Bayreuthin markkreivin
ministeriksi; kun nämä alueet 1791 oli yhdis-

tetty Preussiin, hoiti H. edelleen niiden haliiiiioa

Preussin ministerinä; otti Preussin valtuutettuna
osaa Baselin rauhanneuvotteluihin 1795 ; tultuaan
1804 ulkoasiainministeriksi H. koetti pysj^tellä

hyvissä väleissä Napoleonin kanssa saadakseen
hänen avullaan Preussille Hannoverin. 15 p.

jouluk. 1805 ja 15 p. helmik. 1806 tehtyjen sopi-

musten katitta Preussi liittyikin läheisesti Rans-
kaan. Omituista kyllä piti Napoleon H:ia Rans-
kan vihollisena, ja hänen vaikutuksestaan tämän
oli pakko luopua virastaan htihtik. 1806. Tämä
seikka ja Preussin onnettomuudet 1806-07 teki-

vät H:sta Napoleonin vihamiehen; tuli huhtik.
1807 uudelleen tilkoasiainministeriksi, mutta luo-

pui jo heinäk., koska Napoleon pani hänen erotta-

misensa rauhanneuvottelujen ehdoksi. V. 1810
hän kuitenkin Napoleonin suostumuksella nimi-

tettiin valtiokansleriksi ja sai käsiinsä sekä ulko-

että sisäasiain ylimmän johdon. H. järje^^ti

Preussin rappiolla olevat raha-asiat ja kehitti

edelleen Steinin aloittamia parannuksia: poisti

amraattipakon ja pani toimeeu elinkeinovapau-
den, jatkoi talonpoikain vapautusta y. m. Napo-
leonin onnettoman Venäjän retken jälkeen hän
sai Preussin kuninkaan (1813) menemään Napo-
leonin vihollisten puolelle; allekirjoitti Preussin
imnlesta 1814 Pariisin rauhan, minkä jälkeen hän
korotettiin ruhtinaalliseen säätyyn. V. 1815 hän
sai kuninkaan lupaamaan kansalleen valtiosään-

nön ja kansanedustuksen, jota lupausta ei kui-

tenkaan pidetty. H. ei myöskään voinut estää

Preussin politiikkaa kulkemasta yhä enemmän
pyhän liiton taantumukselliseen suuntaan. [Klose,

„Leben K. A., Fiirsten v. H.", Ranke, Denk\vur-
digkeiten des Staatskanzlers Fur.sten v. H."]

J. F.

2. Friedrieh Leopold von H. (1772-

1801), saks. romantisen suunnan runoilija,

tunnettu nimellä N o v a 1 i s. H. sai ankarasti
pietistisen (herrnhutilaisen) kasvatuksen, opis-

keli Jenassa ja Leipzigissä. Meni kihloihin 13-

vuotiaan Sophie von Kuhnin kanssa, joka jo

vuoden perästä kuoli. Syvässä surussaan II.

hautoi kuolemanhaaveita ; hän ei kuitenkaan
tahtonut tehdä itsemurhaa. Murheellisista mieli-

aloistaan hän sepitti ihmeelliset „Hyranen an die

Nacht". Sen jälkeen H. opiskeli vuoritieteitä
Freiburgissa, jos.sa häu meni kihloihin Julie
V. Charpentier'n kanssa, mutta kuoli ennen häitä.
H:n lisänä romantisen koulun kirjalliseen toi-
mintaan olivat hänen lienkevät filosofiset miciel-
mänsä. Uskonnolliset haaveilunsa hän puki ru-
noiksi kauniissa kokoelmassa „Geistliehe Lieder"
ja keskeneräiseksi jääneessä „Die Christenheit
oder Europa". H: n pyyteenä oli yhteensulaf.aa
elämää, runoutta, tiedettä ja uskontoa. Kesken-
eräiseksi jäi myöss hänen suuri keskiaikaa ku-
vaava romaaninsa „Heinrich von Ofterdingen''.
H:n kootut teokset julkaisivat Tieck ja Fr.
Schlegel (1802, 2 n.). [Schubart, „Noval'is* Le-
ben, Dichten u. Denkon" (1887) ; J. Bing, „No-
valis" (1893) ; E. Heilborn, „Novalis, der Romau-
tiker" (1901) ; Spenle, „Novalis, essai sur l"idea-

lisme romantique en Allemagne" (1904).]

J. TJ-l.

Hardie [hädij, J a m e s K e i r (s. 1856) , engL
sosialisti, aloitti uransa kaivostyömiehenä, tuli

1879 Lancashiren kaivostyömiesten ammatti-
yhdistyksen sihteeriksi, oli alihuoneen jäsenenä
1892-95 ja sittemmin v:sta 1900 lähtieii ; peru.-ti

1893 sosialistisen riippumattoman työväenpuo-
lueen (Independent labour party),
joka otti tehtäväkseen hankkia tj^öväelle omia
edustajia parlamenttiin; oli 1894-1903 tämän
puolueen johtajana ja sen äänenkannattajan
,,Labour leader"in toimittajana. Kun työväen-
järjestöt' V. 1906 vaaleissa olivat saaneet n. 51

edustajaa parlamenttiin, valittiin H. sam. v. ali-

huoneessa muodostuneen uuden työväetipuolueen
johtajaksi. J. F.

Hardt 1. H a r t, vuoriseutu Saksassa, Baierin
Reinpfalzissa, Vogeesien jatkoa pohjoisessa. Kor-
kein kohta Kalmit 683 m Rein-laakson partaalla.
— Neljä viidennestä tätä hiekkakiviyUltasankoa
on sankkojen metsien peittämä lukuisine linnau-

raunioineon ja luostareineen. Itärinteillä viinin-

ja hedelmänviljelystä. E. E. K.
Hardwar [häduäo] 1. G a n g a d w a r a (sanskr.

Jlaridvara) , vähäinen kaupunki luoteisessa Etu-
Intiassa, Ganges-virran varrella, missä se vuo-

rilta laskeutuu tasangolle ja missä Ganges-
kanava haarautuu. Vuosittain käy täällä satasen

tuhatta pyhiinvaeltajaa kylpien virrassa portai-

den partaalla, jossa Visnu-jumalan jalka OJi teh-

nyt jäljen kiveen. Joka 12: s vuosi on pyhä juhla,

Kumh-niela, jolloin pvhiinvaeltajien luku on n.

300,000.
^

E. E. K.
Hardy fardl'], Alexandre (1570-1631).

ransk. näytelmänkirjoittaja, harvinaisen tuotte-

lias (kirjoitti yli 600 kappaletta). Huomattavin
Ti-.n näytelmistä on tragedia „Mariamne" (1610).

[E. Rigal, „A. H. et le thöfitre frangais" (1890).]

J. H-l.

Hardy [hfidi], Thomas (s. 1840), engl. no-

vellisti, etevä tyylitaiiuri, panee painoa perin-

nöllisyyteen ja ,,milieu"u vaikutukseen, kuvailee-

kotiseutunsa väestöä. H: n mainittavinimat tee k-

.set: „Under the greenvvood tree" (1872), „The
hand of Ethelberla" (1876), „The trumpet ma-

jor" (1880), „Wessex tales" (1888), „Tess of th<-

'D'Urbervilles"(1891, suom. „Tcssin tarina" 1909)

.

.,The well-beloved" (1892), „Wessex pooms''

(1898), „Poenis of the past and present" (1901).

[A. Maedonald, .,Th. H." ^894).] ./. U-l.

Hare //»''-/, Erik (k. 1627), virkamies, nimi-
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tettiin 1605 Hämeenlinnan ja sen läänin vou-
diksi. V. 1607 Kaarle IX käski häntä Liilki-

maaii Hämeenlinnan läänissä, millä oikeudella

muutamat yksityiset pitivät kruununtaloja hal-

lussaan. Niiltä, jotka eivät voineet näyttää to-

tei'u omistu.soikeiutaan, tuli hänen vnatia talot

takaisin. V. 1610 H. määrättiin Pohjanmaan
käskynhaltijaksi. Edell. v. alkaneessa Venäjän
sodassa H. teki hallitukselle monta palvelusta.

V. 1612 hän nimitettiin edellisen toimensa ohessa
Oulun ja Kajaanin linnain käskynhaltijaksi sekä
1622 Hämeenlinnan, Raaseporin ja Porvoon lää-

nien käskynhaltijaksi. Viimemainitussa toimessa
hän oli v:een 1626. H. nautti sekä Kaarle IX:u
että Kustaa TT: n Aadolfin luottamusta, mutta
käyttäytyi, nähtävästi tähän suosioon nojaten,

sangen mielivaltaisesti virka-alueellaan. Kerran
hän Limingan talvikäräjillä rangaistukseksi

siitä, ettei eräs talonpoika tahtonut hänelle luo-

vuttaa muuatta rajakirjaa, ripusti talonpojan
talvipakkasessa käsiraudoista riippumaan käräjä-

tuvan ulkoseinälle ja kaadatti hänen niskaansa
jääkylmää vettä. Tunnettu ruotsalainen Juhana
Messenius, joka H: n ollessa Pohjanmaan käskN^-n-

haltijana istui vankina I^ajaanin linnassa, valit-

taa myöskin H:n raakuutta. V. 1600 H. oli

Kaarle TX:ltä saanut lahjaksi Myttelän karta-

non Piilkäneellä. Sen lisäksi hän oli oston kautta
tai läänitykseksi saanut monta muuta tilaa

Hämeessä ja Satakunnassa. K. R. jI.

Harelda ks. Ali i.

Haremi ks. Haaremi.
Hargraves [liägreivz], Edward H a m-

ni o n d (1815-91), Austraalian kultakenttien löy-

täjä, asettui 1833 Austraaliaan ; käytyään TCali-

forniassa kultaa kaivamassa ja huomattuaan
yhtäläisyyksiä Kalifornian ja Austraalian geolo-

gisessa rakenteessa H. pani toimeen laajoja tut-

kimustöitä kotiseudullaan ja löysi 1851 Uuden
Etelä-Walesin kultakentät: julkaissut: „Austra-
lia nnd its goldfio',d>" (1855). J. F.

Hargreaves [hägrlvz], James (1719-1803),

engl. kutoja, tunnettu keksimästään kehruu-
koneesta (ks. Jennykone). H:u aikaan oli

vielä tapana, että kankurit itse kehräsivät lan-

kansa. Hänen tyttärensä Jenny auttoi isäänsä
tässä työssä, ja II. nimitti konettansa, joka aluksi

varustettiin vain 8 kehrällä, tyttärensä mukaan.
Kun H. kieltäytyi näyttämästä konettansa, hyök-
kilsjvät työntekijät hänen asuntoonsa tuhoten
työkalut ja sisustuksen. H. muutti silloin (1768)

Nottinghamiin, otti 1770 patentin koneellensa,

jonka kehräluku pian lisättiin 100:ksi. Käsityö-
läiset liittyivät taas yhteen (1779), hyökkäsivät
kehräämöihin ja hävittivät koneet. H. eli loppu-
ikänsä köyhyydessä ja sairaana. H. oli aikai-

semmin tehnyt parannuksia myöskin karstaus-
menetolmän alalla.

Harhalopuke, mns., sointuyhdistelmä, jossa

odotetun päätössoinnun asemesta soi joku sen
sijaissointu tahi muu „harhaan" johtava sävel-

kulku. H: n vaikutus on jännittävää laatua, ellei

säveltäjä sitä alinomaa käyttämällä heikennä.
I. K.

Harhaoppi, hyväksytystä kirkonopista eroava
opinkäsitys (hetorodoksia) . Vastakohta: puhdas
oppi (ortodoksia). E. K-a.
Harlri (arab., = „silkkikauppias"), Abu Mu-

hammed el Käsim Ibn Ali (1054-1122),

arab. kirjailija, kuuluisa makaamien 1. loppu-
sointuisten proosakertomusten sepittäjä. Kerto-
musten päähenkilön Abu Zeidin seikkailuja esit-

täessään H. verrattomalla taidolla antaa mitä
selväpiirteisimmäu kuvauksen itäraaalaisten kir-

javasta elämästä. H. esiintyi myös kieliopillisena

kirjailijana. Makaamit julkaisi de Saey („Les
seances de Hariri", 1822; 2:n pain. 1847-53) ja

Steingass (1896), saks. käänsi Kuckert (1826;

2:n pain. 1875) ja engl. Steingass (1867-98).

K. T-t.

Harittaminen, menettely, jolla sahan ham-
paat taivutetaan ulospäin, vuorotellen oikealle ja

vasemmalle, jottei saha tartu aikaansaamaansa
loveen eikä hankauksesta liiaksi kuumene.

V. V-la.

Harja, vesikaton vaakasuora yläviiva, jossa

katon kaltevuudet yhtyvät. K. S. K.
Harjakaiset (harjaiset, harjalliset) , kestitys

uuden rakejumksen harjalle nousun tai tehdyn
kaupan tai vaihdon johdosta. H:ssa juodaan
h a r j a k a n n u. U. T. S.

Harjakannu ks. Harjakaiset.
Harjalammas (Ovis tragelaplius) on Afrikan

ainoa villi lammaslaji. Tavataan Atlas-vuoriston

etelärinteiltä Tunisiin asti. Alaleuasta, rinnasta
ja jaloista riippuu runsaasti pitkiä karvoja,
muodostaen varsinkin oinaalla tuuhean harjan;
uuhella se on paljon heikompi. Sarvet ovat mo-
lemmilla sukupuolilla sangen voimakkaat, puoli-

ympyriäisesti taa- ja ulospäin käyristyneet. Kor-
keus niskan kohdalta yli 90 cm. Väri vaalean
punankeltainen, sopien mainiosti ympäristön
yksivärisiin kalkkikivikallioihin. E. W. S.

Earjalastaiset ks. C a r i n a t a;.

Harjalintu (Upupa epopsj, Keski- ja Etelä-

Euroopassa, Aasian lauhkeissa keski- ja länsi-

osissa sekä

Pohjois- ja

Koillis-Afri-

kassa elävä
kirskulintu.

Tavattu meil-

lä Suomessa
sangen usein

aina Lapissa
saakka. Väri
on punertavan
ruskea, taka-

selkä, siivet ja

pyrstö mus-
tat, valkeajuo-

vaiset. Päässä
on sangen pit-

kiä rtiosteen-

keltaisia,

muslakärkisiä
höyheniä, muodostavat pitkän töyhdön. Pesii

puunkoloihin ja maakuoppiin ja on sangen epä-

siisti. Sen pesä haisee jo pitkän matkan päähän
erinomaisen pahalta. E. W. 8.

Harjalisko (StcgosanrtisJ, D i n o s a u r i a lah-

koon (ks. t.) kuuluva, 10:kin m pituinen lisko-

eläin, jonka jäännöksiä on tavattu Pohjois-Ame-
riikan jurakerrostumista. P. E.

Harjalista, paanu- ja pärekatoissa harjaa suo-

jaava päällyslauta, joka voi olla koristeltunakin.

K, S. K.
Harjanne. 1. Vuoren korkein osa, selvimmin

Harjalintu.



129 Harjaorsi— Harju 130

Hännätön tanreki.

muodostunut n. s. vuorijonoissa ja poimuvuo-
rissa, missä se erosionin vaikutuksesta on terävä

ja usein jyrkkä sekä siten asemansa puolesta

helposti määrättävissä. Erosionin kauemman ai-

kaa vuorta kuluttaessa muodostuu u. s. s i v u-

1. syrjäharj anteita, jotka sulka- tahi

viuhkamaisesti kulkevat pääharjanteesta muo-
dostaen välilleen poikittaislaaksoja. — 2. M o-

reeuiharjaune, pienempi harju (ks. t.)

.

W. S-m.
Harjaorsi ks. Kattotuoli.
Harjarinta, riisitaudin aiheuttama rintakehän

epäsäännöllinen kasvaminen, jossa rintalasta hur-

jan tavoin kohoaa eteenpäin rintakehän etupuo-

listen syrjäosien jäädessä miltei kuopalleen; täl-

lainen rintakehän epämuodostuma on kovin epä-

edullinen keuhkojen kehitykselle. (M. 0-B.)

Harjassiilit (Centetidce) ovat Madagaskarilla

ja muutamilla lähisaarilla eläviä hyönteissyöjiä,

joiden parhaita
tunnusmerkkejä on
pitkä kallo ja ylä-

leuvan kolmikärki-
set poskihampaat.
Tunnetuin laji on
40 cm pituinen
hännätön tan-
reki (Centctes
ecaudatus). Eri-

näiset kallonraken-
teen ominaisuudet viittaavat sukulaisuuteen
pussieläinteu kanssa. Koiraan kulmahampaat
ovat sangen pitkät ja terävät, karvapeite on
kellanruskea, niskassa pitkät harjakset. Tanreki
on yöeläin, syö kastematoja ja hyönteisiä ja kai-

vautuu kuivaksi vuodenajaksi, kesäkuusta-joulu-
kuuhun, maakuoppaan. Asukkaat pyydystävät
niitä tällöin raviuiiokseen. — Läheisiä sukuja
ovat puolitanrekit (HemicentetesJ, siili-
tan rekit (Ericulus) ja riisitanrekit
(Oryzorictes), kaikki Madagaskarilla tavattavia
eläimiä. E. W. 8.

Harjateollisuus. Harjat valmistetaan eläin-

ten karvoista ja varsinkin sian harjaksista,
kasvikuiduista, metallilangasta y. m., jotka kä-

sin tai erikoiskoneissa kiinnitetään puiseen, lui-

seen, metalliseen tahi jostakin muusta aineesta

valmistettuun runkoon. Halvemmissa harjoissa

harjakset ovat kiinnitetyt piellä tai hartsilla

runkoon porattuihin syvennyksiin, kun taas pa-

rempien harjojen runkoihin tehdään läpikäyvät
reiät, joihin keskikohdaltaan kaksinkerroin tai-

vutetut harjaskimput pistetään ja kiinnitetään
rungon takapintaan silmukoiden läpi vedetyllä
vahvalla langalla. Nykyisin käytetään paljon

kaikenkokoisia liereitä harjoja (pienistä lamppu-
harjoista aina karkeisiin metalliupuhdistus- ja

katujenlakaisuharjoihin saakka), jotka valmis-
tetaan joko siten, että harjakset puristetaan kes-

kustastaan kahden, kierukkamaisesti toistensa

ympäri punotun langan väliin, tahi niin, että

metallilangalla kierretyt harjaskimput kierre-
tään suurempien valssien kierrereikiin.

V. V-la.

Harjavakoaura, molemmin puolin siivillä va-

rustettu aura, jolla maa ajetaan harjoille ja

vaoille sitä vaativien kasvien (esim. juurikas-
vien) viljelyksessä.

Harjavalta. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.,

5. m. Painettu "=/„ 10.

Loimaan khlak., Kokemäki-Harjavallan uimis-
miesp. ; kirkolle Peipohjan asemalta 2 Vj km;
88,4 km^ joista viljeltyä maata 2,757 ha (1901) ;

34 Vs manttaalia, talonsavuja 68, torpansavuja
49 ja muita savuja 255; 1,823 as. (1907) ; 286 he-

vosta, 1,081 lehmää (1908). — Kansakouluja 3.

H:n osuusmeijeri (1903). — Saamanmäen kivi-

kautinen asuinpaikka. — 2. Seurakunta,
keisarillinen, Turun arkkihiippak., Porin ylä-

rovastik. ; rukoushuonekunta jo 1300-luvulla, sit-

ten kappeli, itsen, khrakunnaksi 1878 (K. K.
^li 68) Kokemäestä. Kirkko puinen (rak. 1750,
uusittu 1870). [K. Killinen, „Kiinteitä muinais-
jäännöksiä Loimijoen kihlakunnassa. Harjavalta''
(Suomen muin.-muistoyhd. aikak. II, 71-77).]

K. S.

Harjoittelija, jokainen, joka harjoittelee käy-
täntöä varten; esim. työskentelee virastossa tai

muussa laitoksessa, oppiakseen tuntemaan sen

toiminnan kulun ja valmistuakseen käytäntöön
samalla alalla. Tällainen harjoittelu on tavalli-

nen useissa laitoksissa, kuten esim. postissa ja

rautatiellä. Niinikään on sillä suurj merkitys
maanviljelysopinnoissa ja yleensä maanviljelyk-
sen alalla.

Harjoitus (harjaannus, harjaantu-
minen). Kaikki ruumiilliset ja sielulliset toi-

minnat tapahtuvat usein uudistettuina yhä suju-

vammin ja helpommin. Ruumiillisesti ne elimet,

esim. lihakset ja nivelet, joita usein käytetään,
vahvistuvat. Mutta sen lisäksi ihminen h:n avulla

oppii yhä täydellisemmin sovittelemaan kaikkia

elimiään ja kykyjään tarkoituksenmukaiseen yh-

teistoimintaan, Ulin että hän vähimmällä voi-

mainponnistuksella saa aikaan halutun loppu-

tuloksen. Hänen ei enää tarvitse tahallisesti

suunnata jokaisen eri jäsenen liikettä, vaan aiotuu

teon mielikuva saa välittömästi ruumiin elimet

toimittamaan monimutkaisen ja tarkoituksen-

mukaisesti järjestetyn liikuntojakson, niink.

esim. harjaantuneessa pianonsoittajassa nuotti-

merkkien näkö aivan välittömästi vaikuttaa sen,

että soittamiseen kuuluvat ruumiinliikkeet ta-

pahtuvat oikeassa järjestyksessä ja täsmällisesti.

Sielullinen toimintakyky kehittyy vastaavalla

tavalla. Ajatustoiminnat, esim. laskutoimituk.set,

jotka alkuansa vaativat suurta ponnistusta, toi-

mitetaan h:n tapahduttua yhä helpommin, lo-

pulta aivan »itsestään" ja melkein koneellisesti.

A. Gr.

Harjoitusaineet, yhteinen nimitys eräille kou-

lujen opetusohjelmaan lukuaineiden ohella kuu-

luville oppiaineille. Niitä ovat voimistelu, laulu,

kaunokirjoitus, piirustus, käsityöt. O. M-e.

Harjoituskoulu, seminaarin yhteydessä toi-

miva kansakoulu, jossa opettajiksi valmistuvilla

on tilaisuutta käytölliseeu harjoituk.-;oen.

Harjoituspatroona, puusta tai metallista tehty

kiväärinpatroona, jossa ei ole räjähdyspanosta,

mutta joka muuten ulkomuodoltaan on tavallis-

ten patroonain kaltainen. Käytetään lataamis-,

laukaiscmis- sekä myös tähtäämisharjoituksiin.

Harju, oikeastaan mikä pitkänlainen ja kapea

selänne tahansa, myöskin kallioselänne. Erikoi-

sesti h:lla tarkoitetaan mainituamuotoisia ka-

saumia, jotka ovat syntyneet jääkaudella maa-

jään sulavesivirtojen kuljettamasta ja muokkaa-
masta sorasta ja hiekasta (vieriukivihar-
j u t, vrt. Jääkausi). P. E.
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Harju. 1. H: n villatehdas o. y. (Harju ylle-

fabriks A. B.) Valkealassa Harjun aseman lähei-

syydessä, Savoa radan varrella, per. 189S, osake-

pääoma 150,000, vararahasto 75,000 mk. Har-

joittaa villain kehruuta, kankaiden kutomista,

laukaiu ja kankaiden värjäystä. Vuotuinen tuo-

tanto n. 300,000 mk. Työväkeä 45 henkeä.

2. Valtion omistama koulumaatila Virolahden

pitäjässä, 25 km Haminasta, Suomenlahden
rannalla. V. 1791 lahjoitettiin eversti Jean
Prevot de LumianMlle 30 taloa, lähes 12 mant-

taalia Ravijoen, Alapihlajan, Järvenkylän, Flon-

karbölen ja Kallfjärdin kylistä. Näistä muodos-
tunut Harjun lahjoitusmaatila siirtyi 1809

B. von Eehbinderille sekä lyhyillä väliajoilla

Bruunille ja Elfvingille. V. 1835 osti tilat

everstiluutnantti F. Bäckman, joka kohta myi
koko Kallfjärdin kylän talonpojille, mutta osti

sijaan pienemmän ja lähellä olevan Keverin vero-

talon. V:sta 1856 tilaa hallitsi edellisen poika,

sittemmin maanviljelysneuvos Waldemar Bäck-

man. Hänen aikanaan H:stiu muodostui erin-

omainen maanviljelystila, joka silloisiin oloihin

nähden oli Suomen kaikkein etevimpiä ja kuului-

simpia. Uutisviljelyksiä raivattiin etenkin soilla,

pellot jaettiin vuoroviljelykseen ja sala-ojitettiin

tiilitorvilla (hollantilaisen insinöörin johdolla,

alka«n v:sta 1858), harvinaisia rehujuurikasveja

viljeltiin, rotukarjaa hankittiin (ensimäiset Ayr-
shirelehmät tuoliin Harjuun Skotlannista jo v.

1846), meijeri perustettiin Destinonin järjestel-

män mukaan, metsät kartoitettiin ja järjestettiin

niille hoitosuunnitelmat j. n. e. V. 1870 tila

joutui kaupp. K. Aladinille ja 1875 A. von Knor-
riagille, joka sen myi 1885 Suomen valtiolle

400,000 markan hinnasta, josta päätilan osalle

tuli 227,000 mk ja lampuotitiloille 173,000 mk.
Viimemainitut luovutettiin viljelijöilleen, jotka

saivat perintökirjansa 1895. V. 1889 perustettiin

Harjuun 2-vuotinen maanviljelyskoulu ja sen

rinnalle Suomen ensimäinen maamies talvi-
koulu (ks. Maatalousopetus), ensimäi-

senä johtajana agronomi Emil Andersin vainaja.

Koulut toimivat vieläkin sekä näiden lisäksi 2-

vuotinen karjanhoitokoulu miehiä varten. Oppi-

lasluku oli 1910 eri kouluissa yhteensä 92. Har-
jun maatilaan kuuluu nykyisin 1,992 ha maata
(2 manttaalia), josta viljeltyä maata on 466 ha
(siitä Rikon ulkotihdla noin 130 ha). Hevosia
pidetään 40, täysi-ikäistä karjaa noin 120, sikoja

45. Maatilan hoito ja vastainen käyttö sekä kou-

lut joutunevat järjestelyn alaisiksi. U. B.

3. H:n huvila-alue Helsingissä (ks. t.).

Harjula 1. Ha ralan harju ks. Kangasalan
h a r j u t.

Harjunmaa ks. Viro.
Harjus (Thymallus vulgaris), lohikal; jen hei-

moon kuuluvan suvun ainoa eurooppalainen edus-

}laijus

taja. Se on helposti tunnettavissa suuresta, pit-

kästä ja korkeasta, pyöristyneestä selkäeväs-

täusä. Suomut ovat sivuilla ruumiinsuuntaisl.ssa
riveissä. Väri on melkein yleensä harmaan rus-

kea, vain selkäevässä on tummia poikkijuovia.
Suurin pituus n. 65 cm ja paino 2-2,5 kg. H.
elää kirkkaissa kivikkopohjaisissa vesissä, var-

sijikiu virroissa ja koskissa. Suomessa sen leve-

nemisala on pohjoinen. Tavataan kaikissa Lapin
vesissä kaukana yli metsänrajan. Pohjanlahdessa
ja siihen juoksevissa joissa .sekä Saimaan vesis-

tön muutamissa osissa (itäisissä) se samoin on
yleinen. Ruotsissa ja Norjassa sen leveneminen
on jokseenkin samanlainen kuin meillä ; tavataan
myöskin Euroopan vuoristoseuduissa. Itävallassa

ja Sveitsissä. Päinvastoin kuin muiden lohi-

kalain tapahtuu h:n kutu keväällä. Onginta
keinotekoisella perholla ja kärpäsellä on urheilu-

kalastajan suurimpia huveja. E. W. S.

Harkavy, Avraam Jakovlevits
(s. 1839), ven.-juutal. orientalisti, kirjastonhoita-

jana Pietarin keis. yleisessä kirjastossa, on jul-

kaissut „Studien und Mitteilungen aus der Peters-

burger kais. Bibliothek" (1879 ja seur.)
,
,,Katalog

der hebr. .Bibelhandschriftea"(1875), venäjänkie-
lellä „Muhamettilaisteu kirjailijain tiedonantoja
slaavilaisista ja venäläisistä" (1870), „Seemiläis-

ten, indoeurooppalaisten ja haamilaisten alku-

kodista" (1872), „Jutitalaisten kirjailijain tiedon-

antoja kasaareista" (1874) sekä hepreankielellä

„Krimin muinaisjutitalaisista muistomerkeistä"
(1876) y. m. K. T-t.

Harkko ks. H a r k k o u u n i.

Hai-kkorauta ks. E a u t a.

Harkkouuni on Suomessakin ennen käytetty
sulatinuuai, jossa (meillä) suomalmista suoras-

taan valmistettiin taottavaa rautaa. (Nykyään
valmistetaan malmista ensin takkirautaa ja siitä

taottavaa rautaa.) H. tehtiin tiilistä tahi har-

maasta kivestä, ylhäältä avonaiseksi, ja täytet-

tiin kerroksittain sysillä ja malmilla; alipäässä

olevasta reiästä („hormista") puhallettiin nahka-
palkeella ilmaa puolen tahi kokonaisen vuoro-

kauden aika, jolloin saatiin h: n ponjaan hyvin

kuonanpitoinen sulain eli h a r k k o, joka sitten

uunia tyhjennettäessä nostettiin h:n yläpäästä

ylös. E. H-a.

Harkort, Friedrich Wilhelm (179Ö-

1880), saks. teollisuudenharjoittaja ja politikko.

oli ensimäisiä, joka Saksassa harrasti rauta-

teiden ja höyrylaivojen rakentamista, edisti

osuustoimintaliikettä ja koetti kansankirjasilla

elähyttää myöskin maanviljelyksen harrastusta :

oli 1848 Preussin kansalliskokouksen ja 1848-72

Preussin maapäivien, Pohjois-Saksan ja Saksan
valtiopilivion jäsenenä; perusti (1861) yhdessä

Bockum-DolfTsin kanssa vasemman keskustan.
J. F.

Harkortin siltatehdas DuLsburgissa Reinin

varrella on Saksan vanhimpia (per. 1850-luvulla)

ja tunnetuimpia siltapajoja; rakentanut paljon

siltoja Suomen valtionrautateille, m. m. Tornion

radan suuret sillat. Kehittänyt sillanrakennus-

tekniikkaa arvokkailla keksinnöillä. Liikkeen

täydellinen nimi v:sta 1872: „Actiengcsellschaft

fiir Eisenindustrie und Briickenbau, vormals

Johan Caspar Harkort in Duisburg" (lyh. Ge-

sell-^ch;ift Harkort). J. C-Sn.

Harkova (von. Harjkov). 1. Kuvernementti
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Etelä-Venäjällä, Donetsiu ja sen lisäjokien var-

rella ; 54,495 km-, 3,050,000 as. (1907), kasakoita

ja vähävenäläisiä. Maa kuuluu mustanmulLia-
aluceseeu ; 85,3% (1901) peltoa ja niittyä, met-

sää 12,9 %, joutomaata ainoastaan 2,8 %. Pää-
elinkeinon, maanviljelyksen, rinnalla on tärkeä
karjanhoito, varsinkin lampaan- ja hevoshoito.

Teollisuus nopeasti kehittymässä; merkittävä oi\

valkojuurikkaanviljelykseen perustuva laaja so-

keriteollisuus. Kauppa vilkas mutta alkuperäi-

sellä kannalla: markkinoita ja „messuja" n. 600

vuodessa. — 2. Edellisen pääkaupunki, rautatie-

risteyksessä; 198,237 as. (1901). V. 1804 perus-

tettu yliopisto (1,250 ylioppilasta) , kauppa-,
eläinlääkäri- y. m. kouluja. Monenlaista, maa-
seudun tuotteita jalostavaa teollisuutta. Sangen
vilkas kauppa. Vuodessa pidetään 4 suurta

„messua", joista tärkeimmän, Krestsenskajan
aikana tavaravaihto n. 160 milj. mk. Venäjän
villakaupan pääpaikka. — H. perustettiin 1653.

E. E. K.
Harleikki ks. A r 1 e c c h i n o.

Harlem ks. H a a r 1 e m.
Harless, Gottlieb Christoph Adolf

von (1806-79), saks. teologi ja kirkkopolitikko.

Oltuaan professorina Erlangenissa ja Leipzigissä

H. kutsuttiin 1852 Baierin luterilaisen kirkon
ylikonsistorin presidentiksi, jossa toimessa hä-

nellä oli ratkaiseva vaikutus tämän kirkon kehi-

tykseen. Jumaluusopissa hän suuresti edisti tun-

nustuksellisen suunnan valtaan-pääsemistä ja oli

n. s. Erlangenin-koulun perustajia. Hänen teo-

logisista teoksistaan on tärkein „Christliche
Ethik" (1842; 8:s pain. 1893), arvossa pidetty

samalla tosi raamatullisen ja luterilaisen hen-
kensä takia (suomeksi O. Lillqvistin mukaile-
mana 1896). E. Ka.
Harley [hälij. Robert, ks. Oxford, K. H.
Harmaa Gylling ks. Omena.
Harmaahanhi ks. Hanhet.
Harmaahylje ks. Hylkeet.
Harmaa kaihi (lat. catarhacta) , silmän my-

kiön tahi myöskin sen kotelon suurempi tai vä-

hempi sameutuminen ; nämät terveessä tilassa

vallan läpinäkyvät osat käyvät silloin läpinäky-
mättömiksi ja harmaiksi; siitä nimitys. H. on
enimmäkseen vanhuuden tauteihin kuuluva ; se

voi kuitenkin esiintyä myöskin nuoremmalla
iällä, esim. sokeritaudin tahi loukkaantumisen
aiheuttamana. Harmaata kaihia voidaan nykyään
opereeraamalla korjata, jolloin potilas jälleen

saavuttaa jonkinlaisen näön, jota kuitenkin lasin

avulla tävtyy korjata ja varmentaa.
(M. 0-B.)

Harmaakarhu ks. Karhut.
Harmaakivi, harmaanväristen grauiittivuori-

lajien kansanomainen nimitys (ks. Graniitti).
Rahvas nimittää usein ,,harma;iksikiveksi" myös-
kin mitä tahansa malmien, kalkkikiven tai mui-
den hyödyllisten kivennäistuotteiden yhteydessä
esiintyvää kelpaamatonta kivilajia vastakohtana
kelvolliselle. P. E.
Harmaaleppä ks. Leppä.
Harmaasavi (p e 1 1 o s a v i)

, yhteinen nimi-
tys kerroksettomille jääkaudenjälkeisille savi-
lajeille, ks. Savi. P. E.
Harmaa-veli ks. Fransiskaanit.
Harmajavakka (saks. Grauivacke) , hiekka-

kivi, jossa rakeilla on kvartsia ja maasälpää sekä

lisäksi kvartsiitin, fylliitin tai muiden vuori-
lajien palasia. Suomessa ei tällaisia tavata.

P. E.
Harmattan f-ä'nj, Pohjois-Afrikan länsiranni-

kolla varsinkin joulu-, tammi- ja helmikuussa
puhaltava, ajottainen itäinen paikallistuuli.

Keskipäivällä kuuma, mutta tuntuu muulloin vii-

leältä tavattoman vähäisen suhteellisen kos-
teuden (toisinaan ainoastaan 10%) takia; se
kuivaa kaikki nesteet, laudat kiertyvät, lehdet
käpertyvät ja ihmisiä ja eläimiä vaivaa tukali-
duttava tunne. Tavallisesti h. täyttää ilman
paksulla tomupilvellä. E. E. K.
Harmodios [-mo'-] ja A r i s t o ge i t o n, ks.

A r i s t o g e i t o n.

Harmoni 1. h a r m o n i u m i, u.kujen kaltai-
neji kosketiusoitin, jossa ääni .^.yntyy v;ipaa-ti

värähtävistä
metallikielistä

ja johon tar-

vittavan ilma-

virran tavalli-

simmin itse

soittaja ai-

kaansaa jalka-

poikimien
avulla. Tämä
soitin keksit-

tiin 19:nnen
vuosis. alussa,

ja se on sit-

temmin kehit-

tynyt yhä
monipuolisem-
maksi. Huo-
kean hintansa,

helponlaisen

soittotapansa

ja tunteellisen

äänensä vuoksi

h. on tullut suosituksi kotisoittimeksi, etenkin
virsien säestimenä. Pienemmissä kokoushuo-
neissa se kykenee hyvin korvaamaan urkujen
äänen. LTsein sitä nimitetäänkin urkuharmo-
niksi, jolloin siihen enimmiten on liitetty jaloin

soitettava pedaali; silloin tarvitaan ilmavirtaa
hoitamaan erityinen palkeenkäyttäjä.— Nykyään
on olemassa jo varsin monipuolinen nuottikirjal-

lisuus harmonia varten, sekä .sävellyksiä että

sovitelmia (Karl Simon, Berlin). Itsenäinen,

suomalaisiin kansansävelmiin perustuva teos on
Töriiuddin ,,Harmoonikoulu". I. K.
Harmonia [-ni'ä], kreik. taruhenkilö, Areen

ja Aphroditeu tytär, naitettiin kadmeialaisten
suku-urholle Kadmokselle; häissä kaikki jumalat
olivat läsnä. Morsiuslahjojeu joukossa oli He-
phaistoksen takoma kultaineji kaulanauha, jolla

oli tärkeä sija argolais-thebalaisessa tarustossa;

sillä lahjottuna Eriphyle pakotti puolisonsa

Amphiaraoksen lähtemään ojinettomaan sotaan

(7 sankarin retkelle) Thebaa vastaan, ks. A m-
phiaraos, Alkmaion. — Loppuiällään H.
ja hänen puolisonsa muuttuivat käärmeiksi ja

vaelsivat Thebasta Illyrian Enkheleis kansan
(„ankerias-kansan") luo. O. E. T.

Harmonia (ransk. harmonie < kreik. harmo-
ni'a < 7( a ?•w o'2:ein = sovittaa yhteen), sopusuhtai-

suus, sopusointu, sieluntasapaino ; sulosointu.

Mus. 1. Sävelten keskinäinen sopeutuvaisuus.

Harmoni.
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Tätä sanaa käytetään usein samassa mielessä

kulu sointua, kuu on kysymyksessä sointujen

enemmästä tai vähemmästä sopeutuvaisuude»ta

johtuva taiteellinen vaikutus (esim. „tässä kuoro-

laulussa ou kauniit harmoniat"). — 2. Hienon
terävä urkuääuikerta (h. aetherea, h. celeste).

ks. myös Evankeliumih armoni a.

I. K.
Harmoniaoppi ks. Sointuoppi.
Harmonia prsestabilita ks. Leibniz.
Harmoniikka (ks. Harmonia), oppi har-

moniojen käytöstä säveltaiteessa. /. K.
Harmonikka 1. hanuri 1. käsiharmo-

u i, käsin soitettava kansanomainen paljesoitin,

keksitty Wienissä
1829 ja sittemmin
laajalti levinnyt, eri-

toten myös Venäjälle

sekä Suomeenkin.
Kokoonpanoltaan se

on huuliharpun (1.

„suuharmonikan") ja

kiinalaisen tseng-

soittimen (ks. t.) se-

koitus. Oikea käsi

soittaa pienellä kos-

kettimistolla melo-
Harmonikka. diaa, vasen aikaansaa

tarvittavat bassosäve-

let. Helpon soittotapansa tähden hanuri on

valitettavasti syrjäyttänyt viulunsoiton rahvaan
keskuudesta. I. K.
Harmoninen (ks. Harmonia), sopusointui-

nen.
Harmoninen jako ks. Harmoniset pis-

teet.
Harmoninen sarja, joukko lukuja, joilla jär-

jestettyinä on se ominaisuus, että mitkä kolme
perättäin seuraavaa tahansa niistä ovat harmo-
nisessa suhteessa (ks. t.). Harmonisen särjin

termien inverssiarvot muodostavat aritmeettisen

sarjau ja päinvastoin. Siten tekevät esim.

lukujen 1, 2, 3, 4, 5, 6 . . . inverssiarvot Vi, Vi>

Vn, li, Vs, Ve--. li:n s:n. Se on yksinkertaisin

esimerkki divergenttisarjasta, jonka termit yhä
vähenevät. Jos nimittäin Vs alkaen lasketaan

yhteen ensin kaksi termiä (Vs, V4) , sitten 4 ter-

miä (Vs, Ve, % Vs), sitten 8, 16... termiä, niin

joka summa ou > Vs. niitä summia ou äärettö-

män monta, siis sarjan summa on äärettömän
suuri. U. 8:n.

Harmoninen suhde. Jos kolmesta luvusta

ensimäineii suhtaantuu kolmanteen kuten ensi-

mäisen ja toisen erotus suhtaantuu toisen ja

kolmannen erotukseen, niin sanotaan lukujen

olevan h:ssa s:ssa. Esim. kuution särmien, sop-

pien ja pintojen luku eli luvut 12, 8, 6 ovat

•11" 12
silla Y=h:ssa s:ssa,

a,

—

—r, b h. s:ssa
a -f- o

12—8
'8—6 Yleensä ovat luvut

_>nb ,

Keskimäinen termi (8,

on äärimmäisten harmoninen keskiarvo.
H:ta s:tta tapaa akustiikassa ja uudenaikaiseensa

geometriassa. Niinpä esim. jännitetyt kielet

antavat perättäin sävelet c, e, g (duur-kolmisoin-

nun), jos muuten muuttumattomissa olosuhteissa

niiden pituudet suhtaantuvat kuten V4, Vis. V» toi-

sin sanoen ovat h:ssa sissa. U. S:n.

Harmoniseerata ks. Soinnuttaa.

Harmoniset pisteet. Neljää suoralla viivalla

olevaa pistettä A, B, C, D sanotaan harmonisiksi
pisteiksi, kun etäisyydet AB, AC, AD äärimmäi-
sestä pisteestä muihin muodostavat harmonisen112
sarjan (ks. t.). Siitä saadaan yhtälö -^-|-7-?:= Tp

tai myös verranto AE: BC = AD: DC, joten

siis etäisyydet toisesta (B) ja neljännestä (D)

pisteestä ensimaiseen (A) ja kolmauteen (C)

pisteeseen ovat verrannolliset. Janan AC sano-

taan tulleen harmonisesti jaetuksi B ja D pis-

teillä. Jos tällaisista pisteistä piirretään suoria

viivoja mielimääräiseen pisteeseen (harmoniset

säteet), niin leikkaa niitä mielivaltainen suora

neljässä h. p:ssä. U. S:n.

Harmonistiikka (ks. Harmonia), pyrki-

mys saattaa raamatulliset kirjat ja erittäinkin

neljä evankeliumia täydelliseen sopusointuun
keskenänsä. Edv. St.

Harmosti (kreik. harmoste'8 t. harmostc'r =

järjestäjä), muinaisessa Spartassa niiden virka-

miesten nimitys, jotka vouteina olivat perioiki-

yhteiskuntien etunenässä (ks. Perioikit).
Samoin nimitettiin myös niitä käskynhaltijoita,

jotka spartalaiset peloponneesolaissodan jälkeen

asettivat valtansa alaisiin kaupunkeihin, missä

he komensivat spartalaisia varusjoukkoja ja

tukivat Spartan toimeenpanemaa harvainval-

taista hallitusmuotoa. Heidäu kopeutensa, väki-

valtaisuutensa ja voitonhimonsa vaikuttivat osal-

taan siihen, että Spartan yliherruus ennen pit-

kää tuli vihatuksi. E. R-n.

Harmotomi, zeoliittimineraali, kokoomuksel-

taan vedeupitoinen bariumaluminiumsilikaatti,

kidemuodoltaan aivan samanlainen kuin fillip-

siitti. P. E.

Harms, Klaus (1778-1855), saks. pappi ja

teologi, joka uskonpuhdistuksen riemujuhlana

1817 esiintyi vallitsevaa järkeisuskoa vastaan

julkaisemalla 95 teesiä Lutherin teesien malliin.

H: n vaikutusta oli suureksi osaksi se yleinen

palaaminen luterilaiseen tunnustukseen, mikä
19:nnen vuosis. alussa oli kirkossa huomattavissa.

H. oli suurimman osan elämästään pappina

Kielissä. Hänen julkaisemistaan teoksista on

huomattavin „Pastoraltheologie" (1830).

E. K-a.

Harms, Louis (1808-65) , saks. pappi ja lähe-

tysjohtaja, perusti Hermannsburgissa
1849 oman lähetyksen, koska ei katsonut voi-

vansa kannattaa Pohjois-Saksan lähetysseuraa,

johon myös kuului reformeerattuja ; sitä paitsi

hänen mielestään oli pakanoita käännytettävä
siirtolaistoiminnan, eikä vain saarnan kautta.

Lähetti lähetyssiirtoloitaan Etelä-Afrikkaan, In-

tiaan, Austraaliaan ja Uuteen Seelantiin. Hänen
veljensä ja seuraajansa Theodor Harms in

(1819-85) ollessa Hermannsburgin kirkkoherrana

ja lähetysjohtajana luovuttiin kahdesta viimeksi-

mainitusta lähetysalasta ja siirtolatoimiunasta.

Erittäin huomattava on lähetys betsuaanein kes-

kuudessa E.-Afrikassa. Kaikkiaan on 65 mies- ja

2 naislähettiä, 71,700 kastettua 57 pää- ja 169

sivu-asemalla. — Alkuaikoinaan Suomen lähetys-

seura lähetti Hermannsburgin lähetykselle kanna-

tusta, m. m. kustantaen sikäläisessä lähetyskou-

lussa kahta suomalaista oppilasta, jotka sitten

yhdessä ensimäisten Helsingissä kasvatettujen

lähetyssaarnaajain kanssa lähetettiin Ambo-
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maalle. [Th. Harms, „Lebensbeschreibung des

Pastor Louis Harms"; G. Haccius, „Haunover-

sche Missionsgeschichte" II
;
„Ludvig Harmsiu

elämä" (1868).] U. P.

Hamack [här-J. 1. Theodosius H.

(1816-89), balttilainen teologi, v:sta 1847 käy-

töUieen teologian professori ensin Tartossa,

1853-66 Erlangenissa ja sen jälkeen taas Tar-

tossa, jonka luterilais-teologisella tiedekunnalla

hänen aikanaan oli loistoaikansa. Kasvaneena
herrnhutilais-pietistisissä käsityksissä H. myö-
hemmin kehittyi tunnustuksellisen luterilaisuu-

den varmaksi edustajaksi ja on siinä hengessä

voimakkaasti vaikuttanut Itämerenmaakuutaiu
nykyiseen pappispolveen. Pääteokset: „Luthers

Theologie" (2 nid. 1862-86), „Praktische Theolo-

gie (2 nid. 1877-8), „Katheketik" (2 nid. 1882) ;

„Die lutherische Kirche Livlands und die herrn-

hutische Briidergemeinde" (1860) . — 2. A d o H H.

(s. 1851), edellisen poika, kirkkohistorioitsija,

synt. 7 p. toukok. 1851 Tartossa, 1875 ylim.

prof. Leipzigissä, sit-

ten Giessenissä, 1879
kirkkohistorian vakin.

professori Giessenisaä,

1886 Marburgissa, 1888

Berliinissä; 1905 en-

tisen virkansa ohella

Berliinin kuninkaalli-

sen kirjaston päätireh-

tööri; kaikkien neljän

tiedekunnan tohtori.

Suuren tieteellisen

maineensa H. on etu-

päässä saavuttanut
vanhan kirkon ja

muinaiskristillisen kir-

jallisuuden tutkimuk-
sen alalla. V. 1882 hän
(yhdessä O. von Geb-

hardtin kanssa) aloitti sarjan „Texte und Unter-
suchungen zur Geschichte der altchristlichen

Litteratur", jossa H. itse ja hänen lukuisat oppi-

laansa ovat julkaisseet toistasataa erikoistutki-

musta. Vv. 1886-90 ilmestyi H:n „Lehrbuch der
Dogmengeschichte" (3 nid.; 4:6 pain, 1909-10),

joka sekä metodisesti että sisällykseltään on
käänteentekevä teos alallaan (ks. Dogmi-
historia). Siinä esiintyvä teologinen käsi-

tys on etupäässä A. Ritschlin vaikutuksen alai-

nen. Lyhennys tästä on „Grundriss der Dogmen-
geschichte (3:s pain. 1898). H:n toinen pääteos
on laaja muinaiskristillisen kirjallisuuden histo-

ria, jota on ilmestynyt 2 osaa („Gesch. der alt-

christl. Litteratur", 1893-1907) ; ne si.sältävät

valmistavia tutkimuksia vielä julkaisematonta
loppuosaa varten, johon varsinainen kirjallis-

historiallinen esitys tulee. H. on tullut siihen

tulokseen, että perintätiedon ilmoitukset muinais-
kristilli.sten teosten syutyajasta ja tekijästä

yleensä ansaitsevat paljon enemmän luottamusta
kuin kriitilliset tiedemiehet F. Chr. Baurin
(ks. t.) jälkeen ovat niille antaneet, ja että kir-

kon vanhin historia on pääasiassa luotettavasti

selvitettävissä, vaikka siihen jääkin aukkoja.
Muutamien U:n T:n kirjojen, varsinkin Luukaan
evankeliumin ja Ap. tekojen, aitoperäisyyttä H.
on erityisesti käsitellyt („Beiträge zur Eiulei-

tung in das Neue Testament", 1906-08). Edel-

Adolf Harnack.

leen H. laajahkoissa teoksissa on esittänyt van-
han kirkon lähetyshistoriaa („Die Mission und
Ausbreitung des Christentums in deu ersteu drei

Jahrhunderten", 2 pain. 1906) ja kirkko-oikeu-
dellista kehitystä („Entstehung und Entvvicke-
lung der Kirchenverfassung und des Kirchen-
rechts in den ZAvei ersten Jahrhunderten", 1910).
Etevää kirjallisuuslehteä „Theologische Littera-
turzeitung" H. on toimittanut yhdessä E. Schö-
reriu kanssa. Mainiona luennoitsijana ja puhu-
jana H. on tullut tunnetuksi laajalti ulkopuo-
lella varsinaisten tiedemicstenkin piiriä ja on
vapaamielisen protestanttisen teologian huoma-
tuin nykyään elävä edustaja. Paljon väittelyä

herätti 1892 IT:n kansantajuinen kirjanen aposto-
lisesta uskontunnustuksesta, josta syntyi n. s.

,,Apostolikum-riita". V. 1900 H. julkaisi kaik-
kien tiedekuntien ylioppilaille pitämänsä luennot
kristinuskon olemuksesta („Das Wesen des Chri-
stentums") ; ne sisältävät henkevän katsauksen
kirkon kehitykseen ja pääkirkkokuntieu luon-

teenkuvauksen, johon liittyy persoonallinen, H:n
oman teologisen kannan esitys. Sekin aiheutti

kiivaita kyiiäkiistoja. — Laajan Preussin tiede-

akatemian historian H. kirjoitti 1900. Saksan
evankelissosiaalisiin kongresseihin hän on ahke-

rasti ottanut osaa tavallisesti niiden puheen-
johtajana ja yhtenä pääpuhujaua. [A. Hjelt,

„Apostolikum-riita Saksassa" (Valvoja, 1893) ;

Z. Castron, „Jeesus Kristus historiantutkijan

valaisemana" (Valvoja, 1901).] J. G.

Harnisch, Wilhelm (1787-1864) , saks.

seminaarinjohtaja ja kasvatusopin, kirjailija.

Innokkaana Pestalozzi'n aatteiden kannattajana
H. vaikutti huomattavasti sekä kirjailijana että

käytännöllisenä koulumiehenä aikansa kasvatus-

kysymysten ratkaisuun. [Rein, „Encyklop.
Handb. d. Pädagogik", IV, 2:neu pain.]

Harojuuri ks. Juuri.
Harolan Linnaluoto Kokemäellä, vuolasvir-

taisen veden keskellä oleva saari, josta tarina

kertoo, että siinä ennen muinoin on ollut linna.

Muinaislöydöt osoittavat sen asutuksi pakanuu-
den ajan lopulla. K. S.

Harpalos, Aleksanteri Suuren rahastonhoitaja,

jonka huostaan kuningas lähtiessään Intian-

retkelleen uskoi aarteensa. H. tuhlasi hekumalli-

seen elämäänsä niin suuren osan hoidettaviaan

rahavaroja, että hän, kun tieto Aleksanterin

paluusta saapui, katsoi parhaaksi paeta Babylo-

nista, jolloin hän otti mukaansa 5,000 talenttia

sekä 6J000 palkkasoturia. Hän lähti nyt Kreik-

kaan ja pyysi turvaa ateenalaisilta sekä osasi

hankkia itselleen vaikutusvaltaisia ystäviä Atee-

nassa. Niinpä kun Aleksanterin nimessä vaa-

dittiin hänen luovuttamistaan, eivät ateenalaiset

siihen suostuneet; kuitenkin he ottivat H: n hal-

lussa olevat rahat takavarikkoon ja vangitsivat

hänet itsensä. Mutta H:n onnistui päästä pa-

koon ja läksi Kreettaan, missä eräs hänen upsee-

reistaan, Thibron, hänet murhasi. Kun ateena-

laisten sitten tuli jättää takaisin H:n tuomat ra-

hat, havaittiin, että alkuperäisestä summasta,

jonica H. oli ilmoittanut 700 talentiksi, ei ollut

jäljellä muuta kuin toinen puoli ; loput TT. oli

käyttänyt lahjomisiin. Tämän johdosta pantiin

vireille oikeusjuttu (n. s. H: n juttu), johon mui-

den muassa Demosthenes (ks. t.) oli sotkeutunut.

E. Rv.
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Harpignies [arpinji'], H e u r i(s. 1819) , ransk.

maisomamaalar;. Daubignyn ja Corofii maisema-
maalaussuuuaau voimakkaimpia edustajia, öljy-

jä vcsivärikuvia Hauskasta ja Italiasta. E. li-r.

Harpokrates [-kra'tes], lapseksi kuvatuu egyp-

liläison H o r jumalan kreikka-

lainen nimi (< egypt. H a r-

pckhrat = Hor lapsi) . ks.

For, H o r o s.

Harppari, pituusmittauksessa

käytetty työkalu, kokoonpantu
kahdesta kulmittain asetetusta

seipäästä, joita yhdistää poikki-

puu ja joiden kärkien väli on

6 jalk. (1 .syli). K. S. K.
Harppi, ympyränkaariou piirto- sekä suora-

viivaisten etäisyyksien mittauskoje. Molempiin

6 3ALK.-

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.

näihin tarkoituksiin käytetään kärkiharp-
pia (kuva 1). Länkiharpilla (kuva 2)

mitataan ulkopuolisia, varsinkin liereiden kappa-

leiden läpimittoja; jalkaharpilla (kuva 3)

taasen mitataan aukkojen suuruutta. Tanko-
harpissa ou tanko, jota pitkin piirtokärkiä

voidaan siirrellä; sitä käytetään etupäässä suu-

rien ympyröiden piirtämiseen. Xollahar-
pilla piirretään hyvin pieniä ympyröitä. —
ks. H a r p p i 1 a a t i k k o. V. V-la.

Harppilaatikko, laatikko, joka s'säliää g "omet-

lisiin konstruktsioneihin eli viivapiirustukseen

tarvittavat kojeet, kuten harpit, vetokynät y. m.

Harppu, kielisoittimista kaikkein vanhimpia;

tavataan muinaisegyptiläisissä kuvissa jotenkin

nykyisessä muodossaan. Käsin tahi näppäimellä

soitettavista soittimista h. ou suurin. Kelttiläi-

sillä h. ou ollut kansallissoittimena. Taidesoitti-

meksi .se pääsi kehittymään vasta sitten, kun sen

kielet voitiin saada pedaalien avulla kromaatti-

sp-ti korotettaviksi fl720). Erardin kekr-intö

HarpjMa

Ilarpi.

(ks. t.) saattoi 100 vuotta myöhemmin harpun
sen lopulliseen täysikuutoisuuteen, ja nykyään
sitä yleisesti käytetään konsertti- ja teatteri-

orkestereissa. Sen vaikutus on satumaisen hieno

ja runollinen; yhtyneenä huilusäveliin se aikaan-

saa hopeanheleän sointivärin. 7. K.
Harpuuni ks. II e i 1 1 o a s e e t.

Harpyia (Harpyia deslructor), kotkien hei-

moon kuuluva Etelä- ja Keski-Ameriikassa elävä

petolintu. Karkea rakenne,

suuri pää ja erinomaisen

vahva, käyrä nokka, vahvat

jalat, suurine, hyvin pak-

suine ja koukistuneine kyn-
sineen, lyhyet siivet ja vahva,

pehmeä höyhenpeite ovat

h:lle ominaisia. Pään ja

kaulan höyhenet ovat har-

maita, pitkät niskahöyhenet,

jotka lintu voi kohottaa tup-

suksi, selkä, siivet, pyrstö,

!
ylärinta ja sivut mustanhar-

'' maat, ruumiin alapuolet val-

i koiset. Asuen enimmäkseen
vesistöjen luona tämä saaliin-

himoinen, lähes 1 m:n pitui-

nen petolintu on kaikkien
pienempien eläinten kauhisttiksena ja kotieläin-

tenkin paha vihollinen. Intiaanit pitävät h:n

höyheniä koristuksina suuressa arvossa, kasvatta-

vatpa usein niiden saantia varten nuoria lintuja.

E. W. 8.

Harpyiat (kreik. harpyiai) , kreik. tarustossa

kuoleman haltijattaria, jotka myrskytuulen ta-

voin äkkiä tempaavat pois ihmisiä. Sankari-

rtmoudessa ne joskus esiintyvät tuulispäinä, jos-

kus niitä näkyy kuvaillun tammoiksi, jotka tuul-

ten hedelmöittäminä synnyttävät nopeita varsoja.

Useimmin heitä kuitenkin kuvailtiin käyräkynti-

siksi siivekkäiksi naisiksi taikkapa linnuiksi,

joilla on naisen pää. Argouauttien tarustossa ne

ryöstävät ja tahraavat Phineuksen (ks. t.)

ravintoa, kunnes Phineuksen langot, Boreas

tuulen siivekkäät pojat, karkoittavat ne. Tämän
])iirteen on Vergilius ^neis runoelmassaan jäl-

jentänyt. O. E. T.

Harraden [häradan], Beatrice (s. 1864),

engl. romaaninkirjoittaja, kirjailijatar, jolla on

huomattava taipumus hienoon psykologiseen ana-

lyysiin. H:u huomattavimmat teokset ovat suu-

reu menestyksen saavuttanut, nähtyjen tapahtu-

main pohjalle pertistuva liikuttava rakkaus-

romaani ,,Ships that pass in the night" (1893;

myös suom.) , kertomtikset ,,At the green dragon".

An idyll of London" ja ,:The painter and the

cture". H: n viimeksi julkaisemat romaanit ja

. rtomukset eivät ole hänen ensimäisen romaa-
ninsa tasalla. Niitä ovat „Katharine Frensham"
1003) ja ..The scholar's daughter" (1906).

J. El.
Harran (Haran, < ass. fe/iarränu = tie, yh-

iii. muinaisajalla Mesopotamian tärkein kau-

iiuiki (roomalaisten Carrha;), Edessasta kaak-

koon, kuunjumalan Sinin pääpaikkoja, mainitaan

l^aamattissa Abrahamin asuinpaikaksi, vrt.

1 Moos. 11,1, 12,, 27« y. m. K. Tt.
Harrar ks. H a r a r.

Harraslanka, kovasta, karkeasta, tavalli.sesti

itämaisesta villasta kehrättyä kampavillalankaa,
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joka kehrätään lankanumeroiksi 1-20. Sitä käyte-

tään pääasiallisesti mattokudoksiksi sekä uaubo-
jen punomiseen ja kutomiseen. Useilla toimikas-

sidoksilla ja kuviollisilla nauhoilla ou nimenä
harrasiiauhat. Loimena niissä saattaa olla myös
pellavalanka tai puuvillansekaineu villalanka,

joskus myös puuvillalanka. E. J. S.

Harrastus ks. Herbart-zilleriläiuen
s u u n t a.

Harrgrund, kallio, jolla pidetään telineelle

iiostettua loistolylilyä johtona kalastajille heidän
palatessaan mereltä Sidebyhyn vuosittain ^/t-^/s-

K. 8.

Harri ks. Harjus.
Harriman [hariman] , Edward Henry

(1848-1909), amer. suurpohatta, tunnettu „rauta-

liekuninkaan" nimellä ; aloitti uransa konltori-

poikana, ryhtyi 1883 keinottelemaan rautatie-

osakkeilla ja sai vähitellen täydellisesti haltuunsa
joukon Yhdysvaltain suurimpia ratoja (esim.

kolme Pacific-rataa) ja useat näiden yhteydessä
olevat höyrylaivayhtiöt ; oli kuollessaan maail-

man rikkaimpia miehiä.
Harrisburg [härisiägj, Pennsylvanian pää-

kaupunki Yhdysvalloissa, Pennsylvania-kanavan
ja Susquehanna-joen varrella, 50,167 as. (1900).

Kaunis, komeita rakennuksia; kirjasto, jossa

140,000 nid. Vilkas, lähistöllä oleviin kaivoksiin
perustuva teollisuus; tuotannon arvo 82,8 milj.

mk. E. E. K.
Harrison [härisanj, John (1693-1776), engl.

mekaanikko, ensin puuseppä sittemmin kello-

seppä ja keksijä. H. konstrucerasi 1725, ennen
Grahamia, ensimäisen kompensatsioniheiluriu,
mikä tekee heilurin pituuden lämmönmuutoksista
riippumattomaksi. Jo 1729 hän valmisti krono-
meetterin, jolla määrätään merellä pituusaste;

tämän keksinnön parantamiseksi hän työskenteli

monta vuotta ja valmisti 1761 sen kappaleen,
josta hän vihdoin sai hallituksen lupaaman pal-

kinnon, 20,000 puntaa. (V. V-la.J

Harrison [härisan]. 1. William Henry H.
(1773-1841), Yhdysvaltain presidentti, antautui
1791 sotilasalalle; Indianan territorin kuver-
nöörinä hän toimi pontevasti ison-rokon ja juop-

pouden vastustamiseksi intiaanien keskuudessa;
sai eräät intiaaniheimot sopimuksilla luovutta-

maan suuret maa-alat valtiolle ja kukisti vaa-

rallisen intiaanikapinan ; otti 1812-14 osaa sotaan
Englantia vastaan, hyökkäsi Kanadaan ja voitti

englantilaiset Thames-joella 1813 ; tuli sam. v.

kenraalimajuriksi ; oli 1816-19 kongressin jäse-

nenä, 1824-28 senaattorina; oli senjälkeen varat-

tomuutensa takia pakotettu olemaan Ohion
kreivikunta-tuomioistuimen kirjurina ; valittiin

1840 presidentiksi, mutta kuoli kohta sen jälkeen
kun oli astunut virkaansa.

2. B e n j a m i n H. (1833-1901) , Yhdysvaltain
presidentti, edellisen pojanpoika, toimi asian-

ajajana, otti upseerina Pohjoisvaltioiden ar-

meiassa kunniakkaasti osaa sisälliseeu sotaan ja

yleni brigadikenraaliksi ; 1881-87 senaatin jäse-

nenä, valittiin presidentiksi 1888 tasavaltalaisen
puolueen ehdokkaana, mutta menetti 1892 vaa-
leissa paikkansa Clevelandille; presidenttinä H.
kannatti puolueensa pitkälle menevää suojelus-

tullipolitiikkaa; julkaissut „Speeches 1888-1892"

(1892) y. m. J. F.
Harrisse [haris], Henry (s. n. 1830), ransk.-

amer. historioitsija ja bibliografi, tutkinut
etupäässä Ameriikan löytöhistoriaa; teoksia:

„Bibliotheca americana vetustissima" (1866 ; luet-

telo kaikista 1492-1550 julkaistuista Ameriikkaa
koskevista teoksista), „Chr. Colomb, son origine,

sa vie, ses voyages, sa famille et ses deseendaJits"

(1884-85), „Excerpta colombiniana" (1887), „The
discovery of North America" (1892), „Chr. Co-
lomb devant Thistoire" (1892), „Jean Cabot, the

discoverer of North America, and Sebastian, his

son" (1896). J. F.
Harrisville [hqirisvil], kaupuuki Yhdysval-

loissa, Ne\v Hampshiren valtiossa; suomalaisia
n. 70 paikkeilla, työ.skeutelevät enimmäkseen
kutomatehtaissa ; osa myöskin ulkotöissä. Ensi-

mäiset kansalaisemme asettuivat sinne 1900.

Harsintahakkaus, sellainen hakkaustapa, että

metsästä poistetaan yksityisiä puita tai pieniä

puuryhmiä, tav. lavealta alalta. Järjestetty h.

käsittää 1) tukkipuiden hakkuun, jolloin poiste-

taan määrätyn ko'on saavuttaneet terveet tukki-

puut ja 2) puhdistushakkuun, jossa poistetaan

vikanaisia, kitukasvuisia, sairaloisia y. m. puita,

joiden kasvamaan jääminen on turhaa tai suo-

rastaan vahingollistakin. H:ssa poistetaan kus-

takin metsiköstä ainoastaan se puumäärä, minkä
se on edellisen hakkuun jälkeen ennättänyt kas-

vaa
; jos hakataan enemmän, on hakkaus n. s.

lohkoharsintaa. Järjestämättömiä harsintahak-

kausmuotoja ovat n. s. hirrenharsinta, jota käy-

tetään huonomenekkisissä seuduissa ja joka kä-

sittää pääasiassa vain tukkipuiden hakkuun, ja

n. s. kotitarvehakkuu. A. C.

Harsintametsä, sellainen n. s. metsikköniuoto,

jossa on harjoitettu harsintahakkausta ja joka

siitä syystä on aivan eri-ikäinen, käsittäen kaikki

mahdolliset ikäluokat rungottain tai pikkuryh-

mittäin sekoitettuina. A. C.

Harsokangas, h a r v i k k o, reiällinen, hieno

puuvilla-, silkki-, puolisilkki tai liinakangas,

jonka sidos on kaksivartinen. Langat ovat niin

harvaan asetetut, että kangas on läpinäkyvää.
E. J. S.

Harsokorennot (Chrysopa). Verkkosiipisiin

kuuluva hyönteissuku. Yleisellä harsokorennolla

(Chr. perla) on
ohuet, harsomaiset,

vihreät siivet; sil-

mät kullanhohtei-

set. Toukat, jotka

suuresti rauistutta-

Harsokorento.

1. Toukka. 2. Lehteenkiinnitettyjä varrellisia muula.
3. Tilysimuotoinen hyOnteinen.

vat leppäterttujen toukkia, hävittävät kirvoja.

Munat varrelli-set. U. S-s.

Harsopilvet ks. P i 1 v e t.

Harsovaate ks. Harsokangas.
Harspränget [härsproJi^et], lap. N j o m-

m e 1 s a s k a, mahtava koski Luulajan-joessa, 50

km lounaiseen Jällivaarasta. Tarina tietää ni-
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men johtuvan siitä, että putouksen päällä leijai-

leva vesihuutu toisinaan kovassa pakkasessa on
jäätynyt jäniksen juostavaksi sillaksi. — Teolli-

suuden käyttövoimaa on arveltu koskesta saata-

van 46-79,000 hevosv. Lasku 2 km:n matkalla
on 74 m. E. E. K.
Hart. 1. Heinrieli H. (s. 1855), saks, kir-

jailija, naturalistisen suunnan edustaja, julkaisi

yhdessä veljensä kanssa teatteriarvosteluja leh-

dessä „Tägliche Rundschau" ja v:sta 1900 aika-

kauskirjassa „Der Tag". H. on kirjoittanut
„Wellpfingsteu. Gedichte eines Idealisten"

(1878), murhenäytelmän „Sedan" (1883) ja suuri-

suuntaisen eepoksen, josta toistaiseksi on ilmes-

tynyt seuraavat 3 osaa: „Tul und Nahila",
„Nimrod" ja „Mose".

2. Julius H. (s. 1859), saks. kirjailija,

edellisen veli, edustaa veljensä kriitillistä suun-

taa, julkaissut runokokoelman „Sansara" (1878),

„Homo sum" (1890), murhenäytelmät „Dou Juan
Tenorio" (1884), „Der Rächer" (1884) ja „Der
Sumpf" (1885) ja lisäksi yleisen kirjallisuus- ja

teatterihistorian (1894-97, 2 nid.). J. H-l.

Hart [hätj, Sir Robert (s. 1835), engl.-

kilnal. virkamies, lähti jo 1854 Kiinaan, oli 1858
Kantoniin asetetun engl.-ransk. halliutokomis-

sionin sihteerinä, meni pian seujälkeen Kiinan
meritullilaitoksen palvelukseen ja tuli 1863 sen

päälliköksi; tuli 1896 Kiinan koko tullilaitoksen

ja postitoimen ylitarkastajaksi. H:n taitavalla

johdolla Kiinan tullitulot kasvoivat tuntuvasti.

Samalla hän toimi innokkaasti eurooppalaisen
sivistyksen levittämiseksi Kiinaan ja sai usein
tehtäväkseen olla välittäjänä Kiinan ja Euroo-
pan valtain välisissä riidoissa. Boksarikapinan
aikana (1900), jolloin H:n talo ja arvokkaat
muistiinpanot hävitettiin, hän otti tarmokkaasti
osaa lähetystöjen puolustamiseen Pekingissä;
palasi 1908 Englantiin; julkaissut „These from
the land of Sinim" (1901). J. F.

Hartaus on yleisessä merkityksessä se mielen-

tila, joka syntyy, kun huomio kiintyy johonkin
tavallisuutta ja äärellisyyttä korkeampaan, esim.

suurenmoiseen luonnonilmiöön tai taideteokseen
(esteettinen h.), ylevään sankaritekoon tai siveys-

lain asettamaan vaatimukseen (moraalinen h.)

taikka totuudenetsimi-sen äärettömään päämää-
rään (intellektuaalinen h.). Ihminen tuntee
jollakin tavoin kohoavansa mielessään siihen,

mikä on ikuista ja ääretöntä. Erityisessä merki-
tyksessä hartaus tarkoittaa mielen kohoamista
yliaistillisiin olentoihin, maailmankaikkeuden
suuruuteen taikka (erityisesti kristillisessä us-

konnossa) äärettömyyteen elävänä persoonana,
Jumalaan (uskonnollinen h.). Hartaudentunne
syntyy usein määrätyn kokemuksen johdosta vä-

littömästi, ilman henkilön omaa tarkoitusta,

mutta hartautta voidaan myös jossakin määrin
tarkoituksellisesti herättää, esim. uskonnollista
hartautta antautumalla rukoukseen, ylistysvirren

laulamiseen ynnä muilla hartauskeinoilla. Vaikka
h. lähinnä on yksilön mielentila, voi se myös
esiintyä yhteen kokoontuneiden ihmisten yhtei-

senä mielialana esim. kirkollisessa jumalan-
palveluksessa. Erittäinkin syntyy hartautta
pienemmissä uskonnollisten ihmisten yhteistilai-

suuksissa (kotihartaus, hartauskokous, hartaus-
seura). — Suomen kirkkolaki kieltää käytöksellä
häiritsemästä hartautta jumalanpalveluksessa

(30 §), velvoittaa perheeni.säntiä ja erittäinkin
pappeja pitämään yksityistä hartautta kodissaan
(32 §), sallii pitää muitakin yksityisiä hartaus-
seuroja ilman asianomaisen papiston välitöntä
johtoa edellyttämällä, ettei niitä pidetä yhteisen
jumalanpalveluksen aikana ilman seurakunnan
kirkkoherralta saatua lupaa eikä pidetä opetus-
puheita, jotka ovat vastoin evankelista oppia
tahi aikaansaavat häiriöitä (33 §). Ken rikkoo
30 ja 33 §§:n sanottuja määräyksiä vastaan,
joutuu kirkkoneuvoston kiellon, kirkkokurin ja

vihdoin maallisen oikeuden käsittelyn alaiseksi

(33, 101, 104 ja 105 §). Z. C.

Hartauskirjallisuus (varsinkin suomenkieli-
nen). Kristillisessä kirkossa on kaikkina aikoina
viljelty kirjallisuutta hengellisen elämän virkis-

tämiseksi. Vanhalla ajalla käytettiin tähän
tarkoitukseen enimmäkseen uskonnollisia kir-

jeitä ja marttyyrilegendoja. Keskiaikana anas-

tivat ensiraäisen sijan pyhimystarut. Arvok-
kaita lisiä h:een antoivat syvällistä itsetutkiste-

lua harjoittavat mystikot, esim. Tauler ja Suso,
sekä varsinkin Tuomas Kempiläinen
(k. 1471. „Kristukseu seuraamisesta", maailman
enimmin levinnyt hartauskirja). — Uskonpuh-
distuksen aikakaudella olivat uskonpuhdistajain,
varsinkin Lutherin kirjat evankelisten kes-

ken enimmin luettuja. Eteviä suomalaisia alku-
teoksia tältä aikakaudelta ovat: Agricolan »Ru-
kouskirja" (1544) ja Sorolaisen „Postilla" (1621-

25). Uskonpuhdistusta seuraavalta ajalta on
ennen kaikkea mainittava Johan Arndtin
teos „Totisesta kristillisyydestä" (l:uen kirja
v:lta 1606), jolla luterilaisessa hartauskirjalli-

suudessa vieläkin on kunniasija. Paljon luettu

on myöskin Arndtin: »Paratiisin yrttitarha",
ei kuitenkaan edellisen arvoinen. Samanaikui-
neu kirjailija on Stephan Pretorius,
jonka »Hengellinen aarreaitta" on varsin ar-

vokas hartauskirja. Puhdasoppisuuden teolo-

geista kirjoitti suosittuja hartauskirjoja J o-

han Gerhard (»Pyhät tutkistelemukset",
1606). Suurenmoinen muistomerkki puhdas-
oppisuusajan hartauskirjallisuudesta on Christ.

Scriveriu »Sielunaarre" (1675-92. suomeksi
kolme paksua nidosta). Näiden aikalainen
on englantilainen vapaakirkkosaarnaaja Rich.

Baxter, jonka »Pyhien ijankaikkmen lepo"

(1649) on paljon luettu hartauskirja. Vähän
häntä myöhempi on englantilainen baptistisaar-

naaja John Bunyan, jonka »Kristityn vael-

lus" (1678) on kansanomaisin hartauskirja, mitä
milloinkaan on' kirjoitettu. — Pietismin ajoilta

ovat paljon luetut hartauskirjat: Bogazkyn
»Kultainen aarreaitta" (1718), H o 1 1 a z i u k-

s e n »Armon järjestys autuuteen", F r e s e-

ni uksen ,,Rippikirja"(1746) , sekä suomalaisen
Juhana Wegeliuksen postilla »Pyhä
evankeliumillinen valkeus" (1747-49).

Suomen suuri heränneisyysliike 19:nnellä vuosi-

sadalla käytti luonnollisesti enimmin pietismin

hartauskirjallisuutta. Paitsi ennen mainittuja
kirjoja luettiin näissä piireissä varsinkin ruotsa-

laisen Nohrborgiu, suomalaisen Björk-
qvistin, ja myöhemmin J. F. B e r g h i n pos-

tilloja. Samaan suuntaan kuuluu tuottelias kir-

jailija M. Rosendal (»Sananen kiusatuille

sieluille" y. m.). Heränneisyydestä haarautunut
evankelinen suunta on suomeksi toimittanut ja
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levittänyt varsinkin Lutherin kirjoja. Sen ohessa
on tässä piirissä luettu F. G. Hedbergin
(„Ainoa autuuden tie" y. m.) , C. O. E o s e n i u k-

sen („Isä meidän selitys" y. m.) ja Joh.
Backin kirjoja.

Uudemmasta suomalaisesta hartauskirjallisuu-

desta mainittakoon lopuksi suomennokset
Funcken, Spurgeonin ja Drum-
m o n d i u teoksista, Klavenessiu, Bes-
kowin, Frenssenin ja Janssenin saar-

noista sekä G. Johanssonin saarnat (3 ko-
koelmaa). E. K-a.
Hartausseura, sellainen hartaudenharjoitus,

jossa on lukuisammin osanottajia kuin tavalli-

sessa kotihartaudessa, mutta jota ei silti voi

katsoa yleiseksi jumalanpalvelukseksi (ks. t.).

Hartausseuraa ei ilman kirkkoherran lupaa saa
pitää sillä ajalla, jolloin yhteistä jumalanpalve-
lusta seurakunnassa toimitetaan. Evankelisluteri-
laisen seurakunnan jäsen, joka tätä vastaan rik-

koo, joutuu voimassaolevan, 6 p. jouluk. 1869
annetun Kirkkolain 33 §:n mukaan sanotun lain

101 §:ssä säädetyn kirkkokurin alaiseksi; ellei

hän ota siitä ojentuakseen, voidaan hänet tuomita
korkeintaan sadan markan sakkoon (Rikoslain
41: 1). Jos evankelisluterilaisen seurakunnan
jäsen vastoin kirkkoneuvoston kieltoa on pitänyt
opetuspuheita yksityisessä hartausseurassa, voi-

daan hänet rangaista enintään viidensadan mar-
kan sakolla (Rikoslain 41: 2, Kirkkolain 33, 104
ja 394 §§). vrt. Konventikkelipla-
k a a 1 1 i. O. K:nen.
Harte [Mt], Francis Bret (1839-1902)

,

amer. kirjailija, siirtyi 1854 Kaliforniaan, missä
toimi maanmittarina, opettajana, latojana,

sanomalehtimiehenä y. m. V. 1863 H. perusti

aikakauskirjan „Overland Monthly", jossa jul-

kaisi omituiset ja mieltäkiiunittävät kaivos-
kertomuksensa „The luck of roariug camp"'
(1868), „The outcast of Pokerflat" (1869) ja

„Teunessee's partner" sekä runon „Plain lan-

guage from truthful James" (1871), joka saattoi
tekijän laajalti kuuluisaksi. H:n ihmisystävälli-
nen mieli ja ihmisluonnon sovinnollinen ym-
märtämys, hänen paikallisväritykseen tottunut
silmänsä ja eloisa esityksensä ovat taanneet hä-
nelle lukijapiirin myöhemminkin, kun jo hänen
aiheensa ovat menettäneet uutuudenviehätyk-
sensä. Kirjana ilmestyivät ensin „Condensed no-

vels" (1867), „Poems" (1871), ja „The luck of

roaring camp, and other sketches" (1871) aloitti

pitkän sarjan novelleja, joista kokoelma suo-

mennettu: „Tarinoita Kalifornian kultamaalta"
(1874). [Pemberton, „Life of B. H." (1903);
Boynton, „Life of B. H." (1903).]

J. E-l.

Hartebeest-antilooppi ks. K a a m a.

Hartel, Wilhelm August von (1839-

1907), itäv. filologi ja valtiomies, klassillisen filo-

logian ylim. prof. 1869 ja vak. prof. 1872 Wieniu
yliopistossa, hovikirjaston esimies 1891, opctus-
asiain ministeri 1900-05, jolloin vastusti slaavi-

laisten vaatimuksia ja kirkollismielisten vaiku-
tusta. H. kirjoitti m. m. ,,Homerische Studicn",
3 OS. (1871-74), „Demosthenische Studien", 2 ,os.

(1877-78), „Patristische Studien" (1890-95), jul-

kaisi klassillisten kirjailijain (Eutropiuksen,
Cyprianuksen, Ennodiukseu, Paulinus Nolanuk-
sen) teoksia sekä perusti 1879 yhdessä K.

Scheuklin kanssa „Wiener Studien" nimisen
aikakauskirjan. K. J. E.
Hartenau, Alexander von, kreivi, ks.

Aleksanteri I, Bulgaarian ruhti-
n a s.

Hartenstein [-stäinj, Gustav (1809-90),
saks. filosofian harjoittaja, vars. professori Leip-
zigissä 1836-59, sittemmin kirjastonhoitaja Je-
nassa. Liittyi Herbartiin ja julkaisi teokset
„Die Problcme und Grundlehren der allgemeinen
Metaphysik" (1836) sekä „Die Grundbegriffe der
ethischeu TVissenschaften" (1844), jotka ovat
erittäin hyviä herbartilaisen oppijärjestelmän
esityksiä. Julkaisi ansiokkaat Kantin teosten
kokonaispainokset (1838-39, 10 os., ja uudelleen
1867-69, 8 OS.), samoin Herbartin kootut teokset
(1850, 12 OS., uudelleen painettu 1883-93, 13 os.).

A. Gr.
Hartialihas (mtisculus deltoideus), lihas, joka

solisluun ulommissa osissa ja lapaluun harjalla
olevista kiinnityskohdistaan lähtien peittää olka-
nivelen ja toisesta päästään kiinnittyy kyynär-
varteen; sen tehtävänä on kohottaa käsivartta.

Hartiat, ne vartalon osat, joihin ylä- tai etu-
raajat ovat kiinnittyneet; hartioitten luuston
muodostavat etupäässä lapaluut ja solisluut,

ynnä ne rintakehän yläosat, joihin sanotut luut
nojaavat.
Hartig f-ihj. 1. GeorgLudvigH. (1764-

1837), saks. metsänhoitomies, metsätieteen perus-
tajia, toiminut käytänn. metsänhoitajana, yllä-

pitänyt "metsäkouluja, nimitettiin 1811 Preussin
metsänhoitolaitoksen päälliköksi, luennoi samalla
metsätiedettä Berliinin yliopistossa. Julkaissut
joukon teoksia, joilla on ollut uranaukaiseva mer-
kitys; niistä ovat tärkeimmät „Lehrbuch fur
Förster" (1808; ll:spain. 1877) ja „Anweisung zur
Taxation der Forste" (1795; 4:s pain. 1819), toi-

mittanut useita metsänhoidollisia aikakauskir-
joja. — 2. Theodor H. (1805-80), edellisen

poika, toiminut pääasiallisesti metsätieteen opet-

tajana, ensin Berliinin yliopistossa, sitten Braun-
schweigin polyteknikumissa, julkaissut useita
metsätieteellisiä tutkimuksia ja käsikirjoja. —
3. Robert H. (1839-1901), edellisen poika, toi-

minut etupäässä metsätieteen opettajana Ebers-
walden metsäakatemiassa (1867-78) ja Miinche-
nin yliopistossa (1878-1901), julkaissut suuren
määrän erittäin ansiokkaita tutkimuksia varsin-

kin kasvipatologian alalta, meilläkin oppikirjana
käytetyn „Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten"
(1882; 3:s pain. 1900), „Anatomie und Physio-
logie der Pflanzen" (1891) y. m. A.C.
Hartikka Henrikinpoika (k. 1599) , Vuolteen

herra, suom. soturi, esiintyy v:sta 1569 alkaen

ajan asiakirjoissa; Juhana III:n aikana nimi-

tettiin häntä arvonimellä „muonaveronhoitaja"
ja sitä arvoa, mitä nautti, osoittaa se seikka,

että hänet 1580-luvun lopussa Pentti Severin-

poika Juustenin kanssa määrätään hoitamaan
Suomen käskynhaltian virkaa Aksel Lejon-

hufvudin estettynä ollessa; sittemmin hän on

Halikon kihlakunnan tuomarina. H. H. oli niitä

Suomen aatelismiehiä, jotka riidan syttyessä

Sigismundin ja Kaarle herttuan välillä jänte-

västi asettuivat edellisen ja Klaus Flemingin
puolelle. Marttilan taistelussa Kaarle herttuata

vastaan 1599 hänet mainitaan suomalaisien

päälliköiden joukossa, mutta joutui sen jälkeen
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herttuan valtaan ja mestattiin marrask. 10 p.

Turuu verilöylysää. K. G.

Hartikka Jaakonpoika ks. G a r p.

Hartington [häiiritsn], markiisi, ks. D e v o u-

s hi r e, Spencer Compton Cavendish.
Hartleben, Otto Erich (1864-1905), saks.

kirjailija, ,,Freie Biihnen" teatterin kannattajia,

kirjoittanut kertomuksia, mutta saavuttanut

tunnustusta varsinkin näytelmien kirjoittajana,

joista mainittakoon „Augele"(1891) ,
„Der Frosch,

Familiendrama nach Henrik Ipse" (1891, paro-

dia), ,,Hanna Jagert" (1893), „Ein Ehrenvvorf

(1894, näyttämöUisesti räikeän vaikuttava). H:n
enimmin kuuluisuutta saavuttanut näytelmä on

upseeritragedia „Rosenmontag" (1900), joka sai

Grillparzer-palkinnon. Lyyrilliset runonsa H.

kokosi nimellä „Meine Verse" (1895) ja „Von
reifeu Fruehten" (1903). J. H-l.

Hartlepool [hätlpul], kaksoiskaupunki Itä-

Englannissa Tees-joen suusta pohjoiseen; van-

hemmassa East H:ssa 22,737 as., nuoremmassa
West H:ssa 62,614 as. (1901). Valimolta, kone-

pajoja, y. m. tehdaslaitoksia, suuri laivarakennus-

toiminta (1901 valmistui 41 n. 100,000 tonnin

vetoista alusta) ; kauppa erittäin vilkas, vienti:

kivihiiltä, rauta- ja kangasteollisuuden tuotteita

39,9 milj., tuonti: puutavaroita, sokeria, munia
24.7 milj. mk. Laivaliike 1904 n. 1 milj. rek. ton-

nia. Oma laivasto 445,922 rek. tonnia (1904),

kalastajalaivasto 52 alusta (1901). E. E. K.

Hartman. 1. Carl Johan H. (1790-1849),

ruots. lääkäri ja kasvitieteilijä. Kuuluisan ni-

men sekä kotimaassaan että myöskin Suomessa

H. saavutti kirjoittamallaan erinomaisella kas-

violla ,,Handbok i Skandinaviens flora, innefat-

tande Sveriges och Norges växter tili och med
mossorna . .

." (1820 ; 11 pain. 1879, 6 viimeistä

hänen poikansa toimittamia), joka meilläkin pit-

kät ajat oli ainoana floristisena käsi- jopa koulu-

kirjanakin. Mainittakoon myös „Svensk och norsk

excursionsflora" (1846, 4:s pain. 1866). H:n jäl-

keenjättämät runsaat kokoelmat lunasti tukku-

kauppias O. Dickson 1828 ja lahjoitti Upsalan
yliopistolle. — 2. Carl H. (1824-84), ed. poika,

kasvitieteilijä, fil. toht. 1848, luonnontieteiden

opettaja Geflen ateneumissa 1852, samojen ainei-

den lehtori örebrossa 1859. Julkaissut „Anteck-

ningar vid de skandinaviska växterna i Linnös

herbarium" (Vet. ak. handl. 1849-50), „Nerikes

mollusker" (1864), „Skandinaviens förnämsta

ätliga och giftiga svampar" (1874) ; isän kasvion

ll:s painos on hänen tykkänään uudestaan muo-
vailema. (J. A. W.)
Hartman, Gabriel Israel (1776-1809),

suom. pedagogi ja filosofi, synt. 21 p. tammik.
1776 Ahvenanmaalla, missä hänen isänsä Israel

Ferdinand H. oli Lumparlaudin kappalaisena.

Äiti, Brita, oli talonpojan tytär sikäläisestä Kle-

metsbyn kylästä. Heidän poikansa, jossa jo var-

hain ilmeni erinomaisia hengenlahjoja, tuli, saa-

tuaan opetusta isältään ja senjälkeen käytyään
Turuu katedraalikoulua, ylioppilaaksi 1793, mais-

teriksi 1798, teoreettisen filosofian dosentiksi

1802, Suomen talousseuran toiseksi sihteeriksi

1804 ja Akatemian kirjastonhoitajaksi 1807.

Liiallisen työn sanota;iu heikontaneen hänen ter-

veyttään, ja hän kuoli hermokuumeeseen 1 p.

maalis.k. 1809. Mutta vaikka TI. näin temmattiin
elämästä vain 33 v:n ikäisenä, oli hän ehtinyt

G. I. Hurtraan.

saavuttaa suurta arvoa kirjailijana ja yliopiston-

opettajana, ja hänen kuolemansa herätti yleistä

kaipausta..

H., joka lämpimästi har-

rasti kasvatusopillisia ky-

symyksiä, oli Turussa pe-

rustanut kasvatuslaitok-

sen poikia varten, missä

hän toimi uutterana ja

ismokkaana opettajana.

Hän julkaisi yleisen maan-
tieteen oppikirjan (,,LäTo-

bok i allmänna geografin".

1 osa 1806), joka käsitteli

matemaattista ja fyysil-

listä maantiedettä ; tätä

mieltäkiinnittävän esitys-

tapansa vuoksi etevää

teosta ilmestyi sittemmin
tiseita painoksia, joihin

valtiollinen maantiede on toisen henkilön toimesta

lisätty. „Äbo tidningar" lehdessä, jota H. ajoit-

tain toimitti, esiintyi 1804 hänen sepiltämänsä

sarja kirjoitelmia, joissa ehdotetaan otettavaksi

käytäntöön eräänlaisia historiallisia karttoja eli

n. s. synkronistisia tauluja, joiden avulla histo-

riallisten tapatisten järjestys oli tehtävä oppi-

laille havainnolliseksi. Ylimalkaan H. oli sitä

mieltä, että opetuksen mikäli mahdollista tuli

käyttää apunaan aistillista havaintoa. — H. on

myös esiintynyt runoilijana; niinpä hän v:n 1805

maisterinvihkiäisiin sepitti oppirunoelmau ni-

meltä „Den tredje odlingen", jonka perusajatuk-

sena on, että inhimillinen kulttuuri ktilkee eteen-

päin yhä suurempaa täydellisyyttä kohti ja aikaa

myöten on saavuttava nykyistä paljon korkeam-
man kannan. — Ennen kaikkea H. kuitenkin

harrasti filosofiaa, jolta alalta hän julkaisi 3 yli-

opistollista väitöskirjaa latinaksi sekä laajan-

puoleisen ruotsinkielisen teoksen „Kun.skaps-

lära" („Tieto-oppi"), jota ilmestyi 2 osaa 1807-

08; 3:nnen osan käsikirjoitusta ei tekijä ennen
kuolemaansa ennättänyt toimittaa painoon. Sitä-

paitsi hän jätti jälkeensä useita mu'takin käsi-

kirjoituksia, jotka hänen leskensä Sofia Char-

lotta s. Aminofl^ luovutti muutamille hänen ystä-

villeen painettaviksi; mutta tämä aie jäi toteut-

tamatta ja käsikirjoittikset ovat hävinneet, ken-

ties Turun palossa 1827. Tämä tappio on vähäi-

seksi osaksi tullut korvatuksi siten, että eräs

H:n oppilas, Karl Sederholm (ks. t.), saksan-

kielellä julkaisemassaan filosofisessa teoksessa on

tehnyt selvää opettajansa oppijärjestelmästä. —
H. tahtoi laskea perustuksen uudelle ja itsenäi-

selle filosofiselle oppirakennelmalle, joka nojau-

tui „terveeseen ihmisjärkeen'Yse«sz{s communisj,

mutta järkeen, joka on tutkinut ja päässyt sel-

vyyteen itsestään ja omasta kyvystään. — Tieto-

opissaan, missä esitystapa on erittäin selkeätä

ja tyyli vilkas, hän koettaa selvittää, millä ta-

voin ihminen saattaa päästä varmaan tietoon.

Tajunnan luonteesta johdetaan ne perushavain-

not (paikka, aika ja luku), peruskäsitteet ja

periaatteet (loogillisen vastakohtaisuuden laki,

syyn ja vaikutuksen laki j. n. e.), joiden avulla

käy mahdolliseksi muodostaa yleispäteviä arvos-

telmia. Mutta vain sikäli kuin mainittuja perus-

havaintoja, peruskäsitteitä ja periaatteita sovel-

lutetaan kokemukseen, ne voivat viedä meidät
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todellisuuden tuntemukseen. Me voimme
tällä tavoin, arvelee H., oppia tuntemaan oliot

sellaisina kuin ne itsessään ovat; hän hylkää
niinmuodoin Kantin opin, että meillä ei voi olla

tietoa ..olioista itsessään", vaan ainoastaan il-

miöistit. Käytännöllisessä filosofiassa H. ajaa

sitä periaatetta, että oikea tieto ihmisestä itses-

tään ja maailmasta saattaa hänet täyttämään
velvollisuutensa, koska velvollisuudentäyttämi-

uen asiain luonnon mukaan on välttämätön ehto
onnellisuuden saavuttamiseksi. Se, jolle käsityk-

set Jumalasta, hyveestä, inhimillisyydestä ovat
täysin selvät, ei saata toimia jumalattomasti,
paheellisesti tai epäinhimillisesti. Hrssa oli, ku-
ten tästä näkyy, n. s. »valistusajan" luja usko
valistuksen kykyyn tehdä ihmiskunta onnelli-

semmaksi ja paremmaksi. H. on Suomen sivis-

tyshistoriassa harvinainen ilmiö, hän kun on
melkein ainoa itsenäinen ajattelija, jonka maam-
me on tuottanut. Mutta kaukana tieteellisen

elämän keskuksista esiintyen ja keksijänsä en-

nenaikaisen kuoleman johdosta keskeneräiseksi
jääden ei H:n filosofia ole herättänyt mitään
yleisempää huomiota omassa kotimaassaankaaa.
Kuitenkaan ei se kokonansa ole jäänyt vaille seu-

rauksia, koskapa, lukuunottamatta n:u lämmintä
ihailijaa ja kannattajaa, Sederholmia, H:n aat-

teiden vaikutusta saattaa havaita myös eräässä
miehessä, jolla kasvatuslaitoksemme vaiheissa on
ollut huomattava sija, nimittäin Odert Gripen-
bergissä (ks. t.), joka kasvatusopillisten teorio-

jeusa tueksi vetoaa H:n tieto-oppiin. [„Mnemo-
syne", vuosik. 1819 ja 1823; K. Sederholm, „Stu-
dien" I ; Th. Rein, „Filosofins studium vid Äbo
Universitet" (Sv. Litt. Sällskapets i Finland
skrifter X, siv. 244).] Th. R.
Hartman. 1. Johan Peter Emil H.

(1805-1900), tansk. säveltäjä, varhaisin pohjois-
maisen erikoistyylin edustaja; tuli 1840 Kööpen-
haminan konservatorln johtajaksi, sai 1879 yli-

opistolta kunniatohtorin arvon. Säveltänyt 3

oopperaa, sinfonioja, baletteja, kuoroteoksia, lau-

luja, pianokappaleita y. m. Gade oli hänen vä-
vynsä.

2. V i 1 h e 1 m E m i 1 i u s (Emil) Z i n n H.
(1836-98), säveltäjä, edellisen poika, isänsä ja

Gaden oppilas. Toimi urkurina Kööpenhami-
nassa 1861-73, tuli Gaden jälkeen musiikkiyhdis-
tyksen johtajaksi. Säveltänyt etenkin orkesteri-
teoksia (3 siufoiiiaa y. m.) ja kamarimusiikkia
sekä useita oopperoita. 7. K.
Hartmann, Karl Robert Eduard von

(1842-1906). saks. filosofi, synt. Berliinissä, pal-

veli 1858-65 sota-

väessä, luopui sotilas-

uralta polvivian ta-

kia, joka vaivasi

häntä koko hänen
elinikänsä. Huomasi
jo 1864 filosofisen

ijattelun oikeaksi

flämäntehtäväkseen,
mli 1867 filos. tohto-

riksi ja julkaisi 1869
kuuluisimman teok-

sensa „Philosophie des

Uubewussten", joka
saavutti tavattoman
menestyksen (11 pain.Eduard v. Hartmann.

1904, myöhemmillä lisäyksillä laajentunut 3:ksi

nid.). Eli sen jälkeen Berliinissä ja läheisessä
Grosslichterfeldessä

;
julkaisi pitkän sarjan eteviä

teoksia. Filosofian eri päähaaroja käsittelevät pe-
rusteelliset tutkimukset „Das sittliche Bewusst-
sein"(1885, ensim. laitos nimellä ,,Phänomenologie
des sitthn Be\v:s", 1879), „Religionsphilosophie"
(2 OS., 2 pain. 1888), „Ästhetik" (2 os., 1886-87),
„Kategoriealehre" (1896). Nämä teokset ovat
monissa kohdin kypsyneemmän filosofisen mie-
tinnän tuloksia kuin „Philos. des Unbew.", mutta
eivät ole voittaneet läheskään yhtä suurta mai-
netta, koska ne eivät sisällä yhtä rohkeita, jän-
nittäviä uusia aatteita. Tieto-opillista kantaansa
H. esittää m. m. teoksissa „Kritische Grundlcgung
des transcendeutalen Realismus" (1875) ja „Das
Grundproblem der Erkeuntnistheorie" (1889).
Filosofian historiaa H. käsittelee, valaisevasti ja
usein syväaatteisesti osoittaen oman oppins-i suh-
detta entisiin oppisuuntiin, lukuisissa julkaisuissa,
jotka koskevat Kantin, Schellingin, Hegelin,
Sehopenhauerin, Lotzcn filosofiaa, uuskanti-
laisuutta y. m., sekä teoksessa „Geschichte der
Metaphysik" (2 os., 1899-1900). Kirjoitti vielä

m. m.: „Die Selbstzersetzung des Christentums
und die Religion der Zukunft" (3 pain. 1888),
,,Das Judentum in Gegenwart u. Zukunft" (2 p.

1885), „Moderne Probleme" (1886), „Zwei Jahr-
zehute deutscher Politik u. die gegenwärtige Welt-
lage" (1888), „Die sozialen Kernfragen" (1894)

,

„Tagesffagen" (1896, 1900), „Der Spiritismus"
(2 pain. 1898), ,,Die Geisterhypothese des Spiri-

tismus u. seine Phantome" (1891). Hänen kuo-
lemansa jälkeen on julkaistu uusi hänen filoso-

fiansa kokonaisesitys „System der Philosophie in

Grundriss" (8 os.). Nimimerkillä ,,Karl Robert"
H. on julkaissut pari näytelmärunoelmaa.— Filo-

sofiassaan H. lähinnä liittyy Sehopenhauerin
alkuunpanemaan pessimismiin: olemassaolo on
välttämättä kärsimj^stä. Kuitenkin hän väittää

ja koettaa lukuisilla kokemusperäisillä tosi-

asioilla osoittaa, että maailman rakennuksessa il-

menee myöskin paljon tarkoituksenmukaisuutta.

Tajuton järjellisyys vaikuttaa esim. elimellisten

olentojen elonvoimassa, luonnon ,,lääkity8voi-

massa", vaistossa ja useimmissa korkeammissa-
kin sielullisissa toiminnoissa. H. päättää, että

olevaisen perustuksena on yhtenäinen alkutahto,

joka peruspyrkimyksessään on sokea, järjetön;

mutta siihen liittyy välittömästi tajuton järki,

joka muodostaa olemassaolon niin tarkoituksen-

mukaiseksi kuin mahdollista on. Että maailma
on, siihen on syynä ehdottoman alkuolevaisen

sokea tahtopuoli ; millaiseksi maailma muo-

dostuu, sen määrää tajuttoman alkuolevaisen

järkipuoli. Sentähden H. tahtoo yhdistää ja ke-

ifiittäii Sphopenhanerin ja Hegelin filosofisia aat-

teita Schellingin suunnitteleman »positiivisen

filosofian" pohjalla. — Runsaan filosofisen tuotan-

tonsa ohella H. on teoksissaan ahkerasti käsi-

tellyt käytännöllisiä ajankysymyksiä, niinkuin

Saksan kansallista politiikkaa, j-hteiskunnallisia

ja kasvatuskysymyksiä, naiskysymystä, juut.i-

laiskysymystä (juutalaisuutta vastustaen), eläin-

suojelusta, spiritististä liikettä, vegetarianismia.

Kaikilla aloilla hän on saanut paljon ihailua ja

paljon kiivasta vastustusta. — H:n ensimäinen

vaimo Agnes Taubert julkaisi miehensä
filosofian hengessä kirjan „Der Pessimismus und
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seiae Gegner" (1873), hänen toinen vaimonsa

Alma Lorenz kirjan ,,Zuriick zum Idealis-

mus" (1902). [E. Kocber, „Das philos. System
E. V. H:.s" (1884) ; Olga Pliimacher, „Der Kampf
ums Unbewusste" (2 pain. 1891) ; A. Drews, „E.

V. H:s philos. System im Gruudriss" (2 pain.

1906) ja (Ivhyemmin) „Das Lebenswerk E. v.

H:s" (1907)'.] A. Gr.

Hartmann von Aue (O w e) (s. n. 1170, k.

jälkeen v:n 1210), keski-yläsaks. runoilija, jonka

aikaisin kertova runoelma „Erec" on sepitetty

kohta v:n 1190 jälkeen. Tämän jälkeen luulta-

vasti seurasi „Gregorius auf dem Stein", ranska-

laisen esikuvan mukaan kirjoitettu legenda, „Der
arme Heinrich", H:n tunnetuin teos, aiheena

saks. kansansatu, jossa kuolemansairas ritari pe-

lastetaan elämälle, siten että neito uhrautuu hä-

nen edestään, .sekä „Iwein oder der Ritter mit
dem Lö-;ven" (kirj. ennen v. 1203), joka samoin
kuin „Erec" kuuluu Artur kuninkaan tarustoon.

H. on n. s. hovieepoksen etevimpiä edustajia, hän
on kertojana miellyttävä, hänen kielensä on su-

juva, ja hänen tyylinsä muodostui esikuvaksi seu-

raavalle taide-eepokselle. Yhtä huomattavia ei-

vät ole H:n laulurunot. Kriitillisen yleispainok-

sen H:n teoksia toimitti Fedor Beeh (1866-69,

3 nid.) . [Eötteken, „Die epische Kunst Heinrichs

von Veldeke und Hartmauns von Aue" (1887) ;

Schönbach. „H. v. A." (1894) ; H. Piquet, „Etude
sur Hartmann d'Aue" (1898).] J. H-l.

HartmansdorfE, Jakob August von
(1792-1856), ruots. virka- ja valtiomies, yleni

kelvollisuutensa tähden pian virkauralla ja käy-
tettiin kauan toimissa Saksassa ja Norjassa.

Virastojen uudestaan muodostamista varten ase-

tetun komitean jäsenenä hän teki ehdotuksen

(1825), joka myöhemmin suureksi osaksi toteu-

tettiin; teki myös ehdotuksia eduskunnan muu-
tokseksi. Otti v:sta 1823 osaa valtiopäiviin aate-

liston jäsenenä ja puolusti monessa kohdin vapaa-

mielisiä parannuk.sia (esim. valtiovarain käyt-

tämisen parempaa tarkastusta y. m.) ; hän har-

rasti myös kouluolojen uudestaan järjestämistä.

Myöhemmin H. liittyi vanhoilliseen puolueeseen.

Tuli 1831 kirkollisasiain toimituskunnan valtio-

sihteeriksi, hoiti monesti hovikanslerin virkaa,

esim. 1838. Tällöin hän taisteli yhä kiihtyvää

kirjallista vastustusta vastaan ja joutui koko-
naan yleisön epäsuosioon (varsinkin Crusenstol-

pen jutun johdosta), nauttimatta siltä Kaarle
XIV:n Juhanan luottamusta. Vielä myöhemmin-
kin häntä persoonallisesti uhattiin ja häväistiin

mielenosoituksia toimeenpanemalla. V:n 1840 ja

seur. valtiopäivillä H. vanhoillisten johtajana

taidolla puolusti hallitusta. Tuli 1841 kamari-
oikeuden presidentiksi, sam. v. unionikomitean
jäseneksi. Julkaissut useita valtiollisia y. m.
teoksia. G. R.

Hartola (ruots. Gustaf Adolfs socken).
1. Kunta, Mikkelin 1., Heinolan khlak., Har-
tolan nimiesmiesp. ; kirkolle 31 km Sysmän laiva-

sillalta, 64 km Mäntyharjun asemalta; 743,9 km*,

joista viljeltyä maata 7,142 ha (1901) ;
30,75s«

manttaalia, talonsavuja 274, torpansavuja 337

ja muita savuja 1,272; 7,755 as. (1907), joista

ruotsinkiel. n. '/s % ; 945 hevosta, 4,996 lehmää
(1908). — Kansakouluja 8. H:n kansanopisto.

H:n osuusmeijeri (1906), useita myllyjä, Ansian
ja Koskipään sahat. — 2. Seurakunta, kon-

sistorillineu, Savonlinnan hiippak., Heinolan ro-

vastik. ; kirkko mainitaan jo 1398; ainakin jo

1540 kappeli [ensin Koskipään. sitten (1729)

Hartolan nimellä], itsen, khrakunnaksi 1786
(K. k. "/s 84) Sysmästä, saaden nimeksi Kustaa
Aadolfin (1. Kustavuksen) pitäjä. Kirkko puusta
(n. 1684, korj. 1851). [Ad. Neovius, „Ur Finlands
historia", siv. 442-3.] K. S.

Hartsi ks. Hartsit.
Hartsilakka, hartsivernissa, havupuit-

ten hartsien, kolofoniumin, tärpätti- tai alkoholi-

liuos; käytetään m. m', puun sivelemiseen.
Hartsiliima, etupäässä paperimassan liimauk-

seen käytetty hartsisaippuan vesiliuos. Hartsi-
liimaa valmistetaan keittämällä hartsia soodan
vesiliuoksessa, jolloin soodaa tavallisesti käyte-
tään niin vähän, että vain osa hartsia saippuoi-
tuu. Syntynyt hartsisaippua sekoittuu veteen
valkeaksi nesteeksi, jota lisätään paperimassaan
hollanterikoneessa. Tästä saostetaan hartsi rikki-

happoisen aluminiumin vesiliuoksella; saostues-

haan hartsi täyttää paperin kuitujen väliset lo-

mat ja siten paperi liimautuu. A. S-r.

Hartsisaippua, tuote, jota saadaan natron-

lipeän tai muiden emäksien vaikuttaessa hartsei-

hin; käytetään m. m. paperinliimauksessa paperi-

tehtaissa (ks. Hartsiliima) ja saippuoiden
seosaineena. S. V. H.

Hartsit, kasvikunnasta saatavia hiilirikkaita,

happiköyhiä ja typettömiä, amorfisia ja sulavia

aineita, liukenevat alkoholiin, eetteriin, eelteri-

siin öljyihin ja rasvoihin, veteen liukenematto-
mia ; sähköä ne eivät johda, hangatessa .saavat

negatiivista sähköä. H. ovat joko tehottomia
(indiflfereuttejä) tai happamia (sisältävät hartsi-

happoja), jonka happamuutensa vuoksi ne alkaa-

lien kanssa muodostavat hartsisaippuoita
eli resinaatteja: kuivatislauksessa syntyy
h:eista erinäisiä hiilivetyjä. — Luonnossa on
h:eja kasveissa liuenneina eetterisiin öljyihin tai

sekoittuneina väriaineisiin: joskus ne ovat fos-

siileja (esim. meripihka). Tavallisimmista h:eista

mainittakoon kuusen- ja petäjänhartsi, mastiksi,

bentsoe, guajakki, kopaali, stooraksi, kumilakka,

y. m. H:eja käytetään lakkojen, vernissaiu, kit-

tien, saippuoiden valmistuksessa, joskus valais-

tukseen y. m. S. V. H.
Hartsiöljy ks. P i h k a ö 1 j y.

Hartzenbusch [nrtsenbu'skj, Juan Euge-
nio (1806-80), osp. kirjailija, kirjoitti näytel-

män „Los amantes de Teruel" (1836), joka ru-

nollisesti kuvasi rajattoman onnetonta rakkautta

ja jonka saavuttama suuri menestys saattoi hä-

net jatkamaan kirjallisella uralla. H: n muut
huomattavimmat näytelmät ovat „La redoma
encantada" (1839), „La visionaria" (1840), „Al-

fonso el casto" (1841), „E1 bachiller Mendarias"
(1842). ..La coja y el encogido" (1843), „Juan
de las ViSas" (1844), „Vida por honra" (1854),

y. m. L^seimmi.ssa H:n näytelmissä ilmenee ku-

koistava mielikuvitus, voimakas sanontatapa,

sointuva runomitta ja kansallisten aiheiden on-

nistunut valinta. H. on toimittanut eteviä pai-

noksia Tirso de Molinan, Calderönin ja Alarca-

nin teoksista. [Diercks, „J. H." („Unsere Zeit",

1882) ; Eugenio Hartzenbusch, „Bibliografia de

Hartzenbusch" (1900).] J. UI.
Hartin arrasid („Aaron rehellinen"), viides

kalifi Abbasidien sukua (786-809), Mahdin poika
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ja Mämönin isä, on ,,1001 yötä" nimisen satu-

sikermän ja Kaarle Suuren hänen luonaan 797

käyneen lähetystön kautta Euroopassa saavut-

tanut maineen, jossa itämaalaisella liioittelulla

on runsas osansa. Tosin hän teki Bagdadin itä-

maitten tärkeimmäksi kaupungiksi, edisti tie-

teitä ja taidetta ja näytteli suurta ulkonaista

loistoa. Mutta hallitsijana hän oli vailla kykyä
ja ihmisenä hän osoitti itämaalaisten itsevaltias-

ten tavallisia virheitä: oikullisuutta, epäluuloi-

suutta ja julmuutta, jonka uhreiksi Barmakidit
(ks. t.) joutuivat. Kansalaissodat ja kapinat
alkoivat H:n aikana heikontaa kalifikuntaa, ja

itse hän kuoli retkellä kapinoitsijoita vastaan
Khorasanin Tusissa 809. [Palmer, „The caliph

H. A." (1880), Le Strange, „Bagdad during the

Abbasid Caliphat" (1900), O. E. Lindberg, „H.
A. i historia och saga" (1900).] K. T-t.

Haruslitsi, lakkaa, jolla pullojen suut (korkit)

suljetaan. U. T. S.

Haruspex [•ru'speksj (lat., mon. haruspices)

,

muinaisroomalaisten keskuudessa ennustaja, joka
eläinten sisälmyksistä (sapesta, maksasta, sydä-
mestä ynnä keuhkoista) esitti jumalien tahdon,
selitti omituisia enteitä ynnä luonnonilmiöitä
sekä toimitti sovitusmenoja salaman iskiessä.

H:ien taito johtui Etruriasta ja ne olivatkin tav.

etruskeja. Yleensä ne nauttivat vähemmän kun-
nioitusta kuin augurit (ks. t.) eivätkä muodosta-
neet mitään kollegia ennen kuin keisariajalla

(60 jäsentä). K. J. H.
Haruzin [-u'-], Nikolai (1865-1900) , ven.

kansatieteilijä, historioitsija ja arkeologi, teki

1886-92 kansatieteellisiä tutkimusmatkoja Venä-
jän eri osiin (etup. Pohjois-Venäjälle sekä Vi-

roon), työskenteli kansatiet. aikakauskirjan
„Etnografitseskoe obozrenie" toimituksessa sen

perustamisesta asti 1889 ; v:sta 1893 palveli ensin
oikeusministeristön arkistossa sittemmin histo-

riallisessa museossa; piti v:sta 1898 dosenttina
kansatiet. luentoja Moskovan yliopistossa ja La-
zareviu opistossa. Pääteokset: „Aunuksen ku-
vernementin Pudozin kihlakunnan talonpoikain
keskuudessa koottuja aineksia" (1889), „Entis-

ten ja nykyisten lappalaisten noidista" (1889),

»Venäjän lappalaiset" (1890), „Katsaus suoma-
laiskansain asumuksen kehityshistoriaan" (1895),

»Turkkilaisten ja mongolilaisten paimenkansain
ja puolipa imentolaisten asumuksen kehityshisto-

ria" (1896), „Ostjaakkien ja vogulien karhu-
vala" (1899), ,^Katsaus balttilaisten kuverne-
menttien esihistorialliseen arkeologiaan" (1893),
sekä kuoleman jälkeen ilmestynyt teos »Kansa-
tiede". U. T. S.

Harvainvalta 1. oligarkia eräs laji yli-

mysvaltaa, jolloin valta on muutamain harvain
sukujen hallussa, varsinkin jos nämä käyttävät
valtaansa vain yksityiseksi edukseen.
Harvard College [häv9d kolidz], yliopisto Poh-

jois-Ameriikan Yhdysvalloissa, Bostonin ja Cam-
bridgen läheLsyydessä, saanut nimen perustajas-

taan, dissenteripapista John Harvard ista

(1607-38), joka oli syntyään englantilainen,

mutta muutti Ameriikkaan, jossa kohosi huo-
mattavaan asemaan. Kuollessaan hän määräsi
omaisuutensa pohjaraha.stoksi yliopistolle. Opisto
järjestettiin uudestaan 1869; sillä on useita tie-

teellisiä laitoksia, tiedekuntia, ammattikouluja,
museoita ja runsas kirjasto. Sitäpaitsi sillä on

•V
W. Harvey.

suuret urheilukentät ja n. s. stadion, johon mah-
tuu 30,000 henkeä. N. 5,000 ylioppilasta.

Harvard-kangas [kävad-], värillinen tai väri-

raitainen puuvillapaitakangas, jossa kaksivarti-

sen sidoksen ohella myöskin on toimikkaista tai

kuviollista sidosta railoina. E. J. S.

Harvennushakkaus ks. A p u h a r v e n n u s.

Harvey [kävi], William (1578-1657), eugl.

anatomi ja fysiologi, verenkierron keksijä. Saavu-
tettuaan lääketieteen

tohtorin arvon ensin
Padovassa ja ' sitten

kotimaassaan (Cam-
bridgessa) H. asettui

aluksi käytännöllistä

lääkärintointa harjoit-

tamaan Lontooseen,
tullen muun muassa
Kaarle I:n ja sittem-

min Jaakko I:n henki-
lääkäriksi. V. 1616
hänelle annettiin toi-

meksi ruveta luennoi-

maan anatomiaa ja

fysiologiaa Lontoon
»College of physicians"

nimisessä laitoksessa.

Jo ensimäisenä luentokautenaan H. esitti kuulija-

kunnalleen havaintonsa eläinruumiissa tapahtu-
vasta verenkierrosta, mikä havainto, samalla kuin
se on suurimpia tieteellisten tutkimusten voittoja
lääketieteen kehityksen alkuvaiheilta, on keksi-
jälleen ikuisiksi ajoiksi antanut kuuniasian mai-
nitun tieteen suurmiesten riveissä. Tärkeän ha-
vaintonsa hän julkaisi va.sta 1628 teoksessa
»Exercitatio anatomica de motu cordis et sau-

guinis in auimalibus", mikä teos puolitoista sataa
vuotta myöhemmin ilmestyi myöskin saksaksi
ja ranskaksi. Yhtä mainehikas sija Hilla on
myöskin yleisen kehityshistorian alalla. H. oli

näet tehnyt laajoja havaintoja eläinten kehityk-
sen alalla, ja 1651 julkaisemassaan teoksessa

»Exercitationes de generatione animalium" näh-
dään ensi kerta ilmilausuttuna väite ,,omne vi-

vum ex ovo" s. o. muna on kaiken elollisen

alku, väite, joka sittemmin on saanut osakseen

yleisimmän tunnustuksen, ja joka nykyään mitä
loistavimmalla tavalla on painanut leimansa tie-

teen käsitykseen yhden ainoan ja yhteisen koko
elollista luontoa hallitsevan perustekijän ja pe-

rusaatteen olemassaolosta. M. 0-B.
Harviala, maatila Vanajassa, lähellä Vanajan

kirkkoa sekä Turengin-Hämeenlinnan välillä ole-

vaa H: n rautatielaituria. H. kuului 1400-luvun

alussa Kurki-suvulle, jolta se vähitellen naimis-

ten kautta kulki Svärd-, Lejon-, Kruus-, Wrede-,

Lillie-, De la Gardie-, von Fersen- ja von Troil-

suvuille. K. 8.

Jlarz [härtsj, vuoristo Pohjois-Saksassa, Leine-

ja Saale-jokien välillä, 92 km pitkä, 33 km
leveä. Tämä saksalaisen vuorimaan yksinäinen

etuvartija on geologisesti muodostunut vahvasti

poimuttuneista paleozooisista, kovasti kuluneista

vuorilajeista, joiden keskeltä kohoaa kestäväm-

män graniitin huippuja. Myös muita purkautu-

neita aineksia on olemassa. Korkein kohta on

graniittinen B rock e n 1,142 m, kuuluen n. s.

Oberharziin lännessä. Matalampi itäosa on ni-

meltä Unterharz. H. sisältää runsaasti mal-



155 Harzburg— Hassel 156

meja: hopeaa, kultaa, lyijyä, sinkkiä, kuparia,

raulaa. Sitäpaitsi louhitaau marmoria, alabaste-

ria y. m. kivilajeja. Vuorityö oukin H:n pääolin-

kciuojii jo ammoisista ajoista: se alkoi jo 900-

luvuUa. Nykyään se antaa työtä n. 20,000 hengelle.

Myöskin metsänhoito ou tuottava, laajat metsät
peittävät vuorten runsassateisia kupeita. Asuk-
kaat harjoittavat paitsi mainittuja ja maatalous-
elinkeinoja myös kaikenlaista kotiteollisuutta.

Laululintujen kasvattaminen ja metsämarjain
poiminta ovat paikoitellen tärkeitä sivuelinkei-

noja. — Luonnonkauniina ja Saksan klassillisen

kirjallisuuden ylistämänä (Goethe, Heine) H. on
tullut Saksan huomattavimmaksi matkailijaseu-

duksi. Monihaarainen rautatieverkko yhdistää

H: n juurella olevat kaupungit Saksan kaikkiin
seutuihin. Itse vuoriston halki kulkee pari ra-

taa ; onpa Brockenille matkailijain mukavuu-
deksi rakennettu hammasrata. — H. oli pakanuu-
den viimeinen turvapaikka Saksassa; tästä joh-

tuvat monet vuorta koskevat sadut ja tariiiat

sekä paikannimet kuten Teufelskanzel, Hexenal-
tar y. m. (ks. Broekeu ja Blocksberg).

E. E. K.
Harzburg [hartsi iirhjj (B a d H.), kaupunki

Saksassa, Braunschweigissa ; 3,308 as. (1900).

Kivennäislähteitä, jotka ovat tehneet kaupungin
tunnetuksi — myöskin meillä — kylpy- ja virkis-

tyspaikkana. Kylpyvieraiden lukumäärä v:ssa

n. 6,000. — Lähettyvillä Henrik IV: n 1065-69

rakennuttaman H:n linnan rauniot. E. E. K.
Hasa (ai Hasa), Arabian maakunta Persian-

lahden rannalla, vrt. Arabia (I, 501).

K. T-t.

Hasardi (ransk. hasard) , sattuma. — Par
h a s a r d [par azä'r], sattumalta. — H a s a r-

d e e r a t a, uskaltaa onnen kaupalla. — H a-

s a r d i p e 1 i, uhkapeli.
Hasdrubal, useiden karthagolaisten päällik-

köjen nimi. 1. H., Hamilkar Barkaan vävy
ja V. 229 seuraaja ylipäällikkyydessä, jatkoi tar-

mokkaasti Espanjan valloitusta, perusti Li'uden-

Karthagon (nyk. Cartagena), sai surmansa
V. 221 alkuasukkaan kädestä.

2. H. (k. 207 e. Kr.), Hamilkarin poika,
Hannibaliu nuorempi veli, soti voitokkaasti Es-
panjassa roomalaisia vastaan, marssi Hanuibalin
avuksi Pyreneitten ja Alppien yli Italiaan, mutta
kärsi tappion Umbriassa Metaurus-joeu luona
lähellä Senaa (nyk. Sinigaglia) taistellessaan

konsuleja M. Livius Saliuatoria ja C. Claudius
Neroa vastaan sekä kaatui 207. [R. Oehler, „Der
letzte Feldzug des Barkiden Hasdrubal u. d.

Schlacht am Metaurus" (1897).] vrt. myös
H a n n i b a 1.

3. H., soti kolmannen puunilaissodan aikana
menestyksellä numidialaisia ja roomalaisia vas-

taan, johti voimakkaasti Karthagon puolustusta,
antautui kuitenkin kaupungin valloituksessa 146
roomalaisten vangiksi, jota vastoin hänen vai-

monsa surmasi itsensä lapsineen. K. J. E.
Hase [häzej, Karl August von (1800-90)

.

saks. teologi, kutsuttiin 1830 jumaluusopin pro-

fessoriksi Jenaan ; kirkkohistoriallisen tutkimuk-
sen merkkimiehiä viime vuosisadalta. Taistellen

samalla kertaa niin hyvin ratsionalismia kuin
vanhoillista puhdasoppisuutta vastaan H. esiin-

tyi humanistisen välitysteologian hienosti sivis-

tyneenä edustajana. Hänen dogmaattisista teok-

sistaan ovat huomattavimmat „Lehrbuch der
evaugelischen Dogmatik" (1826) ja vanhaa puh-
dasoppista dogmatiikkaa esittävä „Hutterus re-

divivus, Dogmatik der evang. luth, Kirche"
(1829, 13:s pain. 1900). Kirkkohistoriallisista

teoksista ovat tärkeimmät ,,Kirchengeschichte"

(1834) ja „Kirchengeschichte atif Grund der aka-
demischen Vorlesungen" (1-111,1885-92). Muista
teoksista mainittakoon „Das Leben Jesu" (1829)

ja varsin terävä: „Handbuch der protestanti.ichen

Polemik gegen die römisch-katholische Kirche"
(1862). H:n teokset" ovat yhtä eteviä sisällyk-

seii kuin muodon puolesta. E. K-a.
Hasenauer [häz-J, Karl von (1833-94)

,

itäv. arkkitehti. Loistavat opinnot suoritettuaan,

laajalti matkusteltuaan ja monissa kilpailuissa

palkintoja saatuaan H. asettui Wieniin asumaan
1866. Paitsi lukuisia maataloja Wienin lähis-

töllä H. on Wienissä rakentanut yksityisiä ra-

kennuksia ja liikepalatseja sekä suunnitellut
v:n 1873 Wienin maailmannäyttelyn rakennuk-
set, joista Rotunda vieläkin on pystyssä. Hovi-
museoissa (1872-86) hänen ja Semperin pohjien
mukaan sekä molempain yhteisesti rakentamassa
Hofburg-teatterissa H:n loistava kyky esiintyy

korkeimmillaan. Uuden Hofburgin suoritusta

hän ennätti aloittaa ja jatkaa vain l:3een kerrok-
seen saakka: toimi v:sta 1884 rak.-taidon opet-

tajana Wienin akatemiassa. U-o N.
Hasis (arab. hasis), hamppuvalmisteita, joita

itämailla valmistetaan Persiassa ja Intiassa kas-

vavasta hamppulaadusta (CannaMs sativa f.

indica) ja joita kaikkialla itämailla ja Pohjois-

sekä monin seuduin Sisä-Afrikassakin käyte-
tään huumausaineena. Intiassa hierotaan kas-
vin lehtiä ja latvaversoja rikki maitoon tai ve-

teen ja vihreä neste juodaan. Muualla tavalli-

sesti hedekasvin kukkivat haarat lämmitetään
vedessä ja suolaamattomassa vois.sa, johon huu-
maavat aineosat yhtyvät. Tätä voivalmistetta,

johon lisätään parfyymejä, ryytejä ja sokeria,

nautitaan kahviin tai jonkinlaiseen konvehtiin
(daouamesk) sekoitettuna tai poltetaan tupakan
seassa. H.-humala ilmenee eroottisten y. m.
hivelevien aistinhairahdusten muodossa, mutta ei

ole vaikutuksiltaan niin tuhoava kuin ooppiumi-
myrkytys. Kerrotaan, että assassiinien 'ks. t.)

päällikkö Seikh-ul-Dzibäl kiihotti joukkojansa
h:lla vlläpitääksensä heidän hurjaa intoansa.

(J. A. W.)
Hasmonit, juutalainen pappis- ja kuningas-

suku, ks. Makkabealaiset.
Haspeli ks. K e 1 a.

Hasse, Johann Adolf (1699-1783), saks.

oopperasäveltäjä, aikansa tuotteliaimpia ja kuu-
luisimpia. Hän sävelsi it. kielellä ja it. tyyliin

;

hänen kuoltuaan eivät hänen sävellyksensäkään
enään jääneet eloon. /. K.
Hassel, Henrik (1700-76), tiedemies, synt.

Ahvenanmaalla, missä isä oli kappalaisena. Tuli

ylioppilaaksi Upsalassa ja sai Turussa maisterin-

arvon sekä pääsi 1728 „kaunopuheisuuden" (s. o.

roomalaisen kirjallisuuden) professoriksi Turun
akatemiaan, missä virassa vaikutti lähes puolen
vuosisataa hyvällä menestyksellä, ollen varsinkin
opettajalahjojensa ja kaunopuheisuutensa tähden
arvossa pidetty. H., joka yleensä edustaa valis-

tusajan suuntaa, nautti arvoa myös jumaluus-
oppineena ja lakimiehenä. Valittiin viidesti yli-
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opiston rehtoriksi ja sai kansliaueuvokseu arvon,

joka oli siihen aikaan harvinainen kunnian-
osoitus. G. R.
Hasselbacken [-akken], suositiu ulkoravin-

tola Djurgärden puistossa Tukholmassa.
Hasselberg-, Clas Bernhard (s. 1848)

,

ruots. tähtitietelijä ja fyysikko. Pulkovan ob-

servatoriii astronomina vv. 1872-83, astrofyy-

sikkona VV. 1883-88. Teki opintomatkoja 'Sak-

saan, johti Pulkovan observatoriu tähtitieteellistä,

Amurin maahan 1874 Venuksen ohikuluu ha-

vaitsemista varten lähetettyä retkikuntaa. V. 1888

hänet kutsuttiin kotimaahan Ruotsin tiedeaka-

temian fyysikoksi. H: n lukuisat tieteelliset jul-

kaisut kohdistuvat etenkin astrofysiikkaan. Mai-
nittakoon hänen tutkimuksensa auringon spekt-

ristä sekä eri komeettien spektreistä. Erittäin

tärkeät ovat H:n tekemät tarkat määräykset eri

metallien ja metalloidien spektreistä, jotka hän
on julkaissut lukuisissa kirjoituksissa aikakaus-

kirjoissa ja tieteellisten seurojen julkaisusar-

joissa. H. R.
Hasselberg, Per (oik. Karl Peter Ä k e s s o n)

(1850-94), etevä ruots. kuvanveistäjä. Alkuaan
puuseppä Karlshamnissa, tuli 1869 ornamentin-
veistäjäksi Tukholmaan ja pääsi 1877 Pariisin

„ficole des beaux-arts"Jin opiskelemaan kuvan-
veistoa JoufFroy'n johdolla. Sai 1879 ensi pal-

kinnon J. L. Runebergin hautamonumenttia var-

ten tekemästään luonnoksesta ,.Inspiratsionin

hengetär", jota kuitenkaan ei häneltä tilattu.

„Le charmc" (kahden linnun kanssa leikkivä

poika) oli 1880 H: n esikoisteos Pariisin sa-

longissa. Seur. V. hän herätti siellä huomiota
laajimmin tunnetulla veistoksellaan ,,Lumikello"
(marmoriveistoksena m. m. Gööteporissa, Köö-
penhaminassa ja -— myöskin pronssivaloksena
— Tukholmassa). Tämä alastoman neitsyeen

kuvapatsas, joka vertauskuvallisesti esittää ke-

väistä heräämistä, ilmaisee Hille ominaista aito

pohjoismaista, haaveellista luonnonlyriikkaa, sa-

malla kuin se, niinkuin H:n myöhemmät Gööte-

porissa olevat mestariteokset „Sammakko"( 1890)

,

joka kuvaa nuoren tytön lapsellista leikkisyyttä,

ja „Lummekukka" (1893), jossa elonrunsauden
ilo aivaakuiu värähtelee lepäävän naisen pai-

jai.ssa marmorijäsenissä, osoittaa mainiolla ta-

valla aatteellisen sisällyksen ja ranskalaisessa
koulussa opitun, henkevän ja varman realistisen

tekniikan sopusointua. H:n veistoksista mai-
nittakoon vielä pronssinen suihkukaivo Gööte-
porissa (1883) ja idyllimäinen, yksinkertaisen
vaikuttava kuvaryhmä „Iso-isä" (1886, valettuna
pronssiin 1895 Tukholman Humlegärdcnissa)
sekä lukuisat luontehikkaat rintakuvat (taiteilija

E. Josephson, P. Fiirstenberg, prinssi Eugen,
V. Rydberg y. m.). Runsain valikoima H:n
teoksia on Gööteporiu museossa. [Kirjoituksia
H:.sta: K. Wählin, „Ord och bild" (1894) ja
R. Bergh, „0m konst och annat" (1908).]

E. R-r.

Hasselblom [-um], Nils (1690-1764), ruotsa-

laissyntyinen tiedemies, tuli 1724 Turun yliopis-

ton matematiikan professoriksi, antautui 1748
lakimieheksi hoitaen laamanninvirkaa v:een 1758.

Kun ison vihan hävittämän Suomen taloudellisen
tilan parantamiseksi asetettu läntinen tutkija-

kunta oli ehdottanut joukon koskenperkauksia
Porin ja Päijänteen välillä, määrättiin H. teke-

mään asiaa koskevia paikallistutkimuksia. H.
tutki vv. 1730-33 28 koskea ja laati tutkimus-
tensa perusteella kustannusarviot. (E. E. K.)

Hasselqvist, Andreas (1646-1701) , hengell.

kirjailija, porvarin poika Kalmarista, tuli 1667
ylioppilaaksi Turkuun, 1677 maisteriksi, 1671
konrehtonksi Tallinnan kouluun, 1678 Turun
kappalaiseksi, kutsuttiin 1683 professoriksi
Lundiin, mutta kieltäytyi, nimitettiin 1688 ylim.
teologian professoriksi Turun akatemiaan, 1691
varakirkkoherraksi Paraisiin. H. oli aikanaan
varsin tunnettu saarnaaja ja kirjailija, jyrkän
oikeaoppisuuden edustaja, jonka lukuisista kirja-

teoksista mainittakoon: „Rosa orbis arctoi"

(1682), parannussaarna v. 1680 nähdyn suuren
pyrstötähden johdosta (1681), „Lumen de lumine
sparsum, seu vera Christiana religio" (1688-92)

,

»Hengellinen Sydämeu-Herättäjä" (1706, viisi-

toista painosta), y. m. K, G.
Hassler, Hans Leo (1564-1612), saks.

kuoronsäveltäjä, ensimäinen, joka ei saanut ope-
tustaan Alankomaissa, vaan Italiassa (A. Ga-
brielin johdolla). Hän toimi 1585 urkurina
Augsburgissa Fuggerin palveluksessa, sittemmin
Böömin kuninkaan ja Saksin vaaliruhtinaan ho-
veissa. Hän sävelsi m. m. Lutherin saksalaisen
Litanian 7-ääniselle kaksoiskuorolle. /. K.
Hast, Barthold Rudolf (1724-84) , lää-

käri. Harjoitti opinnolta Upsalassa m. m.
Linnan johdolla, tuli 1747 lääket. tohtoriksi ollen

siten ensimäinen Ruotsissa tämän oppiarvon saa-

vuttanut suomalainen. V. 1747 H. määrättiin
lääninlääkäriksi Helsinkiin, 1749 piirilääkäriksi

Vaasaan, jossa hänellä tuli hoidettavaksi koko
Pohjanmaan suunnaton alue, kunnes 1774 Oulun
lääni sai oman lääkärinsä. H. hankki 1760 ja

1762 apteekit Vaasaan ja Ouluun, järjesti ja

hoiti maksutta Vaasaan 1766 perustettua sairas-

huonetta ja saattoi Pohjanmaalla käytäntöön
alueellaan silloin vielä oudon rokonistutuksen.

(E. E. K.)
Hasta (lat.), keihäs, peitsi, n. 3 m pitkä;

roomalaisilla usein omistuksen ja valtauksen
tunnusmerkkinä esim. huutokauppa- ja urakka-
tilaisuuksissa ynnä muutamissa oikeudellisissa

toimituksissa. K. J. E.
Hastati [-tä'-J (lat. mon., < hasta = keihäs)

,

»keihäsmiehet", vanhempina aikoina roomal.

legioonan (ks. t.) ensimäisen taistelurintaman

sotamiehet.
Hastenbeck, Preussissa, Hannoverista 40 km

loun. oleva kauppala, jossa "/V 1757 kreivi

d'Estrees'n johtamat ranskalaiset (60,000) voit-

tivat Cumberlandin herttuan komentamat eng-

lantilaiset ja heidän saks. apujoukkonsa (36,000).

Voittajain mieshukka 4,i %, voitettujen 4,»%;
taktillinen arvo 0,6. -Iskm-.

Hastfehr f-ferj ]. H a 8 t f e r, Viron saksalai-

sista polveutuva ruots., nyk. sammunut aatelis-

suku. — 1. Jakob Johan H. (1647-95),

korotettu kreiviksi 1687, sotamarsalkka; astui

1666 sotapalveluk.soen kohoten nopeasti arvo-

asteissa; kunnostautui varsinkin Malmstadin,
Lundin ja Ijandskronan taisteluissa. Kaarle XI:n
luottamusmiehiä. Määrättiin Liivinmaan ken-

raalikuvernööriksi, jossa toimessa pani täytän-

töön reduktsionin kaikessa kovuudessaan. —
2. Berndt Johan H. (1737-1809), vapaa-

herra, sotilas. Palveli ensin Ruotsissa, siirret-
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tiin sitten Suomeen, tuli 1781 Savon prikaatin
päälliköksi, jona hän sodan puhjetessa 1788 oli.

Hauen mainitaan Kustaa III:n kätyrinä hank-
kineen kuninkaalle keinotekoisesti syytä hyök-
käyssodan aloittamiseen: H. oli muka puetut-

tanut sotilaitaan kasakoiksi, jotka sitten kesäk.

28 p. tulivat Suomen puolelle ryöstämään. Asian
todellinen laita on hämärän peitossa. Heinäkuun
alussa H. marssi joukkoineen silloin Venäjän
hallussa olevan Savonlinnan edustalle, ryhtyen
sitä piirittämään. Kuu piiritys ei ottanut edis-

tyäkseen ja Anjalan miehet uhkailivat H:ia, heitti

hän piirityksen sikseen, autautuipa lopulta kes-

kusteluihin Sprengtportenin kanssa. Vaikka H.
ei kuulunut varsinaisiin Anjalan miehiin, pääs-

tiin hänenkin yksityisten hankkeitteusa perille;

hän vangittiin ja tuomittiin kuolemaan (1790),

josta Kustaa III:n armahduksella vapautui.
Kuoli Venäjällä. E. E. K.
Hasting, kuuluisa viikinkipäällikkö, teki 800-

luvun keskivaiheilla ryöstöretkiä Ranskassa ja

kulki VV. 859-861 yhdessä Ragnar Lodbrokin poi-

kien kanssa ryöstämässä Espanjaa, Pohjois-

Afrikkaa ja Italiaa, jossa valloittivat Pisan,

Lunan (sotakepposella siten että H. antoi sota-

väkensä viettää hänen hautajaisensa) y. m.
Myöhemmin hän taas hävitti ja valloitti ajaksi

it.sellensä alueita Pohjois-Ranskassa ja Englan-
nissa, missä taisteli Alfred Suurta vastaan. H.
mainitaan vielä 896. K. G.
Hastings [heistirjz]. 1. Kaupunki Englannissa,

Englannin-kanavan varrella; muodostaa oman
kreivikunnan; 67,477 as. (1907). Varsinkin
rintatautisille terveellisen ilmastonsa takia Eng-
lannin enimmin käytettyjä kylpypaikkoja. —
H:n luona tapahtui 1066 ratkaiseva taistelu

Vilhelm Valloittajan ja hänen normanniensa sokä

kuningas Harald Godvininpojan johtamien anglo-

saksien välillä, päättyen jälkimäisten tappiolla,

josta seurauksena oli Englannin valloitus. —
2. Kaupunki Yhdysvaltain Nebraskan valtiossa;

7,188 as. (1900). Suuri viljakauppa. — 3. Kau-
punki Yhdysvaltain Minnesotan valtiossa ; 3,811

as. (1900). E. E. K.
Hastings [heistirjz}, Warren (1732-1818)

,

britt. Itä-Tntinn ensimäinen kenraalikuveruööri,
sai 1750 kirjurinpaikan Itä-Intian kauppaseuran
palveluksessa, oli 1761-64 neuvoston jäsen Kalku-
tassa, palasi 1764 Englantiin; rupesi uudelleen

kauppaseuran palvelukseen, tullen 1769 Madrasin
neuvoston jäseneksi, 1772 Bengaalin kuvernöö-
riksi ja sam. v. Bengaalin ensimäiseksi kenraali-

kuvernööriksi, jossa toimessa oli 12 vuotta. H.
järjesti hallinnon, oikeudenkäytön ja veronkannon
sekä laajensi ja rakennutti kauppaseuran vaiku-

tusta, menetellen usein -säälimätlömästi ruhti-

naita kohtaan. Hän taisteli muun muassa menes-
tyksellä maratteja ja Haider Alia vastaan
(ks. t.). Neuvostossa hänellä oli kuitenkin vas-

tustajia, ja hänen erottuaan kenraalikuvernöörin
toimesta 1784 ja palattuaan 1785 Englantiin
Burke nosti kanteen alahuoneessa H: ia vastaan
siitä, että hän oli Intiassa menetellyt julmasti,

kiristänyt rahasummia ruhtinailta y. m. Oikeu-
denkäynti kesti 7 vuotta; H. vapautettiin 1795;
mutta hän oli sen kuluihin menettänyt omaisuu-
tensa; Itä-Intian kauppaseura antoi hänelle kui-
tenkin 4,000 punnan suuruisen vuotuisen eläk-

keen. H. kutsuttiin 1814 salaisen neuvoston

jäseneksi. [H:n elämäkerran kirjoittajista on
kuuluisin Macaulay, joka kuitenkin arvostelee
häntä nurjasti noihin äskenmaiuittuihin syytök-
siin perustuen. Myöhempiä elämäkertoja ovat
kirjoittaneet Trotter, A. Lvall, Lawson, ,,The pri-

vate life of W. H." (1895) : Wattendorff, „Ein
englischer Konquistador des 18 Jahrhunderts"
(1900).] K. O. L.

Hata ks. Kuppatauti.
Hatanpää, kartano Messukylässä. H:ssä

Kustaa III vieraillessaan presidentti Hans Hen-
rik Boijen luona 6 p. kesäk. 1775 antoi päätöksen
Tampereen kaupungin perustamisesta. Boije-

suvulta H. joutui Leijonancker-, Ahlman- („Ahl-
mannin koulut"), Lefren- ja Idman-suvuille. H:n
kartano sijaitsee luonnonilianalla paikalla Pyhä-
järveen pistäyvällä niemekkeellä. H:n tiiliteh-

das per. 1891. K. S.

Hathor (A t h o r, Athyr), muinais-egypt.
jumalatar, ilon ja rakkauden edustaja. Alkuaan
H. näkyy olleen taivaan jumalatar, olemukseltaan
sukua Istarille ja Afroditelle, jonka rinnalle

kreikkalaiset hänet asettivat. Thebassa H. oli

kuolleitten asunnon haltijatar. H. esitettiin joko
(taivaan) lehmänä t. ihmisenä, jolla on lehmän-
pää t. ainoastaan sarvet, niiden välissä auringon-
kehä. Hänen päätemppelinsä oli Denderassa
(ks. t.). K. T-t.

Hatikka ks. S p e r g u 1 a.

Hatsina (ven. G a t s i n a) , kaupunki Inkerin-

maalla, 45 km lounaaseen Pietarista. Täällä

on keisarillinen linna (rak. 1770), komeat puu-

tarhat ja lammikkoja, Paavali I:n muistopatsas,

4 venäläistä, luterilainen ja katolinen kirkko

sekä kouluja, tehtaita y. m.; 14,824 as. (1897).

H:n kautta kulkevat sekä Baltian että Varsovan
radat. Ympäristö on suomalaista, mutta itse

kaupungissa on suomalaisten luku pieni. K. S.

Hattelmalanharju, vierinkiviselänne, joka

luoteisesta yhtyy Salpausselkään. Kohoten Hä-
meenlinnan lähellä noin 50 m ympäristöänsä
ylemmäksi se tarjoo avaroita näköaloja. Kun
H. muodostaa Salpausselän kanssa kaarevan,

Lounais-Hämettä ja Länsi-Uuttamaata kiertävän

harjujonon, pitää kansa täällä mainittua jonoa

„maan napana". K. 8.

Hatteras [hätaräsj, Kap, valotorneilla varus-

tettu niemeke Yhdysvaltain itä-rannikolla, 35° 15'

pohj. lev., Pamplico Soundia ympäröivän särkkä-

jonon uloin kärki. Vihurimyrskyt aiheuttavat

näillä kari- ja matalikkorikkailla vesillä tavan-

takaa haaksirikkoja. E. E. K.
Hatteria punctata, t u a t a r a, nykyään elä-

vistä matelijoista fylogeneettisesti alkuperäisim-

mällä asteella oleva

liskolaji. 50 cm:iin

pitkä, ulkomuodol-
taan sisiliskon ta-

painen, mutta sisä-

rakenteessa sillä

on monta krokotii-

leihin viittaavaa

ominaisuutta, jon-

ka takia sitä on
katsottu erikoiseen
matelijaryhmään
kuuluvaksi. Elää
Uudessa-Seelan-

nissa. E. W. S. Hatteria punctata.
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Hatti-serif (turk. khatt-i-sertf = „y\\iäiAen'k\v-

joii-us"') 1. H a 1 1 i h u m a j u u, Turkin sulttaa-

nin nimikirjoituksellaan vahvistama luillitus-

käsky, julistus, laki y. m. K. T-t.

Hatto I (n. 850-913), Maiuzin arkkipiispa
v:sla 891; sitä ennen Keichenaun apotti, oli

keisari Arnulfin suosiossa ja hänen poikansa
Ludvik Lapsen holhoojana sekä valtionhoitajana.

Oli myös Konrad I:n neuvonantajana ja sanotaan
hänen hyväkseen tehneen murhayrityksen Sak-
sin herttuaa Henrikkiä (sittemmin Henrik I)

vastaan. Hänen kuolemastaan kerrottiin m. m.
seuraava kansantaru, missä hän esiintyy julmana
ja petollisena: Nälänhädän aikana H. oli sulke-

nut useita köyhiä ihmisiä latoon luvaten toimit-

taa heille elatusta; ladon hän oli sytyttänyt ja

pilkaten verrannut onnettomain hätähuutoja hii-

rieii piipitykseen. Mutta kosto kohtasi häntä:
lukematon hiirilauma hyökkäsi hänen päällensä;
pelastuksekseen H. rakensi keskelle Rein-virtaa
n. s. Hiiritornin Bingenin (ks. t.) luo, mutta
tännekin hiiret tunkeutuivat ja söivät hänet vih-

doin elävältä. G. R.
Hattu. 1. ks. Puku. — 2. Tekn. yleisnimi-

tys monille koneissa- tavattaville kopanmuotoi-
sille suojuksille y. m. Yhdistettynä toisiin sa-

noihin h.-sana saa erikoismerkityksen, niiiikuin

esim. hattumuhvi, putkikierteellä vartistettu

toisesta päästään suljettu putkikappale. Sitä

käytetään sulkijana kaasu- ja vesijohtoputkien
loppupäissä ; hattumutteri on tavallisen

mutterin kaltainen, mutta toisesta päästään
umpinainen muodostaen hatun pultin päähän.

E. J. S.

Hattula. 1. K u n t a, Hämeen 1., Hatihon
khlak., Hatiho-Tuuloksen nimismiesp. ; kirkolle

Parolan asemalta 3 km; 288,6 km*, joista viljel-

tyä maata 5,533 ha (1901) ; 76, 6320 manttaalia,
talonsavuja 80, torpansuvuja 99 ja muita savuja
586; 4,551 as. (1907), joista ruotsinkielisiä 1-2 7o ;

665 hevosta, 2,199 lehmää (1908). — Sivistyslai-

toksia: kansakouluja 6. Teollisuuslaitoksia: H:

n

csuusmeijeri (1905), H:n turvepehkuosuuskunta.
— 2. Seurakunta, keisarillinen, Porvoon
hiippak., Hattulan rovastik. ; Hämeen vanhimpia
.seurakuntia, johon vielä nykyisin kuuluu Tyr-
vännön kappeli. Vanha kirkko tiilinen, ikivanha,
keskiaikuisilla seinämaalauksilla koristeltu (1390
mainitaan H:ssa Pyhän Ristin ja Pyhän Annan
kirkko. Kirkko mainitaan 1405 ulkomaalaisten-
kin pyhiinvaelluspaikkana). Uusi kirkko, tiili-

nen, rak. 1848-57. H:ssa on tavattu myöhemmän
rautakauden löytöjä m. m. Ihalempsin Roimaan-
mäessä ja Luurilassa. [Aksel Heikel, ,,Kertomus
muinaisjäännöksistä Hauhon kililakunnassa"
(Vet. soc. bidr. 29).] K. 8.

Hattulan rovastikunta käsittää Sääksmäen,
Pälkäneen, Sahalahden, Hattulan, Kalvolan,
Akaan, Kylmäkosken, Urjalan ja Vesilahden pi-

täjät, Porvoon hiippakuntaa. K. S.
Hattupuolue ks. H a t u t.

Hatut, valtiollinen puolue Ruotsissa vapauden
aikakaudella, joka syntyi 1730-luvulla ja ryhtyi
vastustamaan Arvid Hornin rauhallista ja va-
rovaista politiikkaa: johtajina oli Karl Gyllen-
borg ja U. N. von Höpken sekä myöhemmin K. G.
Tessin. Suomen aatelismiehet valtiopäivillä liit-

tyivät myöskin hatttiihin; niistä huomatuimpia
oli kaksi Wrede veljestä ja K. J. Stiernstedt.
fi. III. PaineUu '»/.«lO.

V. 1734 valtiopäivien aikana puolue järje.styi
Ranskan lähettilään Castejan myötävaikutuksella.
Siihen kuului etupäässä nuoria aatelisia upsee-
reja ja virkamiehiä sekä suurkaupunkien kaup-
piaita. H. tahtoivat sotaa Venäjää vastaan, jonka
avulla Ruotsi saisi entisen suuruutensa takaisin,
ja he vaativat myöskin, että valtakunnan varal-
lisuutta kohotettaisiin ankarammilla suojelustul-
leilla, vallioavuilla, lainoilla, etuoikeuksilla y. m.
Vastustajiaan he alkoivat kutsua myssyiksi
(ks. t.). V. 1734 valtiopäivillä hatut jo esiintyivät
Hornia vasiifan, mutta eivät saaneet häntä ku-
kistetuksi ennenkuin 1738, jolloin hän pyysi eroa
kanslianpresidontin toimesta. Sota alettiin Venä-
jää vastaan (1741-43), mutta se päättyi onnetto-
masti. Hatut säilyttivät kuitenkin valtansa,
vaikka heitä ankarasti ahdistettiin 1746-47 valtio-
päivillä; 1756 heidän valtansa kohosi korkeimmil-
leen, kun kuningas Aadolf Fredrik ja hänen puo-
lisonsa nöyryytettiin sen johdosta, että olivat
yrittäneet saada aikaan vallankumouksen. H.
panivat toimeen paljon taloudellisia parannuk-
sia; puolustuslaitoksesta pidettiin hyvää huolta;
esim. Viaporia aljettiin rakentaa. Mutta valtion
jo ennestään huonot raha-asiat joutuivat koko-
naan rappiolle varsinkin Pommerin sodan joh-

dosta (1758-62), johon Ruotsi otti osaa. Mys.syt
pääsivät voitolle 1765-66 valtiopäivillä; mutta
hatut saivat uudelleen vallan 1769 ja olivat hal-

lituksessa kevääseen 1772. K. O. L.

Hatz£eld [utsfe'ltj, A d o 1 p h e (1824-1900)

,

raiisk. kirjailija ja sanakirjantekijä, toimi opet-

tajana Pariisissa, hänen oppilaitansa oli myöskin
II. Taine; kuuluisin hänen teoksistaan on oival-

linen sanakirja ,,Dictionnaire general de la laugue
frangaise" (1890-1900; yhdessä A. Darmestete-
rin ja A. Tliomas'n kanssa).
Hatzfeld [-ItJ, M e 1 c h i o r von (1593-1658)

,

itäv. sotamarsalkka 30-vuot. sodassa, kärsi 1636

Wittstockin liuma tappion Ban^ria vastaan, tais-

teli sitten Saksissa, Böömissä y. m., nimitettiin

Gallasin jälkeen keisarill. sotajoukon ylipäälli-

köksi ja hyökkäsi 1645 keisarin nimenomaisesta
käskystä Jankovin luona Torstenssonin kimp-
puun, mutta joutui tappiolle ja vangiksi.

[J. Krebs, ,,Aus dem Leben des Kais. Feld-

inarschalls M. v. H." (1910).]

Hatzidakis [-da'-], G e o r g i o s (s. 1848) ,

kielentutkija, kotoisin Kreetan saarelta, opiskeli

Ateenan, Leipzigin ja Berliinin yliopistoissa ja

tuli 1885 Ateenan yliopiston professoriksi. H.,

joka on etevin uuskreikkalaisista kielentutki-

joista, on laskenut varman tieteellisen pohjan
uuskreikau kielen tutkimukselle. H: n useista

kreikan ja saksankielellä julkaisemista tutki-

muksista mainittakoon „Einleiturig m die neu-

griechische Grammatik" (1892).

Hauberg-talous (saks.) ks. Hackwald-
talous.
Haubitsi (saks. hauMize < tsek. haufnice),

alkujaan puinen linko, jolla joukottain singottiin

kiviä: myöliommin lavettipyöräinen heittotykki,

joka j)ituuteensa nähden edusti kanuunan ja

mörssärin väliastetta; myöskin lyhyt rihlattu

kanuuna. H:t esiintyivät ensi kerran hussilais-

sotain aikana 1425, jolloin niillä ammuttiin kivi-

kuulia; 1500-luvun loppupuoliskolla käytettiin

niissä jo granaatteja. U. T. 8.

Hauch fhitnk], Johannes C a r s t e n (1790
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-1872), tausk. kirjailija, tuli 1827 luonnontieteit-

ten lehtoriksi Soron akatemiaan, 1846 pohjois-

maiden kielten professoriksi Kieliin ja 1851 este-

tiikan professoriksi Kööpenhaminan yliopistoon.

Kirjailijana hän oli Oehlenschlägerin harras

ihailija ja liittyi romantillis-uskounolliseen kat-

santokantaan. H. on kirjoittanut joukon draa-

moja: ,,Bajazet", „Tiberius" y. m., mutta saa-

vutti menestystä vasta myöhemmillä draamoil-

laan: „Svend" Grathe" (1841), „Sostrene pä Kin-

nekulleu" (1849), „Tycho Brahes uugdom" (1852)

,

joka on ehkä paras hänen draamallisista teok-

sistaan, y. m. Vielä enemmän mainetta hän niitti

kertomuksillaan „Vilhelm Zabern"( 18.34) . „Guld-

mageren" (1836), „Eq polsk familie" (1839)y. m.,

jotka kaikki käsittelevät sivistyshistoriallisia

aiheita. Loppuiällä hänen lyyrillinen suonensa

pulppusi harvinaisen raikkaana, joten hänen

runokokoelmansa „Lyriske digte"(1842) ,
„Lyriske

digte og romancer" (1861). johon sisältyy ro-

manssisarja »Valdemar Atterdag", sekä „Nye
digtninger" (1869), kuuluvat Tanskan parhaim-

paan lyriikkaan. Hänen kootut draamanpa il-

mestyivät 1852-59 ja hänen kootut romaaninsa,

7 nid., 1873-75. [G. Brandes, „Danske digtere"

(1877) ja F. Eönning, „Joh. Carsten H. En Icv-

neds^kiidring" (1890).] E. H.

Hauck, Albert (s. 1845), saks. kirkkohisto-

rioitsija, tuli 1882 professoriksi Erlangeniin ja

1889 Leipzigiin. H. on keskittänyt elämäntyönsä

pääasiassa kahteen teokseen. Toinen on ,,Realen-

cyklopädie fiir protcstantische Theologie und

Kirche", jonka kolmannen painoksen (22 nid.

1896-1909) H. ou toimittanut ja johon hän itse

on kirjoittanut useita tärkeitä artikkeleita.

Toinen pääteos on ..Kirchengeschiehte Deutsch-

lands" (3 nid. us. pain.), jossa hän on luonut suu-

renmoisen kuvan keskiaikaisen Saksan kirkolli-

sesta ja sivistyselämästä. E. K-a.

Haude (fomentatio). 1. Kuiva tahi märkä, läm-

pöinen tai kylmä kääre tai muu esine, jolla jokin

ruumiinosa kipujen lieventämiseksi, turvotuksen

poistamiseksi, märkimisen jouduttamiseksi j. n. e.

peitetään. Tällaisina käjptetään sekä kuumaa
puuroa, kuumennettua hiekkaa, y. m. s., tahi

lunta, jäätä, tai kylmään veteen kasteltuja vaate-

kappaleita j. m. s. ilyöskin kasvirohdoksista ja

muistakin lääkkeistä valmistettuja sekoituksia

ja nesteitä käytetään tällaisiin tarkoituksiin.

Kipujen lieventämiseksi on milloin kylmä milloin

kuuma h. näyttäytynyt edullisemmaksi ; tuleh-

tuneelle paikalle on kylmä varmempi: kylmä h.

hidastuttaa ja estääkin märkimistä, lämpöuen

ja kuuma edistää ja jouduttaa sen kehittymistä.
(^f. 0-B.)

2. Heinistä, perunanvarsista, lehdeksistä, ol-

jista, ruumenista y. m. s. keittämällä tai kuu-

malla vedellä kastuttamalla valmistettu karjan-

rehu. Hauteet ovat Suomessa vanhoista ajoista

olleet karjan ruokinnassa paljon käytännössä.

Vielä nytkin käytetään niitä toisin seuduin ylei-

sesti. Handcrehun höysteenä käytetään suoloja

ja myös jauhoja. Hauteeksi keitetään usein myös
juurikasveja. Paikoin käytetään handoaine(>;ui

poronjäkälää. — Suuritöisenä ja polttopuiden

kulutukseen nähden kalliina sekä vähän tuotta-

vana hauteitten valmistus on uudenaikaisessa

karianhoidossa jäänyt pois. E. N.
Hauff, Wilheim (1802-27), saks. kirjai-

lija; pilkkasi teoksessa „Der Mann im Monde"
kuutamoruuoilija Claureöin imelähkön-rivoja

romaaneja ; uskonpuhdistussodista on otettu aihe

teokseen „Lichtenstein", joka on ensimäisiä Wal-
ter Scottin malliin kirjoitettuja saksalaisia

romaaneja. Kuuluisimmat ovat kuitenkin H:n
,,Sadut", joita yhä on painettu uudestaan ja

käännetty kaikille sivistyskielille. ,,Phantasien

im Bremer Ratskeller" todistaa sukkelaa leikilli-

syyttä ja mielikuvituksen herkkyyttä.
Hauge, Hans ks. H a u g i a a n i t.

Haugesund, merikaupunki Norjassa, Sta-

vangerin amtissa; 10,000 as. (1907). H. sai 186Ö
kauppakaupunki-oikeudet. Sen synty ja kehitys,

kauppa ja teollisuus ovat mitä läheisimmin
riippuvaisia sillin kalastuksesta, joka on sen tär-

kein elinkeino. H:ssa on myös kaksi valaau-
pyyntiylitiötä. Laivaston kantavuus yhteensä
63,000 tonnia. Vienti 5,6, tuonti 3,9 milj. mk.
(1907). Kaupungista pohjoiseen on mahtava,
17 m korkea muislopylväs „Haraldsstotten", pys-

tytetty 1872 Harald Kaunotukan, Norjan kokoo-
jan haudalle. E. E. K.
Haugiaanit, erään uskonnollisen liikkeen kan-

nattajat Norjassa; liikkeen alkuunpanija oli norj.

talonpoika Hans Nielsen Hauge (1771-

1824), jonka var.s. vaikutus alkoi 1796. Vv. 1798-

1804 hän kierteli ympäri Norjaa pitäen herätys-

puheita ja vaikuttaen sitäpaitsi laajan kirjeen-

vaihdon kautta sekä tuotteliaana uskonnollisena
kirjailijana. Useita kertoja hänet irtolaisena

pidätettiin, ja vv. 1804-11 hän oli vangittuna
Kristiaaniassa ; 1814 hänet tuomittiin kahden
vuoden pakkotyöhön, minkä tuomion ylikrimi-

naalioikeus lievensi rahasakoksi. Hänen rikok-

sensa oli se, että hän oli rikkonut konventtikkeli-

säännön (v:lta 1742) määräyksiä ja kehoittanut

muita tekemään samoin, sekä käyttänyt louk-

kaavaa puhetapaa papistosta. — Haugiaanien
suunnalle oli ominaista, että se, toisin kuin siihen

aikaan vallalla oleva kuollut oikeaoppisuus ja

järkeisuskoisnus, asetti kääntymisen ja luidesta-

syntymisen etualalle; liikkeellä oli perin käy-

tännöllinen leima ja se pani vahvasti painoa siile

näkökohdalle, että uskon tulee näyttäytyä töissä

;

vanhurskauttamiseen nähden haugiaanit alussa

olivat jossain määrin nomistisella kannalla, mutta
myöhemmin liike tässä suhteessa kehittyi yhä
evankelisempaan suuntaan, varsinkin sittenknin

se sai hedelmöittäviä vaikutuksia muilta tahoilta.

Norjan valtionkirkkoon haugiaanit, jotka eivät

koskaan tahtoneet kirkosta erota, ovat vaikutta-

neet monessa suhteessa siunausta tuottavasti.

[A. Chr. Bang, „H. N. Hauge og hans samtid"

(1875. 2:nen pain.).] K. ö.

Haugwitz, Christian August Hein-
rich Kurt, kreivi von H., vapaaherra

von Krappitz (1752-1831), preussil. valtio-

mies; tuli 1792 Preussin lähettilääksi Wieniir.

ja sam. v. ulkoasiainministeriksi, teki 1793 Venä-

jän kanssa sopimuksen Puolan toisesta jaosta ja

V. 1795 Ranskan kanssii Baselin rauhan: luopui

1804, syystä että ei saanut Friedrich Wilhelm
TTI:lta kannatusta ranskalaisvastaisessa politii-

kassaan; Austerlitzin tappelun jälkeen hän teki

Napoleonin kanssa Schönbrunnin sopimuksen
15 p. jouluk. 1805, jonka mukaan Pretissin tuli

eräiden luovuttamiensa alueiden sijaan saada

Hannover; tuli 1806 uudelleen ulkoasiainministe-
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riksi, koetti turhaau estää sotaa syntymästä
Ranskan ja Preussin välillä ja luopui sam. v.

virastaan. Hänen muistelmistaan ou julkaistu

„Fragment des m^raoires inedits du comte de H."

(1837). [Minutoli, „Der Graf v. H. uud Job
V. Witzleben".] J. F.

Hauho. 1. K u n t a, Hämeen 1., Hauhon khlak.,

Hauho-Tuulokseu nimismiesp.; kirkolle Hämeen-
linnasta 35 km; 336,5 km^ joista viljeltyä maata
8,441 ha (1901) ; 112,3958 manttaalia, talonsavuja

261, torpajisavuja 176 ja muita savuja 412;

5,460 as. (1907), joista jotenkin kaikki suomen-
kielisiä; 884 hevosta, 2,926 lehmää (190S). —
Kansakouluja 8. Kunnanlääkäri. — H:n osuus-

meijeri. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Porvoon hiippak., Hollolan rovastik. ; Hämeen
vanhimpia; kirkko harmaasta kivestä, keski-

aikuiuen (korj. 1882). [Eliel Aspelin, „Messu-

kylän ja Hauhon kirkot. Hauhou kirkko" (Suom.

niuin.-muistoyhd. aikak. VII, siv. 86-93) ; Aksel
Heikel, »Kertomus muinaisjäännöksistä Hauhon
kihlakunnassa" (Vet. Soc. bidr. 29).] K. S.

Hauhon kihlakunta käsittää Hauhon ja Tuu-
loksen, Hattulan, Tyrväunöu ja Hämeenlinnan
maaseurakunnan, Vanajan ja Janakkalan, Lopen
ja Rengon sekä Hausjärven (Hämeenlääniä).

K. S.

Hauhon tuomiokunta käsittää käräjäkuunat:
1. Pälkäne ja Sahalahti, Kuhmalahti ; 2. Hauho
ja Tuulos, Luopioinen; 3. Lammi ja Koski (Turun
hovioikeuden alainen). K. 8.

Hauislihas (musciilus biceps brachii), käsi-

varren varsinainen taivuttajalihas, on yläpääs-

tääu kahdella jänteellä kiinnitetty lapaluun ulko-

neviin osiin ja alapäästääu käsivarren luihin.

Haukat (FalconidceJ
,

petolintuja, joiden sil-

mät ovat sivullepäin, ja jotka ennenkaikkea tä-

män ominaisuutensa kautta eroavat pöllöistä.

Nokka ulkonee selvästi päästä eikä ole niin

syvällä kuin pöllöillä. Sieraimet ovat keskellä

vahanahkaa, höyhenpeite on kovempi kuin pöl-

löillä ja varpaat ovat aina höyhenettömiä. Hau-
kat jaetaan useaan alaheimoon, joista meillä ta-

vataan seuraavat seitsemän: Suohaukat
(Circince), Jalohaukat (Faleonince), Var-
sinaiset haukat (Asturince), Mehiläis-
haukat (Pernince), Haarahaukat (Mil-

vince), Kotkat (Aquilince) ja Kalasääs-
k e t (Pandionince). Varsinaiset haukat
(Asturince), joiden paras tuntomerkki on käyrä,
tyvestä alkaen koukistunut, lyhyt nokka, jonka
yläleuan reunat ovat melkein tasaiset, sekä
sangen pitkä pyrstö, joka ulottuu % osallaan yli

siivenkärkien, käsittävät ainoastaan k a n a h a u-

kan suvun (Astur), josta on vain muutamia
lajeja, Suomessa kaksi, kanahaukka (A. pa-

lumharius) ja varpushaukka (A. nisus).

Molemmat ovat samanmuotoisia, vahvarakentei-
sia lintuja. Kanahaukka on 55-65 cm: n pituinen,

päältäpäin harmaanruskea, alapuolelta nuorem-
pana kellertävä pitkittäisin täplin, vanhempana
valkea poikkipuolisin aaltomaisin juovin. Se on
vahingollisimpia petolintujamme. Pesä korkean
puun puolivälissä; munat, 2-4, vihreän sini-

valkeat, täplättömät tai ruostetäpläiset. Varpus-
haukka ou sangen rohkea, kaikkien pienempäin
lintujen paha vihollinen. Se on viiritykseltään

hyvin vanhan kanahaukan näköinen, vain pie-

nempi, 33-40 cm: n pituinen. Pesä puussa, munat,

3-5, pyöreämäiset, valkeat, vihreään vivahtavat
tervanruskea- tai punaruskeatäpläiset, ks. liite-

kuvaa Petolinnut. E. W. 8.
Hauki (Esox lucius), koko Euroopassa, Es-

panjaa lukuunottamatta, Pohjois- ja Keski-
Aasiassa ja Pohjois-Ameriikassa tavattava ma-
kean veden kalalaji. Sille on ominaista pitkä
ja tasasoukka ruumis, yksi ainoa lyhyt ja sangen
takana sijaitseva selkäevä. Nopealiikkeinen peto-
kala, hyvin vahingollinen muille kaloille, jopa
omalle suvuUeenkin. Kutee keväällä jäiden läh-

dön aikaan. Maukkuutensa vuoksi sitä pyydyste-
tään sangen paljon. Voi .-^aavultaa aina 2 m:n
pituuden ja 30 kg:n painon; meillä tällaiset jätti-

läiset lienevät kuitenkin tuntenuittoiuia. Taval-
linen suurin pituus on meillä 100-120 cm ja paino
12-15 kg. ks. liitekuvaa Kalat. E. W. S.

Haukipudas 1. Haukiputaa. 1. Kunta,
Oulun 1., Oulun khlak., Kiiminki-Ylikiiminki-
Haukiputaan nimismiesp.; kirkolle Haukiputaan
asemalta 3 km; 435,i km^, joista viljeltyä maata
3,688 ha (1901) ; 42 "^4 manttaalia, talonsavuja
342, torpansavuja 50 ja muita savuja 46; 5,104

as. (1907), joista jotenkin kaikki suomenkielisiä:
181 hevosta, 1,968 lehmää (1908). — Kansakou-
luja 7. — Kaksi höyrysahaa. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Kuopion hiippak.,

Oulun tuomiorovastik.: Iin (1630) ja Kiimingin
(1858) kappeli, itsen, khrakunnaksi 1901 (K. k.

^/u 1873) Kiimingistä. Kirkko puinen (rak. 1762,

korj.), Mik. Toppeliuksen seinämaalauksia kir-

kossa. [A. H. Snellman, „Oulun kihlakunta.

Haukipudas" (Suom. muin.-muistoyhd. aikak. IX,
255 seur.).] K. 8.

Haukiputaanjoki ks. K i i m i n g i n j o k i.

Haukirastas = laulurastas, ks. Rastaat.
Haukivesi, n. 4 penikulmaa pitkä Rantasal-

men ja Säämingin kunnan alueita kosketteleva

vedenselkä, jonka pohjoista osaa sanotaan Suu-
reksi H:kÄi ja eteläistä Pieneksi H:ksi. K. S.

Haukivuori. 1. Kuut a, Mikkelin 1., Ju-

van khlak., Pieksämäki (eteläispiiri) -Haukivuori-
Virtasalmen (rukoushuonek.) nimismiesp.; kir-

kolle H:n asemalta 6 km maanteitse, höyrylaivalla

4 7= km; 389,2 km^ joista viljeltyä maata 5,308

ha (1901) ; talonsavuja 199, torpansavuja 144 ja

muita savuja 97; 4,051 as. (1907), joista jotenkin

kaikki suomenkielisiä; 354 hevosta, 2,378 lehmää
(1908) . — Kansakouluja 4. — 2. S e u r a k u n t a,

konsistorillinen, Savonlinnan hiippak., Juvan
rovastik.; rukoushuone 1737, kappeliksi 1782,

itsen, khrakunnaksi 1887 (K. k. *7s 1873) Pieksä-

mäestä. Kirkko puusta (rak. 1794-98). K. S.

Haukka ks. Haukat.
Haukkametsästäjä ks. Falkneri.
Haukkapöllö ks. Pöllöt.
Haulikko ks. A m p u m a-a s e e t.

Haulimalmi ks. Järvimalmi.
Haulit, yhteisnimi metsästyskivääreissä käy-

tetyille pienille lyijykuulille. Haulien suuruus
ilmaistaan kaupassa numeroilla; läpimitta l.ss

mm - 6 mm. Haulien valmistamiseksi sulatetaan

lyijyn kanssa yhteen, rakentumisen helpottami-

seksi, niin paljon metallista arsenikkia tai arse-

nikkitrioksidia ja hiiltä tai rikkiarsenikkia, että

h a u 1 i m e t a 1 1 i sisältää 0,»:sta (pehm. haulit)

-1 %:iin (kovat haulit) arsenikkia. Sula metalli-

seos tiputetaan tasapohjaisesta kattilasta, jonka

pohja seulan tavoin on varustettu yhtä suurilla
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rei'illä ja peitetty kuonalla, alas 30-35 m kor-

keasta tornista (haulitorni) ylöspäiQ ko-

hoavaa ilmavirtaa vastaan, jolloin pisarat enucn
raaahau tuloaan ehtivät täydellisesti jähmettyä.
Tornin asemesta voidaan käyttää syvää kaivosta.

Ilaulii kootaaji veteen, jota peittää paksu öljy-

tai talikerros ja joka happeutumisen estämiseksi
.sisältää valuin rikkinatriumia. Kuivatut haulit

asetetaan kaltevalle levylle, jolloin ainoastaan
täysin pyöreät haulit kierivät alas. Sen jälkeen
suoritetaan lajittelu ja sitten poleeraus grafii-

tilla akselinsa ympäri pyörivässä sylinterissä.

Haupt, Paul (s. 1858), saks.-amer. orienta-

listi, siirtyi 1883 Göttingeiiistä seemil. filologian

professoriksi Baltimoren John-Hopkins-yliopis-
toou, on julkaissut ,,Die sumerischen Familien-
gesetze" (1879), ,,Akkadische uud sumerische
Keilschrifttexte" (1882), „Das babyl. Nimrod-
Epos" (1884-91), „Purim" (1906) ja joukon ar-

vokkaita seemil. äänne- ja muoto-oppia koskevia
kirjoituksia. V:sta 1893 H. toimittaa „The saered

books of the Old Testament" julkaisua, jossa

hepr. tekstin eri lähteet ovat merkityt eri vä-

reillä (n. s. „taivaankaari-raamattu") . Yhdessä
Fr. Delitzschin kanssa H. julkaisee „Assyrio-

logische Bibliothek" (v:sta 1881, 21 nid.] ja

„Beiträge zur Assyriologie" (v:sta 1889, 7 nid.).

K. T-t.

Hauptmann, G e r h a r t (s. 1862) , nykyisen
Saks;in e) i'viiii])iä iiii yiclmäukirjoittajia, kotoisin

Obersalzbrunuista (Slee-

siasta) , aikoi ensin kuvan-
^äK^^ veistäjäksi, opiskeli sitten

jIP^^^KL luonnontieteitä, mutta an-

f ^H^ tautui kuitenkin pian

^»aMt ^H kaunokirjalliselle uralle.

W V w9- TTin ensimäinen teos,

eepillinen runoelma ,,Pro-

uiethidenloos" (1885), oli

vilhäpätöinen. Veljekset

Hart, kirjailijat Arno
llolz, Johannes Schlaf,

y. m. käännyttivät H:

n

kokonaan naturalistista

taideteoriaa kannatta-
maan. Selvää vaikutusta

Gerhait Hauptmann. Tolstoin näytelmästä „Pi-

meyden' valta" osoittaa

H:n ensim. draama „Vor Sonnenaufgaug" (1889),

joka tarjoaa eloisan todellisuuskuvan tekijän

synnyinseudun yhteiskunnallisista epäkohdi.^ta,

ja joka esitettynä Berliinin ,,Vapaalla näyttä-

möllä" herätti suurta huomiota. Vähemmin vai-

kuttava oli seuraava näytelmä ,.Das Friedens-
fcst" (1890), joka on syntynj't Holzin ja Schlafin

„Familie Selicke" näytelmän vaikutuksesta.
Ibsenin Rosmersholmiin vivahtaa „Einsamc Men-
schen" (1891). „Kollege Krampton" (1892; esit.

suomeksi) kuvaa rappiolle joutunutta maalaaja-
neroa. Sam. V. esitettiin H:n kuuluisa näytelmä
,,Die Weber" („Kankurit", esit. suom.)

,
jonka

aika on 1840, ja joka kuvaten kankurien kur-

juutta samalla tuo esiin ankaran syytöksen kapi-

talismia vastaan. V. 1894 esitettiin yksi H:n
huomattavimpia näytelmiä „Hanneles Himinel-
fahrt" (esit. .suomeksi). Se kuvaa liikuttavasti

köyhän ja juopottelevan muurarin tyttären haa-

veita ennen hänen kuolinhetkeään. Historialli-

nen näytelmä „riorian Geyer" (1895) herätti

verrattain vähän huomiota, sen sijaan symboli-
nen satunäytelmä „Dje versunkene Gloeko"(1896

;

esit. suom.) saavutti melkoisen menestyksen. H:n
myöhäisemmät näytelmät ovat: „Fuhrmann Hen-
.schel" (1898), „Schluck und Jan" (1899), „Mi-
chael Kramer", „Der rote Hahn" (1901), „Der
arme Heinrich" (1902), „Rose Bernd" (1903).
H. on tarkka todellisuuden havaitsija ja kuvaaja,
hän eksyy kuitenkin usein liiaksi pieuois-maa-
laukseen, antaa rumuuden painostavana astua
etualalle ja on usein vailla suurpiirteistä draa-
mallista voimaa. Kuitenkin hän on sangen
mieltäkiinnittävä ilmiö nykyaikaisen draamalli-
sen tuotannon alalla. [P. Schlenther, „G. H."
(3 pain. 1898) ; U. G. Woerner, „G. H." (2 pain.

1902) ; E. Steiger, „Das Werden des ueuen Dra-
mas" (2 nid. 1898) : S. Friedmann, „Das deut-

sche Drama des 19. Jahrh." (2 nid. 1903) ; C. de
Lollis, ..Gerardo H. e Topera siia lelteraria"

(1899) ; P. Besson, „fitudes sur le theatre con-

temporain en AUemagne".] ./. B-l.

Hauptmann, Moritz (1792-1862) , saks.

musiikkiteoreetikko ja säveltäjä, Spohrin oppilas.

V. 1842 hän Mendelssohnin toimesta tuli Leip-

zigiin Thomas-kirkon kanttoriksi ja seur. v. kon-
servatorin opettajaksi. Hänen oppilainaan ovat
olleet useat mainetta saavuttaneet säveltäjät.

Myös hänen omat sävellyksensä ovat arvokkaita
ja huomattavia etenkin harvinaisen suhdallisesta

rakenteestaan. Etenkin ovat hänen motettinsa
jääneet suosituiksi. Teoreetikkona hän rohkeasti

kulki uusia latuja (,,Die Natur der Harmonik
und Metrik", 1853) , joilla sitten toiset ovat vielä-

kin edemmäs päässeet. /. K.
Haura ks. Ruskolevät.
Hauran f-rä'-], Damaskoksen eteläpuolella

oleva maakunta, joka käsittää Jarmuk-joen lähde-

tienoot lännessä ja Dzebel Hauräuin 1. Drusi-

laisvuoren idässä muodostaen hallinnollisessa suh-

teessa H:n mutessariflikin. 21,300 km-, 136,200

as. H. on osaksi vulkaanista vuoristoa (Teli
eddzena 1,839 m), osaksi puutonta ylätasan-

koa, jonka laavansekainen kellanruskea maa on
hyvin hyötyisää, niin että H:sta vuosittain vie-

dään n. 100,000 tynnyriä vehnää. Tärkeimmät
paikkakunnat ovat Damaskos-Medina rautatien-

varrella oleva M s e r i b, S e k h S a'd, jossa Tur-

kin mutessarif asuu, ja Bosra (ks. t.). H:n
roomalaisten ja Jemenistä tulleitten himjarilais-

ten aikuisesta asutuksesta ja kukoistuksesta ovat

todisteena lukuisat suurenmoiset rauniot ja osit-

tain vielä vanhemmalta ajalta olevat omituiset

kallioasumukset kuvineen, kirjoituksineen. [J. G.

Wetzstein, ,,Hauran und die Trachonen" (1860),

V. Oppenheim, ,,Vom Mittelmeer zum I'cr.sischen

Golf" (1899).] K. T-t.

Haureus, lakit., sukuvietin luvaton tai luon-

noton tyydyttäminen. Siinä, missä laajuudessa

h. on rangaistava, eroavat eri maiden lainsää-

dännöt ionkun verran toisistaan. Yleensä ne

kaikki sisältävät rangaistuksen sukurutsauk-
sesta, huoruudesta, väkisinmakaamisesta, eläi-

meen sekaantumisesta ja haureuden harjoittami-

sesta toisen samaa sukupuolta olevan kanssa
(ainakin jos molemmat ovat miehiä), sekä myös-
kin salavuoteudesta, kun se sisältää toisen osal-

lisen alaikäisyyden tai järjen heikkouden tai ky-

kenemättömyyden itseään puolustamaan tahi sen

aseman väärinkäyttämistä, mikä tekijällä on toi-
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seeu osalliseen nähden, laikka myöskin pako-

tusta. Tavallisesti on myöskin rangaistus sää-

detty sille, joka pakottaa toisen kärsimään muun
haureellisen teon tai julkisesti ryhtyy haureelli-

seen tekoon ja sillä saattaa pahennusta aikaan
taikka julkiselle paikalle julkipanee tahi näyt-

teille asettaa painotuotteen, kirjoituksen tahi ku-

vallisen esiiyksen, joka loukkaa säädyllisyyttä

ja siveyttä. Niinikään pidetään yleensä rangais-

tavana haureuden edistäminen ja välittäminen,

esim. huoneen pitäminen haureuden harjoitta-

mista varten, ja muutamien maiden (esim. Tans-
kan) rikoslaissa on myös rangaistus säädetty nai-

selle, joka tavalla tai toisella yleisesti antautuu
haureuden välikappaleeksi. Sitävastoin ei nyky-
aikiiinen rikosoikeus enää yleensä pidä yksin-

kertaista salavuoteutta sellaisenaan rangaista-

vana; Kuotsin rikoslaki säätää rangaistuksen
miehelle, mutta ei naiselle.

Suomen rikosoikeuden määräykset haureudesta

sisältyvät voimassaolevan, jouluk. 19 pmä 1889

annetun Rikoslain 19 ja 20 lukuun sekä osaksi

myös 25 lukiuin. Kuten niistä näkyy, säätää

rikoslakimme rangaistuksen kaikista edellämaini-

tuista haureuden harjoittamismuodoista, myöskin
yksinkertaisesta salavuoteudosia. ks. edelleen

H u o r u u s, V ä k i s i n m a k a a m i u e n, S a 1 a-

V u o t e u s, Paritus ja P r o s t i t u t s i o ]i i.

O. 7\';?u'«.

Hausa, lukuisa neekerikansa Sudanissn, asuu

n. 15°-6° i)ohj. lev., 0°-15° it. pit. Tyypiltään
hausalaiset eivät ole yhtenäisiä, pohjoisosissa

tyyppi esiintyy puhtaampana, josta päättäen he

ovat maahan pohjoisesta päin tulleet; etelässä

on huomattava suurta sekarotuisuutta. Yhtei-

set kaikille hausalaisille ovat etevät henkiset
ominaisuudet: toimintahalu, liikkuvaisuus ja

silmiinpistävä kauppaaero. Nämä ominaisiuidct

ovatkin tehneet heistä huomattavan sivistys-

aineksen, joka taloudellisesti on hallitsevain

fulbe-heimojen yläpuolella. Heidän Inajan kauppa-
liikkeensä välittäjänä on korkealle kehittynyt,

yhtenäinen kieli, joka kauppakielenä Afrikassa
on kenties arabian kieltäkin etevämpi. Hausaa,
Afrikan ..englantia", ptihutaankin aivan ylei-

sesti hausalaisten rajojen ulkopuolella Tripo-
likseen ja Mursukiin pohjoisessa. Soinnultaan
se on kaunis, rakenteeltaan se ei kuulu neekeri-

vaan haamilaiskieliiii ; on ainoa Afrikan kotoi-

nen kieli, joka itsenäisesti on kehittynyt kirja-

kieleksi (laaja uskonnollinen kirjallisuus) . [Misch-
lich, „Lehrbuch der hausanischen Sprache"
(1902), Robinson ja Brookes, „Hausa dictionary"

(2 nid. 1899-1900).] — 1600- ja 1700-luvnilla II.-

kausat muodostivat laajoja valtioryhmiä, joissa

yhtenäisyys kuitenkin oli hyvin löyhä; siitä

syy^^tä ne helposti sortuivatkin valtiollise.iti ky-
vykkäiden, vähälukuisempien fulbe-heimojen hyö-
kätessä 1800-luvuji alussa. Pääaineksena heidän
muodostamissaan valtioissa Sokoto, Gando ja

Adaniaua, ovat yhä edelleen hausat. Fulboilta

he ovat ottaneet vastaan islamin, tulematta näi-

den tapaan uskonnollisiksi intoilijoiksi. — Sotai-
sia hiiusat eivät ole; ne sotilaat, jotka hausain
nimellä pestataan eurooppalaisten siirtomaa-
väkeen ovat h.-kieltä puhuvia mtiita neekereitä.

E. E. K.
Hausegger f-zc'g-J. 1. Friedrich von

(1837-99), saks. musiikkiesteetikko, dosentti

Grazin yliopistossa (v:.sta 1872). Hänen pääteok-
sensa on „Musik als Ausdruck" (1885). — 2.

Siegniund von H. (s. 1872), säveltäjä, edel-

lisen poika ja oppilas; säveltänyt oopperoita ja

sinfonisia runoja. Tuli 1899 orkesterinjohta-
jaksi Miincheniin, 1903 Frankfurt am Mainiin.

/. K.
Hausen, Reinhold Theodor (s. 1850)

,

historiantutkija. Tultuaan 1881 tohtoriksi ja
1883 Suomen valtionarkiston hoitajaksi H. on
suuresti kartuttanut arkiston kokoelmia sekä jul-

kaissut lukiysan joukon, etenkin keski-aikaa ja
1500-lukua valaisevia asiakirjakokoelmia, joista

tärkeimmät ovat: „Registrum ecclesia; Aboensis"
1. „Mtistakirja" (1890), „Finlauds medeltids-
sigill". (1900), „Bidrag tili Finlands historia"
I-III (1881-1901), sekä ensimäinen, vuoteen 1400
ulottuva osa Suomen keskiaikaista diplomataa-
ria (1910). Valtionarkistolle on H:n aikana ja

ehdotuksesta hankittu sen nykyinen rakennus.
Hauser, K a s p a r (1812-33) , eriskummallisesta

onnettomasta kohtalostaan kuuluisaksi tullut

löytölapsi. Kun hänet 1828 tavattiin Niirubergin
kaupungin ulkopuolelhi, osasi hän tuskin kävellä,

vielä vähemmin hän kykeni tekemään selkoa it-

sestään ja vaiheistaan. Hänen osakseen tullut

huolenpito elvytti ja kehitti niin hyvin hänen
ruumistaan kuin henkisiäkin lahjojansa. H. ker-

toi eläneensä koko ikänsä yksinäiseen huoneeseen
vangittuna, näkemättä koskaan ihmisiä ja saa-

den vain välttämättömimmät tarpeensa tyydyte-
tyiksi. * Turhaan koetettiin saada mitään sel-

vyyttä H: n entisyydestä, ja mielenkiinto häneen
yhä yltyi, kun seur. v. eräs tuntematon henkilö

koetti murhata hänet. Engl. lordi Stanhopen
toimesta vietiin nuorukainen nyt Anspachiin,
missä hänen kasvatustaan neljä vuotta jatket-

tiin. Mutta siellä tapahtui häntä vastaan toinen

murhayritys, josta kuolema oli seurauksena.
Salaperäiseksi H. on jäänyt, onpa arveltu häntä,

petttiriksikin ja taaskin toiselta puolen, vaikka
ilman riittävää syytä, Badenin suurherttuan
Kaarlen ja Stephanie Beauharnais'n syksyllä

1812 syntyneeksi ja muutaman viikon vanhana
kuolleeksi ilmoitetuksi pojaksi. -a -t.

Hausjärvi. 1. Kunta, Hämeen 1., Hauhon
khlak., Hausjärven niraismiesp.; kirkolle Hikiän
asemalta 3 km ; 518,o km", joista viljeltyä maata
11,590 ha (1901) ; 64,5ooo manttaalia, talonsavuja

294, torpansavuja 178 ja muita savuja 1,245;

11.065 as. (1907), joista ruotsinkielisiä 1%;
1,293 hevosta, 4,645 lehmää (1908). — Kansa-
kouluja 14, Riihimäen yhteiskoulu. — Kunnan-
lääkäri. Apteekki. Hyvinkään kehruu- ja kutoma-
tehdas, useita vesi-, höyry- ja muita myllyjä,

Riihimäen höyrysaha. Karan ja Oilin (vanha ja

uusi) tiilitehtaat. Riihimäen kivennäisvesiteh-

das y. m. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Porvoon hiippak., Hämeenlinnan rovastik.;

kappeli 1611, itsen, khrakunnaksi 1899 (K. k.

='/ol855) Janakkalasta. Kirkko puusta (1787,

korj. 1892) ; rukoushuone Riihimäellä. Seiira-

kunitasta eroaa tulevaisuudessa osia Hyvinkään
ja Riihimäen muodostettaviin itsenäisiin klira-

kuniiin. K. 8.

Hausmann, Johann Friedrich Lud-
wig (1782-1859), saks. mineralogi, Göttingeuin

yliopiston professori v:s(a 1811. Paitsi laaja-

peräisiä mineralogian ja kristallografian tutki-
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muksia H. ou myös geologian alalta julkaissut

m. m. arvokkaan teoksen „t?ber die Bildung des

Harzgebirges" (1842). Muista H:n teoksista ou

tärkein „Haudbuch der Miueralogie"' (2 p. 1828-

47), jossa hän esittää itse laatimansa mineraali-

järjestelmän. (P. E.)

Hausmann, Richard (s. 1842) , ent. profes-

sori Tarton yliopistossa, historioitsija ja muinais-

tutkija. H. ou julkaissut koko joukon tärkeitä

teoksia Itämeren-maakuntain, osaksi etäisempien-

kin seutujen muinaisuuden valaisemiseksi. Sellai-

sia ovat historian alalta „Das Ringen der Deut-

schen uud Dänen um deu Besitz Estlands bis zum
Jahre 1227", „Archivalische Studien zur livländ.

Geschichte. I. Livonica im polnischeu Reichs-

archiv" y. m. Suurimman kuuluisuutensa H. on

kuitenkin saavuttanut laajan. Itämeren maakun-
tain muinaisesinemuotoja esittävän kuvastonsa

kautta, jonka hän toimitti yleisvenäläistä muinais-

ticteellistä kokousta varten Riiassa v. 1896.

Kuvastoon hän kirjoitti ansiokkaan muinaistie-

teellisen johdannon. A. M. T.

Hausmanniitti, mtistanväriuen, tetragonisesti

kiteytyvä malmikivennäinen, kokoomukseltaan
mangaanioksidi MujOi. Tavataan dolomiitin yh-

teydessä m. m. monessa Ruotsin rautakaivok-
sessa. Käytetään mangaanimalmina. P. E.

Haussa ks. H a u s a.

Hausse [ösj (ransk.), tavarain tai arvopape-

rien nousu, varsinkin pörssissä. Keinottelu ä 1 a

hausse, tätä tarkoittava keinottelu. Vasta-

kohta on b a i s s e (ks. t.)

.

Eaussmann [osma'n], Georges Eugöne,
paroni (1809-91), ransk. virkamies, oli 1853-70

Seinen departementin prefektinä; johti taita-

vasti ja tarmokkaasti niitä suurenmoisia uudis-

tus- ja kaunistustöitä, joiden kautta sutiret osat

Pariisia saivat muutamassa vuodessa ihan toisen

ulkomuodon: vanhoja kortteleita purettiin maa-
han, uusia rakennettiin sijaan, uusia puistoja ja

bulevardeja perustettiin j. n. e.; v:sta 1871 Cre-

dit mobilier'n johtajia; edustajana 1877-81. Hä-
nen toimestaan julkaistiin „Histoire gönerale de

Paris", „M^moiros du baron H." (1890-93).

Haussonville [osövVlJ, Joseph Othenin
Bernard de Cleron, kreivi d'n. (1809-84),

ransk. valtiomies ja historioitsija, toimi ensin

diplomaattisella uralla, valittiin 1842 edustaja-

kamariin, mutta vetäytyi 1848 yksityiselämään;
koetti 1871 v:n rauhan jälkeen saada Elsassista

ja Lothringista siirtolaisia asettumaan Alge-

riaan; valittiin 1878 senaattiin, missä kiivaasti

vastusti Ferryä koulurcformeja ; v:sta 1869 aka-

temian jäseti; teoksia: ,,Histoire de la politique

extörieure du gouveruement franyais de 1830 ä
1848" (1850), „IIistoire de la raunion de la Lor-

raine ä. la France" (1854-59), „L'6glise romaine
et le premier empire" (1868-70), „Souvenirs et

melaiigps" (1878). J. F.

Haustellum, kaksisiipisten hyönteisten ala-

liuuli, joka yhdessä ylähuulen kanssa on muo-
dostunut pitkäksi imuputkeksi. Tämä sulkee si-

sään=5ä ylä- ja alaleuat, jotka toisinaan ovat
muuttuneet koviksi pistimiksi, toisinaan käyte-

tään imemistarkoitukseon. U. S-s.

Haustorio ks. L o i s k a s v i t.

Hauswolff, Hans Gustaf von (1762-

1840), suom. soturi, oli Viaporia 1808 piiritet-

täessä V. t. linnamajurina, laati piirityksestä

päiväkirjan ,,Journal öfver Sveaborgs Beläg-

ring, börjad frän den dag första Skott lossades,

den 15 Mars 1808", joka, ollen seikkaperäiuen

ja luotettava, on tärkeä lähde Viaporin antautu-

misen valaisemiseksi. Tämän Tukholman Ku-
nink. kirjastossa säilytetyn päiväkirjan J. O. I.

Rancken ja E. G. Palmen julkaisivat Historial-

lisen arkiston VI ja VII osassa. [vrt. myös
Danielson, „Suomeu sota ja Suomen sotilaat";

Wasastjerua, „Ättartaflor".] -Iskvi-,

Hauta. 1. Kaikkina aikoina on hautaaminen
ollut tärkeä toimitus, ja haudan muoto on usein

kokonaan riippunut siitä käsityksestä, mikä kul-

loinkin on vallinnut haudantakaisesta elämästä.

Senpä vuoksi onkin haudan muoto hyvin vaihte-

leva. Nykyisin sivistyskansoilla tavallinen hauta-

muoto on pystyseinäinen, nelikulmainen maahan
kaivettu 1 Vs ä. 2 m syvä kuoppa. Tämä tapa
on kyllä ollut käytännössä historiantakaisinakiu

aikoina, mutta hautakuopat ovat silloin olleet

matalammat. Paleoliittisen ajan hautoja
toistaiseksi ei ainoatakaan tunneta, vaikka luu-

rankoja on olemassa siltä ajalta. Neoliitti-
s e n ajan suurista megaliittisista hau-

doista ks. Esihistorialliset ajanjak-
sot (kuvataulu II: 5, 6, 9). Tällöin eivät kum-
minkaan mcgaliittihaudat olleet yksinvallitsevia.

Hyvin yleinen on ollut tapa haudata vainajat

maahan ilman mitään haudanpäällistä merk-
kiä. Vainaja makaa yleensä toisella kyljellään,

polvet koukussa ja kädet posken alla. Toisissa

tapauksissa hän on haudattu istualleen. Tämän-
tapaisia hautoja sanotaan H o c k e r-haudoiksi

(Liitekuva Hauta ja hautaustavat I, kuva 2).

Hautakalusto niissä on vähäpätöinen, mutta usein,

etenkin Egyptissä, on vainajain mukana paljo

saviastioita, jotka joskus ovat niin suuria, että

itse vainajan ruumis on niihin asetettu. Etelä-

Venäjällä ja muuallakin ovat ruumiit kauttaal-

taan peitetyt jollain punaisella värillä, tapa,

mikä jatkuu syvälle pronssikauteen. — Suomesta
ei vielä kivikauden hautoja tunneta. Pronssi-
kauden alussa on Välimeren maista levinnyt

yhä laajemmalle alueelle uusia hautamuotoja,

esim. kalliohaudat j. n. s. katakombihaudat.
Molemmille on yhteistä se, että hautoihin ei

mennä ylhäältä vaan sivuilta päin, siten että

edelliset ovat hakatut kallioihin, jälkimäiset taas

maanalaiset, niin että ensin on kaivettu pysty-

suora tai porrasmaisesti aleneva kaivo, minkä
pohjasta on sivulle päin koverrettu pyöreä

onkalo, varsinainen hauta (Liitekuva Hauta
ja hautaustavat I, kuva 6), johon vainaja

kalustoineen on kätketty. Hautaonkalon suu

on tukittu paadella, ja pystysuora kaivo on

täytetty maalla. Tällaista hautamuotoa suosi-

vat etenkin foinikialaiset. — Toisia tämän-
aikaisia hautoja Välimeren-maissa ovat pyra-
midit (ks. t.) ja Mykenen mahtavat t h o 1 o s-

ja kalliohaudat (ks. M y k e n e-a i k a) . Kivi-

kaudella olivat vainajat yleensä haudatut polt-

tamatta, mutta pronssikaudella alkaa yhä laa-

jemmilla aloilla voittaa ruumiinpoltto
alaa, tullen nuoremmalla pronssikaudella esim.

pohjoismaissa yksinvallitsevaksi. Tämä tapa

tietysti vaikutti perinpohjaisen muutoksen hau-

dan muodossa, ne kun nyt saivat olla paljo

pienempiä. Tavaksi tulee nyt usein kätkeä
vainajain tomu uurniin, mitkä usein saavat
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ihmismuodon, kuteu esim. Italiau etruskeilla ja

Itä-Preussin asukkailla Hallstatt-ajalla (ks.

Uurna) ; väliin tehdään ne huonemaisiksi (ks.

Huoneuurnat). Nämä uurnat pannaan
tavallisesti maahan ilman näkyviä merkkejä.
Monasti niitä on tavattoman paljo, niin että

muodostuu suunnattomia kalmistoja, kuten esim.
Bolognan luona Italiassa. Poltettujen ruumiitten
tuhkaa ei kuitenkaan aina panna uurniin. Usein
se kätketään maahan laakakiven alle, ja yli

luodaan maakumpu tai kiviroukkio. Suomen

Kurapukalmisto Ahvenanmaalla.

pronssikaudelta esim. ei uurnahautoja toistai-

>t'ksi tunneta. Sekä poltettujen että ruumishau-
tojen yli meillä on luotu kiviroukkio (ks. H i i-

denkiuas). — Jo varhain, kivikaudella tapaa
sukuhautoja. Haudat eivät ole yksityisten
vaan useampien ihmisten leposijoja. Myöhem-
min tämä tapa tulee yhä harvinaisemmaksi,
sitä mukaa kuin kalmistot, yhteiset hau-
tuumaat tulevat käytäntöön. Rautakau-
della tavataan usein rinnan poltto- ja poltta-

mattomia hautoja, ja niin on laita pakanuuden
ajan loppuun saakka. Maakumpu voidaan usein

tavata, mutta yhtä yleistä on, että tuhka on
kaivettu maanalaisiin kuoppiin ilman mitään
ulkonaisia merkkejä („palopilkut") . Huomatia-
via ovat ranskalaiset vaumihaudat 500-luvulta
e. Kr. (ks. Esihistorialliset ajanjak-
sot, taulu IV: 1) ja skandinaavilaiset vene-
hautaukset, joita on tavattu 600-luvulta

j. Kr. ja viikinkikaudelta (Liitekuva Hauta ja

hautaustavat I, kuva 1). Kuollut on haudattu
maalle vedettyyn veneeseen istuvaan aseutoou ja

varustettu kaikilla mukavuuksilla sitä pitkää
matkaa varten, jonka hänen arveltiin täytyvän
kulkea. Hänen mukaansa on pantu, paitsi työ-

kapineita ja varustuksia, käsimylly, sepän ala-

sin ja palje ja vasarat, arpanappuloita ja suun-
naton määrä eväitä, vuode nukkumista varten
y. m. Suomen vanhimmat rautakauden haudat
ovat polttohautoja, joiden yli on tehty kiven ja

maansekainen kumpu (Liitekuva Hauta ja

hautaustavat I, kuva 4). N. 700-luvulta alkaa
ruumishauta-muoto esiintyä, jatkuen sitten rin-

nan polttamisen kanssa pakanuuden ajan lop-

puun. Myöhemmät polttohaudat ovat osia suu-
rista yhteiskalmistoista, joissa vainaja on ro-

violla T^tettu, ja tuhka ja puolipalaneet esineet

järjest™ättä on peitetty ohuella maakerroksella
(vrt. esim. Gulldynt). Veuehautojakin on
meillä tavattu, mutta tällöin on vainaja pol-
tettu veneessään kaikkine tavaroineen ja vain
lukuisat niittausnaulat ovat todi.stamassa tällai-

sen hautaukseu tapahtuneen. Vanhin tällainen

venehautamme on n. v:lta 600 j. Kr. Perniön
Yliskylän kirkkomaan luona. — Kristinusko
muutti perinpohjin hautatavat. Hautaus yksin
kävi nyt yleiseksi, semminkin kun jo alkukristil-

lisellä ajalla tuli yleiseksi se käsitys, ettei ruu-

miinpolttaminen ollut sopusoinnussa kristillisen

ylösnousemisajatuksen kanssa, ja kalmistot teh-

tiin »siunatulle maalle" kirkkojen läheisyyteen.
Itse kirkon lattian allekin haudattiin, ensin yl-

häisempiä, vähitellen kansaa yhä yleisemmin,
kunnes se asetuksella v. 1822 kokonaan kiellet-

tiiu. A. M. T.

2. Kuoppa, johon eläimiä pyydystetään, ks.

Metsästys.
Hautaaminen jakaantuu ulkonaiseen menet-

telytapaan nähden viiteen lajiin: 1) ulosheit-
toon, 2) polttoon, 3) hautaanpanoon,
4) muumi'oimiseen ja 5) luuttami-
s e e n. Välimuotoja havaitaan usein. Ensin-
mainittuun tapaan, joka epäilemättä on vanhim-
pia, kuuluvat m. m. ruumiin heitto metsään
(m. m. muinaispersialaisilla) tai mereen (esim.

Taka-Intiassa ja malaijilaisessa saaristossa),

missä se joutuu petoeläinten raadeltavaksi. Vielä
raaempi tapa on monissa kansoissa ruumiin syö-

minen. Mereen heitettäessä ruumis tavallisesti

pannaan alukseen, mistä lienevät jälkikaikuna
useilla kansoilla vielä ruumisarkkuina käytetyt
veneet (esim. ostjaakeilla ja voguleilla; huom.
myös rajakarjalainen arkun nimitys „ruuhi")
sekä venemäiset ruumisarkut (Liitekuva Hauta
ja hautaustavat II, kuvat 2, 6) . — Ruumiin-
poltto (Liitekuva Hauta ja hautaustavat II,

kuva 5) on käytännössä kaikissa maanosissa;
joskus tuhka hajoitetaan tuuleen, mutta tavalli-

semmin se kootaan johonkin astiaan, jolla pai-

koin oli. ihmisen kasvojen, paikoin asunnon
m_uoto. — Hautaanpanon eri muodoilla
näyttää olevan pyrkimyksenä luoda vainajalle

tyyssija, joka niin

paljon kuin suinkin

muistuttaisi hänen
entisiä kotiaan. Mo-
net kansat hautaa-
vatkin vainajan asun-

toon, joka samoin-
kuin koko asuin-

seutukin jätetään

autioksi. Paikoin
laaditaan erityinen

kuolinhuone (Alaska,

Borneo). Venäjän
karjalaisten vanhim-
missa kalmistoissa

nähdään vielä jään-

nöksiä huoneentapai-
sista arkkusalvoksis-

ta joita tehtiin Hautapatsas Miinuau kalraistost-a.

muuallakin Karja-
lassa pakanuuden aikana. Muutamat hauta-

lajit, kuten luolahaudat (niistä lienevät

keinotekoisina johtuneet dolmenit ja pyramidit,

ks. n.) ja ilmahaudat (s. o. puihin tai

patsaille tehdyt. Liitekuva Hauta ja hautaus-

tavat II, kuva 1) ovat muistoja aikaisemmasta
asumistavasta; samoin tavallinen maahan hau-

taaminen, joka viittaa entisaikoina yleisiin maa-
asuntoihin. — Halu mitä kauimmin säilyttää

vainajan ruumis johtaa muumioimiseen
(yleisessä käytännössä muinaisessa Egyptissä ja

Perussa), jonka yksinkertaisin laji on savusta-

minen. — Luut taessa otetaan säilöön vain

vainajan luut ja näistäkin mukavuuden vuoksi

usein vain pääkallo; lihan annetaan tavallisim-

min haudassa mädätä (ludoneesia, Polyneesia).
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Tsirkkakemin kalmisto.

Molempain viimi^maiuittujeu hauiaustapuiu juu-

ret lienevät vaiuajainpulveluksessa. Todellisten

ruumisten lai ruumiinjääunösten sijalle tulevat

tapain lauhtuessa vainajain kuvat (Liitekuva

Hauta ja hautaustavat II, kuvat 3, 4), joihin

vainjain sielut jälkeläisten suojeluslienkinä aset-

tuvat.

Vainajan muiston säilyttämiseksi pystyte-

tään patsaita tai kootaan kivikasoja haudoille.

Edellisiä ovat m. m. hautakivet (ks. t.) ja

luoteisameriikkalaisteu vaakunapatsaal ;
puhu-

vatpa ne muutamilla Pohjois-Ameriikan intiaani-

haudoilla kuvannollista kieltään vainajan elin-

aikaisista töistä ja toimista (Liitekuva Hauta
ja hautaustavat I, kuva 5) . Yleisesti pan-

naan alkuperäisillä asteilla vainajan omaisuus
mukaan, koska hänen luullaan sitä toisessa

elämä:^.-^äkiu tarvitsevan. Kehitys tapahtuu sii-

hen .suuntaan, että omaisuudesta yhä suurempi

osa pidätetään sillä tavalla, että toisenlaista

ja ala-arvoi.sta tavaraa pannaan sij^ian. Tässä

osoittautuu useinkin tapain leppeytymineu: or-

jien asemesta otetaan kuoliuuhreiksi eläimiä ja

tuonen tielle seuralaiseksi mukaan pantavan vai-

mon tai palvelijan sijasta nukke. Muinaiset

suomalaisetkin näyitävät haudalle uhran-

neen (,,peijaiset" olivat Porthanin mukaan mana-
lai-sten iepylysjuhla) . Muistojuhlat ovat yleisiä;

niitä viettävät vielä venäjäukarjalaiset ja muut
suomensukuiset kansat. Monien hautajaistapojen

tarkoituksena on karkoittaa, lepyttää tai har-

haan johtaa vainajan hahmo tai sielu; siksi melu-

taan ja valitellaan (itkijävaimoja tavataan var-

sin monilla kansoilla, m. m. Venäjän karjalaisilla

ja inkeriläisillä), revitään hiuksia päästä ja kat-

kotaan sormia, kannetaan hirvittäviä naamareita
tai surupukua, maalataan ruumis tuutematto-
malcsi y. m. s. Suomalaisillakin oli se käsitys,

että vainaja kuolinhetkestä aina siihen asti, kun
hän pantiin arkkuun ja lopullisesti haudattiin,

voi seurata elävien puuhia — olipa altis pahan
hengen vahiiipoittami.-ellekin. Siksi häntä var-

tioitiin, siksi hiim'siä puliultiiii vain hyvää, „kii-

tettiin vielä kirkkomäellä", ja jotta hänen olisi

rattoisampi olla, tehtiin Raja-Karjalassa arkkuun
pieni akkuna. Muinaisten kreikkalai.sten ja

roomalaisten käsityksen mukaan vainaja harhaili

100 vuotta rauhaloiina Styx-joen rantojii, ellei

hän saanut minkäänlaista hautausta, joksi riitti

kolme kourallista multaa. Estääkseen vainajaa

kotiin palaamasta suomalaisetkin tekivät monta
temppua: löivät rautajiaulau kyuiiykseen ja val-

mistivat — samoin kuin Virossa — karsikon
(ks. t.) : tämä oli aikaisemmin uhrimetsikkö,
pyhitetty vainajain muistolle. U. T. 8.

Eusimäisct kristityt käyttivät hautoina kallio-

luolia ja katakombeja ja asettivat ruumiin aina

selälleen kasvot itää kohden. Kristinuskon saa-

vutettua vakiintuneen aseman hautaamiset suo-

ritettiin uskonnollisilla menoilla, joihin tärkeänä
osana kuuluivat •j'lösnotisemusta julistavat hym-
nit. Useita esikristillisiä tapoja .säilytettiin,

m. m. kolmasti heitettiin multaa arkulle. Roo-
malais-katolinen kirkko sitten suuresti kehitti

ja lisäsi hautaamisjuhlallisuuksia. [H. Hild;>-

brand. ..Folkens tro om sinä döda" (1874), Su-

phus Miiller, .,Vor oldtid" (1897). Erwin Eohd-',

„Psj-che" (3:s pain. 1903).]

Katolisella ajalla oli meillä ankarasti mää-
rätty, että vainaja ennen hautaamista oli papin

Vihittävä. Tätä tapaa noudatettiin vielä uskon-

puhdistuksenkin jälkeen, vasta v.n 1686 kirkko-

laki kieltää tällaisen hautaamisen edellä käyvän
ruumiin vihkimisen. Kellojeusoitto oli ennen erit-

täin tärkeä osa hautajaismenoja ja tuotti kuolin-

pesälle melkoisia kustannuksia.
Voimassa olevan kirkkolain mukaan hautaa-

minen on tapahtuva viimeistään puolen vuoden
kuluttua kuolinpäivästä. (vrt. Hiljainen
h a u t a u s.) Hautaamisen edellä on aina käypä
virallinen ilmoitus kuolemantapauksesta.
Hautajaiset ks. H a u t a a m i n e n.

Hautajaismenot ks. Hautaaminen.
Hautakumpu, historiautakaisina aikoina han-

tojen päälle luotu, usein .suunnattoman avara

maakumpu. Hiiutakummut ovat olleet käytän-
nössä hyvin eri aikoina ja monen eri kansaii

ke.sktiudessa. Suurimpia ja vanhimpia lienevät

runsaslöytöiset kummut Kubanin alueella Kau-
kaasian pohjoispuolella. Ne ovat aivan alkupuo-

lelta vaskikautta. Myöhäiserapiä ovat kalleuk-

sista vielä rikkaainmut kummut Etelä-Venäjällä,

Skyytiassa, etenkin Aleksandropolin ja Tsertom-

lytskijn kummut, joista edellisen suuruus ympäri-

mitaten oli 320 m ja korkeus 21 m. Tanskassa ja

Etelä-Ruotsissa hautakummut ovat suosituin

h;uitamuoto vanhemmalla pronssiajalla, ja saa-

vuttavat hyvin suuren yleisyyden taas rauta-

kauden loppupuolella ja jo kansainvaelluksen

aikana (ks. kuvaa vanhan Upsalan kuningas-

kummuista kirjoituksessa Esihistorialli-
set ajanjaksot, liite IV: 12) . Viikinki-

kauden haudat ovatkin useimmiten juuri maa-

kumpuja (ättehöfj). Sellaisia on tavattu mei-

dänkin maassamme, jossa varsinaisia hautakum-
puja muualla ei ole, Ahvenanmaalta (ks. t.).

Toiset hautakummut eivät ole yksistäJjA maata,

vaan niihin on myös koottu kiviä maaysekaan.
Ne eivät koskiian ole niin suurin, kuin pelkät

maakummut. Monet maamme vanhemman rauta-

kauden haudat ovat kivin sekoitettuja kumpuja,
esim. Kokemäen Köönikänmäollä. A. M. T.

Hautalaskeuma, neol., kaikin puolin siirros-

ten ympäröimii. pitkä ja kapea vajonnut alue.

ks. Siirros.
Hautalöytö. Muinaistieteellinen ainehisto on

joko yksit.vis-. asuinpaikka-, varasto-, uhri- tai

hautalöytöjä. Viimemainitut ovat tärkeimmät.
Esihistoriallisena aiTcanahan vainajat yleensä
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hiiudattiin uiiii että heidän mukiiunsa pautiin

tavaraa, heidän aseensa, pukunsa ja työkapi-

neeusa, usein vielä ruokaa ja juomaa maljoissa.

Yhdestä haudasta tavatut kapineet ovat tietysti

olleet kaikki samaan aikaan käytännössä, jakun
ne usein ovat hyvin vaihtelevat ja moninaiset, on

näin voitu saada selville, mitkä esineet ja esine-

muodot ovat yhdenaikuisia. Hautalöytö käsittää

vain ne esineet, jotka ovat muodostaneet yhden
ainoan vainaja;i kaluston, joissakuissa tapauk-

sissa useamman, milloin useampia henkilöitä on

haudattu yhtaikaa samaan hautaan. Hautalöytö

ei ole sama kuin kalmistolöytö, koska kalmistossa

eri haudat voivat olla eriaikuisia. — Muinaistie-

teellinen ajanmäärittely lopullisestikin nojaa

hautalöytöiliin. A. M. T.

Hautaraunio, epämääräinen nimitys esihislo-

riallisille hautaroukkioillc, sekä maakummuille
että hiidenkiukaille. Erikoisena muiuaistieteel-

lisenä terminä ei sitä voi käyttää. A. M. T.

Hautausapu. 1. Jokainen miespuolinen hen-

kilö, joka nimitetään, ylennetään tahi siirretään

sellaiseen virkaan, joka tuottaa osallisuuden Suo-

men siviiliviraston leski- ja orpokassaan, on vel-

vollinen luovuttamaan hautausavuksi puolet vir-

kaa seuraavasta ensi vuoden vuosipalkasta,

lisäyksestä sellaiseen palkkaan, tuomarin käräjä-

kapoista ja puustelliverosta. Virkamiehen kuoltua

ovat hänen leskensä ja perillisensä oikeutetut

saamaan sen hautausavun, jonka hän le.ski- ja

orpokassaan on säästänyt. Kun hän kuolee virassa

ollessaan, maksetaan hautausapu kokonaisuudes-
saan kassan varoista, mutta jos hänelle on myön-
netty ero virasta ja annettu vakinainen eläke, on
hautausäpuraha suoritettava valtiouvaroista, ei

kuitenkaan suurempaa määrää kuin mikä vastaa
puolta täsiä eläkkeestä yhdeltä vuodelta. Jos
hautausapu nousee yli mainitun määrän, makse-
taan jälellä oleva osa leski- ja orpokassan va-

roista (Keis. As. marra.sk. 16 p. 1892) . Samoin
on jokaisen, joka nimitetään, ylennetään tahi

siirretään jolionkin virkaan Suomen sotaväen
leski- ja orpcikassaa koskevan ohjesääniiön kuu-
dessa ensimäisessä luokassa, tähän kassaan sääs-

tettävä koko vakinainen palkka kuudelta kiui-

kaudelta. Hautausapu vainajan jälkeen suorite-

taan samalla tavalla kuin mitä tässä edellä on
siviilivirastoon kuuluvien hautausavusta sanottu.

(Ohjes. helmik. 4 p. 1885.) Pappien ja oppi-

koulunopeltajain siihen oikeutetut kuolinpesän-

osakkaat saavat nauttia armovuosia. — 2. Hau-
tausapua antavat myöskin erityiset hautausapu-
kassat (ks. t.). E. W. P.
Hautausapukassa on laitos, joka kassan jä.-,e-

ueii kuoltua maksaa hänen perheelleen tahi oi-

keudenomistajilleen pienen rahasumman, oikeas-

taan varsinaisten hautausikustannusten peittämi-
seksi. Jäsenilleen kassa valmistaa siis oikeas-

taan pienen, kuolemantapauksessa maksettavan
henkivakuutuksen, jonka suuruus ei kuitenkaan
aina ole edeltäpäin täysin määrätty. Kassan
toimintaan on monasti yhdistetty avunanto myös-
kin sairaus- tahi muu.^sa ahdiiikotapaukse.ssa.

Tämänkaltaisia laitoksia tavataan jo vanhaan
aikaan Rooman valtakunnassa sekä myöhempien
aikojen ammattikunnissa. Suomessakin toimii
vielä muutamia entisiä ammattikuntsikassoja,
jotka antavat hautausapua.
Hautausapukassojen järjestelyssä ilmenee monta

eri muotoa. Apuraha voi olla kaikille jäsenille

sama, riippumatta kassan jäsenten luvusta ja

kunkin yksityisen jäsenyysajasta, taikka eri-

suuri, vaihdellen jommankumman tahi molem-
pien äskenmainittujen niikökohtien perusteella.

Varansa kassat kokoovat joko muuttumattonuina,
tavallisesti kuukausittain tai vuosittain suori-

tettavana jäsenmaksuna, joka voi olla kaikille

jäsenille yhtä suuri tahi riippuva jäsenen iästä

hänen liittyessään kassaan, taikka myöskin
„tasaamisjärjestolmän" (saksaksi Umlagever-
fahren) ]wrusteella taksoittamalla jäseniään me-
nojen mukaan, tavallisesti kunkin jäsenten kes-

ken sattuneen kuolemantapauksen jälkeen.

Suomessa toimivista hautausapukassoista kan-
tavat aniharvat iän mukaan matemaattisesti las-

kettuja vuosimaksuja, jota vastoin useimmat
noudattavat taksoitusjärjestelmää. Silloin suo-

rittavat jäsenen kuoltua muut jäsenet soditun
rahasumman, tavallisesti 1 markan. Taksoituk-
sen tuottamasta rahasummasta pidätetään osa
ka.ssan hoitokustannuksia ja vararahastoa var-

ten ja jäännös maksetaan avunsaajalle. Mak-
settavan apurahan suuruus on kuitenkin yleensä
rajoitettu siten, että sen yliraja vaihtelee eri

kassoissa 100:sta 500 markkaan, jopa enempään-
kin. Näitä apukassoja nimitetään tavallisesti

haiitausapvrenhaiksi. Tämänkaltaisen renkaan
jäsenluku on useimmiten määrätty siten, että

ylöskannon pitäisi tuottaa noin 20 % enemmän
kuin maksettavan hautausavuJi yliraja. Monasti
on määrätty alin ja korkein jäseneksiliittymisen

ikä. Jälkimäinen ou yleensä asetettu hyvin
korkeaksi, jota paitsi rajoitus usein tehdiiän

tehottomaksi siten, että yli-ikäinenkin henkilö

päästetään jäseneksi, jos hänen seuralaisenaan

on toinen, säännönmukaisessa iässä oleva jäsen.

Useimmat renkaat vapauttavat kaikista seuraa-

vista taksoittamisista jäsenen, joka on renkaan
kassaan yhteensä maksanut määrätyn rahasum-
man, ollen tämä yleensä 50-75 % luvatusta hau-
tausavusta, joskus vielä pienempikin. Jäsen
siirtyy silloin n. s. „kunniajäseneksi" säilyttäen

oikeutensa täyteen hautausapuun, ja hänen tilal-

leen otetaan uusi maksava jäsen. Vararahas-
tonsa varoilla muutamat renkaat maksavat eri

tapauksissa hautausavun toimeenpanematta eri-

tyistä taksoitusta. Sama henkilö saattaa kuu-

luu useampaan renkaaseen.
Suomessa oli v:n 1908 lopussa 257 tämän-

kaltaista hautausapurengasta, joilla yhteensä oli

43,782 jäsentä. Niiden luku on sen jälkeen mel-

koisesti kasvanut. Ä~kon mainittuna vuonna
renkaat maksoivat 1281 kuolemantapauksen joh-

dosta hautausapuna yhteensä 252,396 mk. Nii-

den tulot olivat yhteensä noin 351,000 mk ja

menot 278,000 mk sekä koottu pääoma vuoden
lopussa 135.000 mk. Renkaiden toiminta on
Teollisuusliallituksen tarkastukseii alainen.

Nämä hautausapurenkaat, jotka ottavat huo-

mioon ainoastaan heliken tarpeita, ovat henki-

vakuutuslaitosta huokeammat, niin katuni kuin
jäsenten koski-ikä vielä on verrattain alhainen

ja n. >;. ..kunniajäsenten" luku pieni. Silloin ne

vetävät puoleensa paljon jäseniä, jotka eivät

saata arvostella niiden jiirjestelyvirheitä. Varjo-

puolet käyvät ilmeisiksi vasta silloin, kun jäsen-

ten keski-iän ja ,,kunniajäsenten" luvun kohoa-
misen takia kuol(imanta])austen luku vuodossa
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suhteettomasti kasvaa, usein vasta 40-50 vuoden
toiminnan jällceeu. Kun silloin suurten vuosi-

maksujen tukia uusia, nuoria jäseniä ei tarpeeksi

liity renkaaseen, käy sen toiminnan jatkaminen
mahdottomaksi, ja silloin jäsenet kadottavat
heille luvatut oikeudet. — Milloin rengas toimii

selvästi rajoitetussa henkilöpiirissä ja hautaus-

apu on pieni, saa tämä apuraha keskinäisen
avustuksen luonteen. Ainoastaan näillä ehdoilla

eivät renkaan järjestelyssä olevat virheet ajan
pitkään tuota sen jäsenille varsinaista vahinkoa.
[Manes, „Vcrsicherungslexicou" ; Dizler, „Bei-

träge zum Sterbekassenwesen, Assekuranzjahr-
buch" (1908) ; Hallsten, »Tietoja hautausapu-
renkaista", Työtilastollinen aikakauslehti 1908;

Teollisuushallituksen julkaisema virallinen tilasto

XXVI B työväen apukassoista, sekä „Kertomus
hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuk-
sesta", 1910.] O. E-n.
Hautausapurengas ks. Hautausapu-

k a s s a.

Hautausmaa ks. Hautuumaa.
Hautaustavat ks. Hautaaminen.
Haute-finance [öt-finä's] (ransk.), pörssi-,

raha-aatelisto, ylhäisimmät pankki- ja liike-

miehet.
Haute-lisse föt-li's], gobeliinikangastuoli,

jonka loimi on pystysuorassa asennossa, ks.

Gobeliini.
Haut gout [ogu'J ks. G o tl t.

Hautomakoneet, laitteita, joita käytetään
linnunmunien keinotekoista hautomista varten.

H:tten on täytet-

tävä seuraavat
vaatimukset: 1)

Tasainen, yhden-
mukaisesti jakaan-

tunut ja ylhäältä-

päin tuleva lämpö,
joka on yhtä suuri
kuin hautovan ka-

nan, aluksi 38,5°

C, mutta lopulta

nousten 40° C:seen.

2) Vapaa pääsy
puhtaalle atmos-

fääriselle ilmalle,

joka korvaa mu-
nassa olevasta si-

kiöstä haihtuvan hiilihapon y. m. pilaantuneet

kaasut. Nämä poistetaan eri paikoissa konetta
olevien reikien kautta. 3) Koneessa olevan

ilman kosteusmäärä on aluksi oleva 40°, hau-

tomakaudeu lolpulla 50°-60°. Vesilintujen mu-
nat vaativat tällöin 5° ä 6° korkeampaa kos-

teutta. — Käytännössä olevat eri h.-lajit eroa-

vat toisistaan pääasiallisesti sen kautta, miten
hautomalämpö synnytetään ja johdetaan munien
yhteyteen. — Keinotekoista haudontaa harjoitti-

vat jo muinaiset egyptiläiset ja kiinalaisten esi-

isät ; Euroopassa suunnitteli Röaumur 1750 ensi-

mäisen alkuperäisen hautomalaitteen, ensimäisen
käytännöllisen hautomakoneen rakensivat 1857

dresdeniläinen Eaumeyer ja 1875 ransk. Rouliier

ja Arnoult. Näiden koneet ovat kaikkien tiudem-

pien keksintöjen perustana. Meillä käytetään
yleisimmin saksalaisia n. s. Sartorius-koneita

sekä kotimaisia, O. Auerin ja A. Salavan raken-

tamia laitteita. A. 8-a.

Sartoriuksen hautomakone.

Hautominen tapahtuu niin, että hautova lintu

peittää munat tavallisimmin alaruumiillaan
Jiiitä lämmittääkseen. Tässä ovat apuna vielä

hautomispilkut (ks. t.). H:sen toimittaa tavalli-

sesti naaras, mutta sangen usein molemmat van-
hemmat vuoroon, harvemmin ainoastaan koiras.

H:seen tarvittava lämpömäärä on sangen korkea,
37-42° C, jopa ylikin. H.-aika vaihtelee ollen

pikkulinnuilla pienempi (11-12 vuorok.) kuin
suurilla (esim. kanalla 21 vuorok., kamelikur-
jella 55 vuorok.). — Myöskin eräät käärmelajit
tavallaan hautovat munansa, vaikkakin tässä au-

ringon ja ilman lämpö vaikuttaa yhtä paljon
kuin emon ruumiin lämpö. E. W. 8.

Hautomispilkut ovat linnun ruumiin alapuo-

lella hautomisen kestäessä syntyviä höyhenettö-
miä ja useimmiten uutuvattomia kohtia. Niiden
tarkoituksena on saada ruumiin lämmön vaiku-
tus haudottaviin muniin välittömämmäksi. Hauto-
mispilkkuja on linnuilla tavallisesti yhtä monta
kuin munaakin, runsaasti munivilla linnuilla ei

sitävastoin tiseinkaan huomata erityisiä rajoi-

tettuja pilkkuja, vaan paljastuu näiltä koko
ruumiin alapuoli, vatsa ja rinnan alaosa.

E. W. 8.

Haut-relief [o-r3lie'fJ (ransk.) ks. Reliefi.
Hautuumaa. Julkiset hautuumaat ovat peräi-

sin siltä ajalta, jolloin ihmiset alkoivat liittyä

yhdyskunniksi; niinpä egyptiläisillä on laajoja

kalmistoja. Heprealaisilla oli yleensä perhehau-
toja, samaten aluksi myöskin kreikkalaisilla,

roomalaisilla ja gallialaisilla. Spartassa ruumiit
haudattiin kaupunkiin; Ateenassa oli sukuhau-
toja, mutta myös yleisiä kalmistoja. Varakkailla
roomalaisilla oli yksityisiä hautakammioita maa-
kartanoidensa läheisyydessä, mieluimmin tien

vieressä.

Kristityillä tuli pian yleiseksi tavaksi avata
hautuumaat kirkkojen läheisyyteen, koska vai-

najien arveltiin näiden vieressä saavan rauhalli-

semman leposijan. Ylhäiset henkilöt haudattiin

usein kirkkoihin. — Kreikkalaisen kirkon h:t

ovat syrjässä elävien asunnoista, ja, mikäli mah-
dollista, kukkulalla, jota ympäröivät havupuut.
— Nykyajan juutalaiset sijoittavat h:n mahdol-
lisimman lähelle synagogaa; muhamettilaiset

taas yleensä teiden varsille, jotta ohikulkijat

voivat rukoilla vainajien puolesta. Muhametti-
laisten hautuumaille on usein istutettu pensaita

ja puita ja rakennettu kioskeja, joten niitä myös
käytetään huvittelupaikkoina. Kiinalaiset sijoit-

tavat hautuumaansa kummuille ja ympäröivät ne

havupuilla tai muureilla.

V:n 1779 valtiopäivillä Ruotsin ja Suomen
pappissääty anoi, että kuningas kieltäisi hautaa-

misen kirkkoihin ja itse kirkkoa ympäröivään
tarhaan, mutta vasta paljoa myöhemmin tämä
aloite vei lopulliseen ratkaisuun (vrt. Hauta).
Hautausmaista ja ruumisten hautaamisesta on

meillä erikoisia määräyksiä Keis. asetuksessa

terveydenhoidosta Suomessa 22 p:ltä jouluk. 1879

(§§40-42). vrt. Haut a ami nen.
Ha"wraii, suurin ja eteläisin H a w a i i-s a a-

rista Tyynessä-valtameressä; 10,398 km*,

46,843 as. (1900). Vuorinen, synnyltään tuli-

peräinen, pitkien laavavirtojen peittämä. Paljon

sammuneita kraatereita. Mauna Loan (4,170 m)
ja Kilauean kraaterit vielä toimivat, laatuaan
maailman .suureumoisimpia. H:n ja Tyynen-
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meren saariston (Uutta Guineaa lukuuuotta-

matta) korkein vuori Mauna Kea (4,210 m) on
sammunut. — Sisäosa maata on lännessä kuivaa,

1,000-1,200 m korkeaa ylätasaukoa, karjalaumo-

jen laidunmaata. Rannikko-pengermillä idässä

varsinkin on suuria sokeri-, kahvi- ja oranssi-

istutuksia. Pari rautatietä (40 km 1900). Pää-
paikka H i 1 o (2,000 as.)

.

E. E. E.
Hawaii-saaret 1. S a n d w i c li-s., eristetty

saarisarja Tyynessä-meressä, 4,000 km San Fran-

ciscosta, 8,000 km Austraalian ja Aasian mante-
reista ja 2,000 km lähimmistä Polyneesiau saa-

rista, joiden joukkoon pohjoispolyneesialaisena

ala-osastona H.-saaret luetaan. Suurimmat näistä

ovat järjestyksessä Hawaii (ks. t.) (10,398

km') , M a u 1 (ks. t.) , O a h u (ks. t.) , K a u a 1,

Molokai, Lanai, Niihau sekä K a h u-

laui (179 km^), yhteensä 16,784 km'; tähän on

luettu myös ne pienet korallisaaret ja riutat,

jotka ovat edellisistä länsi-luoteiseen etäällä

valtameressä. H.-saaret ovat syntyneet tuli-

peräisten voimien vaikutuksesta luoteesta kaak-
koon käyvää repeämää myöten, siten että Kauai
luoteessa ensimäisenä nousi valtamerestä, muut
järjestyksessä, viimeksi kaakkoisin Hawaii.

Muilla saarilla paitsi viimemainitulla on tuli-

peräinen toiminta jo tauonnut. Laajat laava-

meret peittävät varsinkin saarten korkeimpia
kohtia. — Ilmasto on valtameren ilmasto, vii-

leämpi kuin muualla Polyneesiassa. Keskilämpö
Honolulussa 23,s°, Hilossa 22,8° C. Lämmön-
vaihtelu vähäpätöinen: edellisessä 4,4°, jälkimäi-

sessä 1,8°. Ilmastoa lauhduttaa 9 kuukautta
puhaltava koillis-pasaati ; kolmena talvikuukau-
tena tulee tuuli etelästä, ollen kuuma, epä-

terveellinen: „sairas tuuli". Sade riippuu mel-

kein kokonaan pasaatista: saarien, yksityisten

vuortenkin läntinen sivu kärsii sateen vähyy-
destä, on paljas, autiompi, tuulisivu taas rehevän
kasvullisuuden peittämä. Sademäärä vaihtelee

molemmilla sivuilla 3,689 mm:u ja 606 mm:n
välillä. H.-saarten omituinen kasvikunta on
harvinaisessa määrässä omaperäinen; 999 kasvi-

lajista on 860 omaperäistä, jokaisella eri saa-

rellakin on omat kasvinsa. Kasvullisuus vaih-

telee myös suuresti korkeussuhteitten mukaan:
alankovyöhykkeessä vallitsee heinäkasvullisuus

(vähän kookospalmuja) , sitä seuraa metsävyö-
hykkeitä ; niissä kasvaa Aleurites-su]i.iiinen. päh-

kinäpuu, jonka pähkinöitä lehtikuiduille pujoi-

tettuina käytettiin kynttilöinä; ylempänä viime-

mainittua kasvaa k o a-akaasia, josta havaiilais-

ten mainiot, 25 m pitkät alukset kovertamalla
tehtiin; vielä ylempänä oli huomattavimpana
puulajina nyt hävitetty santelipuu. — Samat
ominaisuudet kuin kasvistossa tapaamme myös
eläinkunnassa: yhdestätoista lintulajista on 7

omaperäistä. Kotimaisia nisäkkäitä on ainoastaan
eräs lepakko. — A 1 k u-a s u k k a a t ovat aikana,

jota ei enään voi määrätä, saapuneet eteläisestä

Polyneesiasta. Heillä on polyneesialaisten yleiset

rotu-ominaisuudet; eläessään kauan eristettyinä

he ovat monessa suhteessa omintakeisesti kehitty-

neet. Cookin 1778 täällä käydessä oli kuitenkin
jo huomattavissa pitkä-aikaisen eristyneisyyden
synnyttämä taantuminen: asukasluku oli nopeasti

vähenemässä, siveelliset käsitteet vielä höllemmät
kuin muilla Etelämeren saaristolaisilla, yhteis-

kunnalliset ja uskonnolliset epäkohdat, esim.

laiu (ks. t.) , äärimmilleen kohonneet. Henkisiä
kyl<yjä on kuitenkin sangen runsaasti. Varsin-
kin sotaisat taipumukset ilmenivät jokavuotisissa
verisissä sodissa ; ihmissyöntiin ne eivät kuiten-
kaan koskaan ole johtaneet. — Luvultaan alku-
asukkaat — 29,834 — eivät ole täyttä 20 % kai-
kista, 154,001 (1900; 1906 arvion muk. 192,407)
asukkaasta. 1700-luvun lopussa heitä oli vielä
300,000. Maahan muuttaneista on 62,122 japani-
laista, 25,742 kiinalaista (joiden maahanmuut-
toa on ryhdytty estämään lainsäädäntötieiä) ;

valkoihoisista ovat lukuisimmat Azoreilta siirty-
neet portugalilaiset, 15,675; he muodostavat
kiinalaisten ja japanilaisteu kera työväenluokan.
Taloudellisesti ja valtioUisesti hallitsevia ovat
ameriikkalaiset, englantilaiset ja saksalaiset.
Elinkeinoista on maanviljelys tärkein;
n. 10 % maasta on viljelyskelpoista kastelulaitok-
sia apuna käyttämällä. Viljelyskasveista sokeri-
ruoko tuottaa tärkeimmän vientitavaran; muita
on riisi, kahvi (laadultaan mitä parasta),
banaanit ja ananas. Alkuasukkaiden pääviljelys-
kasvi on tarö ; sen jälkeen yams, kawa kansallis-
juoman valmistusta varten ja vaatetusainesta
antava paperimulperipuu. Myöskin karjanhoi-
toa harjoitetaan menestyksellä ; maahantuodut
eläimet ovat monasti villiytyneet saarien sisä-

osissa. Vuorityöhöu ei vielä ole ryhdytty. Teolli-

suus vasta alussa, tuottaa vientiä varten ainoas-

taan melassia. Kauppa Yhdysvaltoihin liitty-

misen jälkeen ripeästi kohonnut; koko viennistä
tulee Yiidysvaltojen osalle 99,5 %, tuonnista

78,8% (1900). Vienti (1906) 138,4 milj., josta

sokeri 131,6 milj. mk.; tuonti 77,7 milj. mk. Tär-
kein kauppapaikka ja saariston ainoa kaupunki
on Honolulu, joka on vilkkaassa liikeyhtey-

dessä lähimautereiden ja myös oman saariston

muitten sataraapaikkain kanssa. V. 1905-06 oli

H.-saarten satamiin saapuneiden alusten yhtei-

nen tonniluku 805,336 ja lähteneiden 723,375.

Rautateitä (1906) 241 km. Telefonilinjoja 375

km. ValtioUisesti H.-saaret 1897 liittyivät

Yhdysvaltoihin; v:sta 1900 ne ovat näiden terri-

torina. Oma paikallinen hallinto: senaatissa 15

jäsentä, kansaneduskunnassa 30 jäsentä. Tulot

17,15 milj., menot 15,7 milj. mk. — Historia
on huomattava. 1500-luvulla espanjalaiset pariin

kertaan kävivät H.-saarilla, mutta ne joutuivat

sitten tykkönään unhotuksiin, joten Cook ne

varsinaisesti löysi 1778 antaen niille nimen suosi-

jansa lordi Sandwichin mukaan. Siihen aikaan

saaret olivat jakaantuneet kolmeen kuningas-

kuntaan. Hawaiin kuningas Kamehamelia I

Suuri (1781-1819) yhdisti ne allensa ameriikka-

laisten haaksirikkoutuneitten, tuliaseilla varus-

tettujen matruusien avulla. Ameriikkalaisia hän
käytti kauppaa ja hallintoa järjestäessään. Hä-
nen lähimpäin seuraajainsa aikana vallitsi maassa
rauha ja kaikinpuolinen edistys. Hänen poi-

kansa aikana pääsi kristinoppi valtaan. Ku-
ningassuvun miehenpuolelta loppuessa 1872 al-

koivat vallanperimysrettelöt. Kuuingatar Liliu-

kalaui (1891-93) koetti muutella maan asetuksia,

vahvistaa asemaa ulkomaiden yhä kasvavaa vai-

kutusvaltaa vastaan ; seurauksena oli vallan-

kumous ja tasavallan julistaminen. Jo 1897 eräs

vahva puolue, varsinkin syystä, että japanilais-

ten kilpailu uhkasi tuottaa taloudellista häviötä

saarille, sai Japanin ponnistuksista ja vastalau-
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seista huolimatiu aikaan, että liityttiiu Yhdys-
valtoihin. E. E. K.
Havainnollisuuden aste ks. Muodolliset

a .s t e e t.

Havainto, aistien välittämä esineiden tajua-

minen, tietopuolisen sieluntoiminnau ensimäinen
pääaste (1 havainto, 2 mielikuvitus, 3 ajatus).

Aistimiin vaikuttavien kiihotusten johdosta syn-

tyy aistimuksia eli alkeellisia, yksinkertaisia ha-
vaintoja (ks. Aisti). Mutta jotta saisimme
täydellisen havaintokuvan esineistä ja koko ulko-

maailmasta on sen lisäksi vielä tarpeen, että

tajunta käsittää aistimuksien järjestyksen
ja sen nojalla yhdistää aistimukset kappale-mieli-

kuviksi. Ne aistimukset, esim. määrätyt näkö-,

tunto- j. n. e. aistimukset, joiden tuottajan ha-

vaitaan olevan samassa paikassa avaruudessa,
yhdistetään yhden kappaleen mielikuvaksi ja

kappaleet käsitetään oleviksi avaruudessa määrä-
tyissä paikallisissa suhteissa toisiinsa verraten.
Myöskin ilmiöiden aika järjestyksen käsittä-

minen vaatii ominaista toimintaa tajunnan puo-
lelta. Paikka ja aika ovat siten ne yleiset „h a-

v a i ji t o m u o d o t", joihin tajuntamme järjes-

tää kaikki havainnot. Mistä saamme paikan ja

ajan käsitykset, siitä on eri mieliä. Empirismi
arvelee, että nämä käsitykset tulevat meihin ul-

koa, kokemuksesta: apriorismin eli nutivismin
muka ,1 a täytyy olettaa, että tajunta alkuperäisen
luonton^^a johdosta välttämättä käsittää kaiken,

m;kä -ille ilmenee, paikalliseksi ja ajalliseksi. —
Ulkoa saapuvat havainnot herättävät tajuntaan
monenlaisia muistissa säilytettyjä entisiä mieli-

kuvia, jotka tisein huomaamatta ja melkein erot-

tamattomasti sulautuvat uusiin havaintoihin ja

monesti auttavat paremmin käsittämään näitä,

mutta joskus myöskin johtavat käsitystä har-
haan; esim. jos kaukaa näen epäselvän esineen

ja sitten yhtäkkiä luulen tuntevani sen puuksi
tai rakennukseksi tai ihmiseksi, niin luulen

kohta näkeväni esineen muodon paljoa selvem-
min kuin äsken sen näin: silloin toisinaan täy-

dennän puutteellista havaintoani väärin ja luu-

len näkeväni olematonta. — H. on korkeampien
tiedoitsemistoimintnjen. mielikuviiuk.sen ja ajat-

telemisen, välttämätön pohja. Nämä saavat h:sta

ne tiedonainekset, joita ne säilyttävät ja edelleen

kehittävät. — Monesti asetetaan ,,ulkonaisen h:n"
vastakohdaksi ,,s i s ä 1 1 i n e n h." ja tarkoite-

taan sillä omien sieluntoimintojemme välitöntä

tajuamista itsetajunuassa, jolla koemme, mitä
esim. ilo, suru. halu ovat. Tämä nimitys saattaa
kuitenkin erehdyttää, koska sielullisten tosi-

asiain olemuk.seen aivan välittömästi kuuluu,
että no tulevat tietoisiksi eli ovat tietoisuudes-

samme, joten niissä ei voida erottaa havaittua
esinettä havaitsemistoiminnasta. A. Gr.
Havainto-opetus perustuu ensinnäkin siihen

opetusperiaatteeseen, jonka mukaan kaikki ope-

tus, siis myös ylemmällä asteella, on aloitettava

havainnosta, toisin sanoen havaintoesineiden tai

konkreettisten esimerkkien ja oppilaiden omien
kokemusten tarkastuksesta. Mutta havainto-

opetuksella ymmärretään tavallisimmin erityistä

alkeisopetuksen muotoa, jonka tehtävänä on, no-

jautumalla ulkonaiseen välittömään havaintoon,
teroittaa lapsen huomiokykyä, varmentaa kielen-

käyttöä sekä selventää ja laajejitaa hänen jo

saamaansa tietoa luonnosta ja ihmi.sclämästä.

Havainto-opetuksen tienraivaajia olivat Baeo Ve-
rulamilaiuen ja ennen kaikkea Amos Comenius,
jonka mainehikas kirja „Orbis pictus" (maailma
kuvissa) oli tätä periaatetta silmällä pitäen laa-

dittu. Rousseau ja Basedow edelleen teroittivat

havainto-opetuksen tärkeyttä. Viimein Pesta-
lozzi useissa eri teoksissaan selvitti tätä kysy-
mystä ja osoitti havainto-opetuksen välttämättö-
mäksi. O. M-e.
Havaintovirhe. Tieteellisten mittausten ha-

vaintovirheet ovat kolmea eri laatua. 1. N. s.

virheellisyydet, tavallisesti lasku- tai kirjoitus-

virheitä, ovat verrattain helpot keksiä ja poistaa.
— 2. Systemaattiset, yksipuoliset virheet, jotka
riippuvat etupäässä havaintokoneen virheistä.

Xiitä voidaan pienentää parantamalla ja korjaa-

malla konetta. — 3. Satunnaiset virheet, joitten

pääsyynä on aistiemme puuttuvaisuus. Satunnai-
.^et virheet vaativat usein pitkiä laskuja pienin-

ten neliöiden metodin mukaan, jotta havain-
noista saataisiin havaittavan todennäköisin arvo
ja tämän todennäköinen virhe, joka on yhtey-
dessä havaintojen tarkkuuden kanssa. H. R.
Hävamäl,

,,ylhäinen (Odinin) laulu", eräs

edda-runoista, johon on yhdistetty useita runoja
ja runonkappaleita. H. on sepitetty Norjassa
luultavasti n. 900.

Havanna, esp. San Christobal de la
H a b a n a [ava'na], kaupunki Kuhassa Florida-

salmen varrella. Saaren hallituksen istuin. 297,159

as. (1907), joista n. V4 värillisiä. — Kaupungin
vanhempi, sisäinen osa on huonossa kunnossa, ka-

dut likaiset, kiveämättömät. Etukaupungeista
useat ovat uudenaikaisia, lehtokujilla varustet-

tuja, siistejä; sellaisia on Carmelo ja Cerro, joissa

konsulit ja kauppiasylimykset asuvat, Jesus del

Monte, sokerinlastauspaikka Regla, Casa Blauca
sataman suun pohjoispuolella. Kaupunkia suo-

jelevat hikuisat linnoitukset ja varustukset. —
Huomattavia rakennuksia on vähän: mumais-
espanjalaista tyyliä oleva katedraali, missä Ko-
lumbuksen luut VV. 1796-1899 lepäsivät, muuta-
mat hallinto-palatsit y. m. Henkistä elämää edus-

taa m. m. yliopi.sto. Teattereita y. m. huvittelu-

laitoksia on erittäin runsaasti. — Ennen ylen

kurjat terveydelliset olosuhteet (keltakuume)

ovat nyt yhdysvaltalaisen sotilashallituksen

(1898-1902) jälkeen mainiolla kannalla. Kuole-

vaisuus ainoastaan 17,6 "/oo. — H:lla, joka hallii-

see Florida- ja myös Yucatau-salmea, on avara,

kenties maailman turvatuin luonnollinen satama;

siihen johtaa vain 360 m leveä aukko. Laiturei-

hin voivat laskea valtamerialukset. H. onkia

kohonnut Länsi-Intian tärkeimmäksi kauppa-
kaupungiksi. Vuosittain saapuvien alusten kan-

tavuus yli 2 milj. tonnia. Säännöllinen laiva-

yhteys Ameriikan ja Euroopan suuriin merikau-
punkeihin. Myös sisämaahan on liikeyhteys hyvä
monelle suunnalle haarautuvia rautateitä myö-
ten. Tuonti (1901) 232,ä milj., vienti 180,4 milj.

mk: sokeria, melassia, tupakkaa ja sikaareja.

Teollisuus valmistaa etupäässä tupakkatuotteita:

227 tehdasta, joissa 18,000 työmiestä. — H. pe-

rustettiin nykyiselle paikalleen 1519, tuli 1600-

luvuUa Espanjan laajain ameriikkalaisten siirto-

maiden päätapulipaikaksi ja keskustaksi. Joutui

pari kertaa merirosvojen käsiin ja oli 1762-63

englantilaisten hallussa. V. 1898 espanjalaiset

sen lopullise.sti menettivät. E. E. K.
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Hawardeii [kädnj 1. H a r d e n, kauppala Poh-
j0is5-Wale.sis.-a, 5,732 as. (1901). Läheisyydessä

on H:u liuua, jouka omistaja 1874-98 oli W. E.

Gladstoue. E. E. K.
Havas, rihma.sta tai iiyörislä kävyin tiii

11 o u 1 o i u ja k a 1 p i m i u solmittu lävt-käs ku-

dos, josta semmiukin monet
kalastuspyydykset (hava s-

pyydykset) valmistetaan.

Kudelmasolmuja ou kolmen-
laisia: a) kypäräsolmu
eli päältä pistämällä

tehty, b) k ö y d e n s o 1 m u eli alta pistä-
mällä tehty, c) r y s s ä n s o 1 m u eli yh-
dellä pistoksella tehty. U. T. S.

Havas, A g e n c e h. [azcTs ava's], Pariisissa

toimiva vanhin kansainvälinen sähkösanomatoi-
misto, alkuaan kääunöstoimislo, jouka n. 1835
peru.sti Charles Havas; 1856 siiheu yhdistettiin

suuri ilmoitustoimisto ; 1879 se joutui yhtiölle,

jonka pääoma 8 V2 milj. frangia; sillä ou alitoi-

mistoja ja kirjeeuvaihtajia varsinkin Euroopassa
ja Amoriikiissa.
Havaspyydys ks. Havas.
Havel fhäfdl], joki Saksassa, lähteet Neu-

Sirelitziii lienoilla, virtaa muodostaon lukuisia
järviä suuressa kaaressa etelään; laskee 356 km:u
pituisena Elbeen oikealta, aiuoastaau 90 km:n
päässä lähteistään. Kulkukelpoinen yhteensä
331,6 km: n matkalla. H: n merkitystä on vielä

lisätty yhdistämällä se F i n o w-kauavalla Ode-
riin ja P 1 a u e u-kanavalla suorann Elbeen. —
Suurin lisäjoki on Spree vasemmalta. E. E. K.
Havelock [hävilok], Sir Henry (1795-

1857), engl. kenraali, oli v:sta 1824 lähtien mu-
kana useissa Englannin siirtomaasodissa In-

tiassa, Afganistanissa ja Persiassa; otti tehok-
kaasti osaa taisteluun Intian kapinallisia vas-

taan 1857 ; sai tunkeutuessaan kuumuudesta ja

taudeista huolimatta Cawnpuriu ja Lucknow'n
avuksi useita voittoja

; joutui Lucknow'ssa pii-

ritetyksi ja kuoli liikarasituksesta muutamia
päiviä sen jälkeen kuin kaupunki oli saanut
apua. Loistavan urhoollisuutensa ja vakavan
mielenlaatunsa tähden H. oli yleisesti suosittu
saavuttaen kansallissankarin maineen; muisto-
patsas Lontoossa. [Forbes, julkai.sussa „Men
of action".] J. F.
Havelok Tanskalainen (Havelok the

Dane, Aueloo le Danois), sankari englautilais-

ranskalaisessa runoelmassa, joka esiintyy kirjal-

lisuudessa ensi kertaa 1145 tienoilla. Runoelma
ou kertomus Tanskan kuninkaan pojasta, jonka
isän eräs vallananastaja surmasi ja joka monien
vaiheiden jälkeen kosti vallauanastajan sekä teki

retkeu Er.glautiin ja valloitti Northumberlandin.
Tarinan sankarilla on historialliaeu alkuperä:
Northumberlandin kuningas Olaf Kvaran (n.

925-80). [G. Storm, „Havelok the Dane" („Forh.

i Videnskabsselsk. i Christiania", 1879) ; Hey-
man, „Studies ou the Havelok-tale" (1903) ; vrt.

Setälä, Finnisch-ugr. forschungen III 96.]

E. N. S.

Haveri ks. M e r i v a h i n k o.

Haversin kanavat (nimitys engl. lääkärin

Clopton Haversin mukaan; k. 1702), ko-

vassa luunkudoksessa tavattavat hienot kanavat,
joissa hienot verisuonet ja hermot kulkevat.
Havi, Viipurin esikaupunki. H:n osake-

Kovan luunkudoksen halki-

leikkaus, jossa Haversin ka-
navat näkyvät.

yhtiö omistaa n:n
luujauhotehlaan (per.

1866), saippua- ja

glyseriiuitehtaau (1866
ja 1895) sekä kalkki-
uunin (1866). K. 8.

Havlicek [havUUek]

,

Ka r e 1(1821-56), sala-

nimi Havel 13 o r o v-

s k y, tsek. sanoma-
lehtimies ja runoilija,

aikoi ensinaä katoli-

seksi papiksi, mutta
tuli oltuaan vuoden
pappisseminaarissa ka-

tolisen kirkon ja

papiston viholliseksi.

Ollen Kollärin levittä-

män slaavilaisten kes-

kinäi syysaatteen ihai-

lija H. lähti opettajaksi

Venäjälle, mutta ptiolentoista vuoden olo siellä

(1843-44) tuotti hänelle katkeran pettymyksen
slaavilaisten keskiuäisyyteen nähden ja hänessä
heräsi palava viha virallista Venäjää vastaan.

Samaan aikaan H. sepitti suuren määrän epi-

grammeja, jotka suppean muotousa, säihkyvän
sukkeluutensa, pistävän ivansa, mutta samalla

myöskin aatteellisen jalouteusa puolesta kuulu-

vat slaavilaisen kirjallisuuden parhaimpiin mes-

tariteoksiin. Ne ovat tähdätyt kirkkoa, itseval-

tiutta, nrielivallaa, pintapuolista isänmaallisuutta

ja sisällyksetöntä kirjallisuutta vastaan. Täynnä
hienoja havaintoja ja huumoria ovat H:n „Venä-

jän kuvat" (Ohrazy z Rus). Kirjallisissa arvos-

teluissaan hän taisteli lörpöttelevää kansallisuus-

patriotismia vastaan, joka veltostutti todellista

kansallista elämää. Yleis-slaavilaisuudcn puuhia

hän piti romanttisena tuulentupana ja kehoitti

sen sijaan tsekkiläisiä nojautumaan omiin sisäi-

siin voimiinsa ja pyrkimään reaalisen kulttuuri-

työu kautta toisten sivistyskansain rinnalle.

Sanomalehtimiehenä H. sai varsinkin v:u 1848

vallankumouksen aikaua ja sen jälkeen „NärodnI

Noviny" niinisen lehtensä kautta (1848-50) erit-

täin tärkeän merkityksen taistellessaan yht'-

aikaa sekä kumouksellista haaveilua että hallin-

nollista ja kirkollisia mielivaltaa ynnä saksa-

laistuttamiskiihkoa vastaan. Kun „Närodnf

Listy" piiritystilaan julistetussa Praagissa oli

lakkautettu, perusti H. Kuttenbergissa „Slovan"

nimisen viikkolehden. Siinä hän julkaisi kirjoi-

tussarjat ,,Närodni Listyn henki" ja ,,Kirjeitä

Kmnä Horasta" (Kuttenbergistä) . joilla on ollut

herättävä ja kasvattava merkitys tsekkiläisten

valtiollisessa ja sivistyksellisessä elämässä. Jäl-

leen voimistunut taantumus ei voinut sulattaa

H:n säälimätöntä arvostelua ja eräänä yönä en-

nen joulua 1851 hänet vietiin neljäksi vuodeksi

vankeuteen Brixenin linnaan Tirolissa, jossa hä-

nen terveytensä murtui kokonaan. Vankeudessa

hän kirjoitti ,,Tirolilaiset elegiansa", kokoelman
luihin asti purevia, pilkallisesti leikillisiä runoja,

joissa hän kuvailee matkaansa Brixeniiu ja oloa

siellä piirtäen sen taustaksi verrattomia kuvia

silloisesta valtiollisesta elämästä. Vasta 1877

julkaistiin H:u satiirinen runoelma „Pyhän
Vladimirin kastaminen", jossa vallaton ja loi-

muavan nerokas pilanteko ja iva maallista ja
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kirkollista itsevaltiutta vastaan nousee huip-

puunsa. H. on tsekkiläisen kirjallisuuden, sekä

runouden että valtiollisen kirjallisuuden omin-

takeisin ja nerokkain ilmiö, vaikka hänen suu-

ruutensa tuskin vieläkään on tullut oikeaan ar-

voonsa. Hänen kootut teoksensa ilmestyivät ensi

kerran 1870. Paras esitys H:sta on Massarykiu
kirjoittama. J. J. M.
Havre, L e [l9 ä'vr] 1. Le Havre de Grace,

linnoitettu merikauppakaupunki Pohjois-Rans-

kassa, Seine-virran suussa; 132,430 as. (1906).

Ulkomuodoltaan H. on aivan uudenaikainen, le-

veine kauniine katuineen (Rue de Paris ja R. d.

Slrassbourg tärkeimmät liikeiuieliet) ja liike-

palatseineen. Rakennuksista mainittakoon kirkot

Notre Dame (16:nuelta vuosis.) ja S:t Joseph.

Sivistyslaitoksia on hydrografinen-, kauppa- sekä

teknillinen koulu, kaupungin kirjasto, useita

museoita y. m. Oivallisen asemansa takia H.

on kohonnut Ranskan toiseksi merikaupungiksi
(1907 H:ssa käyneiden alusten kantavuus yht.

9 milj. rek.-tonnia) ; satamalaitteita, jotka

ovat maailman kenties merkillisimmät, on vuosi

vuodelta suurilla kustannuksilla lavennettu.

Etusataman ja kymmenkunnan suluilla varuste-

tun satama-altaan ala n. 97 ha, laiturien pituus

15,5 km. Seine-virrasta päästään altaisiiu suo-

raan 25 km pitkää Tancarville-kanavaa. — Kau-
pungin oman laivaston kantavuus 193,000 rek.-

tonnia (1901). Tuonti ja vienti on n. 20% koko
Ranskan iilkomaankaupasta. Säännöllinen liike-

yhteys kaikkiin suuriin satamiin. Varsinkin
kauppa Ameriikan kanssa on tärkeä. Tuonti-

tavaroista ovat ensi sijalla: puuvilla (80 % koko
Ranskan puuvillan tuonnista), kahvi (40%),
vilja, kaakao, kupari (60%), kautsu y. ra. troo-

pillisten maiden tuotteet. Vienti: silkki- (30 %)

,

puuvilla- (34 %) ja villakankaita, vuotia, pariisin-

tavaroita. — Siirtolaissatamana huomattava:
vuosittain n. 30,000 siirtolaista. Teollisuus kä-

sittää laivain ja koneitten rakennusta, tupakka-
valmisteita, palo-öljyn ja sokerin puhdistusta

y. m. — H: n perusti Frans I vähäisen kalastaja-

kylän paikalle. Oli Richelieu'u ja Vauban'in
huolenpidon esineenä, samoin Napoleon I:n, joka

siitä loki ensiluokan sotasataman. E. E. K.
Havrincour [avrdkiVr], Louis de Carde-

V a c, markiisi d'H. (1707-67), ransk. diplomaatti,

oli 1749-62 lähettiläänä Tukholmassa; oli lähei-

sissä suhteissa hattupuolueeseen ja saavutti siten

suuren vaikutusvallan Ruotsin politiikkaan: sai

ni. m. Ruotsin sekaantumaan seitsenvuotiseeu

sotaan 1757.
Hawthorne [höpönj, N a t h a n i e 1 (1804-64)

,

pohj.-amer. kirjailija. Esikoisromaani ,,rans-

hawe" (1828) ilmaisi varsin vähän hänen oikeata
kirjailijaluounettaan. Ensim. sarja H: n kerto-

muksia „Twice-told tales" (1837) herätti huo-

miota. V. 1841 H. julkaisi nuoruudeukerlomuk-
sensa „Grandfather's ehair", „Famous old people"

ja „The liberty tree". „Mosses from an old

manse" (1846), mestarillisia tekijän puritaanis-

ten esi-isäin sielunelämänkuvauksia. Romaani
,,The scarlet letter" (1850) on mestarilliuon.

H:n muut huomattavimmat teokset: ,,The house

of the seven gahles" (1851), „The Blithedale

romanco" (1852), Englannissa julkaistu „The
marble faun or romance of Monte Beni" (1860,

Englantia varten aiotun painoksen nimi on „The

Transformation"), „Our old home" (1863), y. m.
[Conway, „Life of H." (1890) ; Woodberry,
„N. H." (1902).] J. H-l.
Havukirvat ks. Kirvat.
Havukylpy, ammekylpy, jonka veteen sekoi-

tetaan männyn- ja katajanhavuista keitettyä me-
hua tai myöskin vastaavaa ekstraktia 1. uudetta,
n. s. havuöljyä. H:yä käytetään tavallisesti joten-

kin lämpöisenä (noin 36-40 C astetta) leiniä, reu-

matismia, hermokipuja y. m. vastaan, vrt. Kyl-
vyt. (M. 0-B.J
Havupuut (Coniferce), luokka paljassiemenis-

ten kasvien (Gymnospermce) kaaressa, käpy-
palmujen (CycadeceJ, saniaismänty-
jen (Ginkgoece) ja gnetumkasvieu (Gne-
fecej rinnakkaisryhmä. Puita ja pensaita, n.

370 lajia (joista Suomen alueella 4) kaikissa
maanosissa, missä sekä vuoristoissa että napoja
kohden tunkeutuvat puurajaan asti, esiintyen
runsaimmin pohjoisen lauhkean ja subtroopillisen

vyöhykkeen metsäalueissa sekä näille läheisissä

kuuman vyöhykkeen vuoristoissa. Suurin laji-

rikkatis tavataan Isoa-valtamerta ympäröivissä
osissa Itä-Aasian ja Pohj.-Ameriikan mantereita,
jotavastoin havupuukasvuUisuus muualla, huoli-

matta siitä että se esiintyy erinomaisen yksilö-

rikkaana, painaen laajoihin maisemiin omituisen
leimansa, on harvalajista. Kivettyneinä tava-
taan h:ita runsaasti hiilikerrostumista uusimpiin
saakka.

H:illa on säännöllisesti, varsijatkoisesti haa-
rautuva varsi, jonka sisärakenne lähenee kaksi-
sirkkaisia puita: paksuuskasvu tapahtuu jälsi-

renkaan toiminnan kautta, vuosilustot ovat sel-

viä, itse puu kuitenkin muodostunut pelkistä

rengashuokosilla varustetuista putkisoluista var-

sinaisten putkiloiden puuttuessa. Useilla lajeilla

on solujen välissä pitkittäin kulkevia pihkatie-

hyeitä. Lehdet useimmin kapeita, neulamaisia,

joskus suomumaisia. Yksi- tai kaksikotisia,

kukat kehättömiä. Norkkomaisissa, useimmin
keltaisissa hedekukissa pitkähkö pohjus, johon
lukuisat kilpimäiset, alapinnallaan kahdella tai

useammalla pölypesäkkecllä varustetut heteet

ovat kiinnittyneet. Emikukat usein käpymäisiä.

Litteiden emilehtien yläpinnassa kaksi tai useam-
pia paljaita siemenaiheita. Tuulen avulla tapah-

tuvan pölyytyksen jälkeen hedektikat varisevat,

mutta emilehdet kovenevat ja liittyvät kiinteäm-

min yhteen muodostaen kävyn tahi paisuvat me-

heviksi muodostaen marja- tai luumarjamaisen
,,hedelmän". H:n luokassa erotetaan kaksi hei-

moa Pinacece ja Taxacece.

Metsänhoidollisesta merkityk-
sestä ks. erikoisartikkeleita. (J. A. 'W.)

Havupuuvyöhyke ks. Kasvimaantiede.
Havuöljy, havuista valmistettu haihtuvan

öljyn-tapainen neste; havuöljyä käytetään m. m.
havukylpyjen valmistamiseen.
Haxthausen [hakst-], August Franz

L II d w i g Mari a, vapaaherra von H. (1792-

1866), saks. kansantaloudellinen kirjailija, tutki

Preussin hallituksen toimesta Preussin maakun-
tain maalaisoloja ja teki 1843-44 keisari Nikolain

toivomuksesta samassa tarkoituksessa matkan
Venäjällä; teoksia: „Die ländliche Verfassung in

der Provinz Preussen" (1839), „Studien iiber die

inuern Zustände, das Volksleben und insbeson-

dere die ländlichen Eiurichtungen Russlands"
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(1847-52), ,,Transkaukasia" (1856), „Die länd-

liche Terfassung Russlands" (1866) . H. oli 1847-48

Preussin yhdistyneitten maapäiTien ja sittemmin
Preus^siu ensimäisea kamarin jäisen. J, F.

M&J [hei], John (1838-1905), amer. valtio-

ipies ja kirjailija, oli 1861-65 Lincolnin yksityis-

sihteerinä ja otti myöskin osaa sisälhseen so-

taan; 1865-70 lähetystön sihteerinä Euroopassa;
1871-75 ,,Xew York tribune"n toimittajia ; 1879-81

ulkoasiain alivaltioiihteeriaä : 1897-98 lähetti-

läänä Lontoossa, missä varsinkin koetti vah-
vistaa Englannin ja Yhdysvaltain ystävyyttä;
oli 1898-1905 ulkoasiainministerinä, johti 1898
rauhanneuvotteluja Espanjaa kaussa, teki 1901
Englannin kanssa Keski-Ameriikkaa koskevan
n. s. H a y-P auncefot e-sopimuksen, joka jätti

Panaman kanavan rakentamisen Yhdysvaltain
haltuun: Kiinassa hän boksari-kapinan jälkeen

ajoi n. s. avoimen ovea politiikkaa; sai 1903
Englannin kanssa aikaan välipuheen Alaskan ra-

jan määräämisestä sovinto-oikeudessa, joka tuo-

mitsi Yhdysvaltain eduksi ; teki uuden Panaman
tasavallan kanssa kanavanrakennusta koskevan
sopimuksen 1903 ; julkaissut suosittuja runoel-

mia (m. m. ,,Pike county ballads") ja yhdessä
Nieolayn kanssa oivallisen A. Lincolnin elämä-
kerran (1890ji. H. oli Yhdysvaltain älykkäim-
piä diplomaatteja. J. F.
Hayasi [-aja-]. T a d a s u. krevi (s. 1850),

Japan, valtiomies, opiskeli Englannissa, ottanut
tehokkaasti osaa Japanin eurcoppalaistuttamis-
työhön. oli 1891-95 ulkoasiainministerin apulai-

sena, lähettiläänä 1895-96 Pekingissä. 1897-99

Pietarissa, 1900-06 Lontoossa, mis-ä teki engl.-

jap. liittosopimukset tammik. 1902 ja elok. 1905,

ulkoasiainministerinä 1906-08.
Haydn [haidnj. 1. Franz Joseph H.

(1732-1S09), itäv. säveltäjä, uranaukaisija sinfo-

niau, oratorin ja kamari-
musiikin alalla : jouhi-

kvartettityylin hän on
-uorastaan perustanut.

Hän syntyi köyhästä,
lapsirikkaasta perheestä

Eohrauu kylässä Ala-Ilä-

vallassa 1 p. huhtik. 1732.
V. 1740 hän joutui kuoro-
pojaksi Wienin Stephan-
kirkkoon. Siellä hänellä

oli kuultavana ja laulet-

tavana paljoa arvokasta
musiikkia. Kuoropoikia
varten järjestetyssä sisä-

oppilaslaitoksessa hän sai

opetusta laulussa. soi-

tossa sekä yleisissä sivis-

tysaineissa, mutta ei sävellysopissa. Ääuenmur-
ros-iässä hänen täytyi jättää paikkansa, ja sil-

loin alkoi nuoriikaiselle kova kamppailu toimeen-
tulosta. Saadakseen sävellysopetusta hän rupesi

laulunopettaja Porporan palvelukseen, välittä-

mättä sellaisen aseman aiheuttamista nöyryy-
tyksistä. Sitä tietä hän pääsi myös Gluckin ja

muitten säveltäjien tuttavuuteen. Kaikissa vai-

keuksissa terästyi hänea työtarmonsa, ja hänen
herttainen ja leikillinen luonteensa säilyi samen-
tumatta. Seumukainen on myös hänen sävellys-

tensä sävy. Vakavuudessakin hän pysyy hyvällä

tuulella ja leikissäkin miehekkäänä, aina hän

F. J. Ha

on kekseliäs ja yllyttäviin sutkauksiin valmis,
samalla aina taiteellisen arvonsa täydellä tasolla.
Ensimäisen jouhikvartettinsa hän sävelsi 1755
erään soitantoa harrastavan aatelismiehen tilauk-
sesta, joka sitteu (1759) toimitti hänet orkes-
terinjohtajaksi kreivi Morzin'in hoviin Böömissä^
"\

. 1761 hän sai samanlaisen tehtävän unkarilai-
sen ruhtinassuvtin Eszterhäryn palveluksessa,
jossa hän pysyi v:eeu 1790 saakka. Maaseudun
yksinäisyys vaikutti edullisesti hänen kehityk-
sensä omintakeisuuteen ; sen ohessa hänellä oli
runsaat ja monipuoliset tilaisuudet musiikin kuu-
lemiseen ja omien teostensa esittämiseen, sillä
ruhtinaan hovissa ylläpidettiin vakinaisesti sekä
soittokuntaa että laulukuoroa. H:u sävellykset
sillävälin levittivät hänen mainettaan yli Euroo-
pan. Englannissa hän kävi 1790-92 ja 1794-95,
tutustuen siellä Händelin oratorcihin; muuten
hän ei liikkunut Itävallan ulkopuolella. Palates-
saan hän 1792 tutustui Bonuissa Beethoveniin,
josta sittemmin tuli hänen oppilaansa. Mozart
oli aina hänen lähimpiä ystäviään. — Loppu-
iällään H. sävelsi ihanat suuret oratorinsa .Xuo-
misen" (1795-98) ja »Vuodenajat" (1799-1800).
Muuten hänen paras kykynsä ilmeni soitinmusii-
kin alalla. Hänen ansionaan on soittimien yksi-
löllinen, kunkin eri luonteen mukainen käyttö
orkesterissa, ja sävellysmuodon kehittämisessä
hän on aikakautensa lähimpänä välittäjänä Beet-
hoveniin. Sitävastoin hän ei soololaulun, ooppe-
ran eikä kirkkomusiikin alalla päässyt aikansa
yleistä tasoa edemmäksi. Hänen teostensa luku-
määrä on hämmästyttävän suuri: 125 sinfoniaa,
66 keveämpää orkesterisarjaa (Cassiizioneja

y. m.), 51 konserttoa eri soittimille, 77 jouhi-
kvartettia, 30 trioa, 175 sävellystä barj-toniviu-
lulle, 33 sonaattia y. m. pianolle, 13 messua, 24
oopperaa, j. n. e. H. kuoli Wienissä 31 p. toukok.
1809. — 2. Michael H. (1737-1806), edellisen

veli, säveltäjä, etenkin kirkkomusiikin alalla

:

toimi v:sta 1762 kapellimestarina Salzburgissa.

7. K.
Haye, L a [la e'J. Haagin kaupungin ransk.

nimi.
Hayes [TteizJ, Rutherford Birehard

(1822-93), Yhdysvaltain presidentti, toimi asian-

ajajana, kunnostautui sisällisessä sodassa ja yleni

kenraalimajuriksi, valittiin 1864 kongressiin ja

oli sittemmin Ohion valtioa kuvernöörinä ; va-

littiin 1876 ta.«avaltalaistcn ehdokkaana presi-

dentiksi ja tunnustettiin siksi, vaikka vaalissa

oli tapahtunut säännöttömyyksiä. Presidenttinä

(1877-81) H. oli erinomaisen puolueeton ja oi-

keutta harrastava. Hän kohteli sovinnollisesti

etelävaltioita, sai aikaan että uudelta vuodelta

1879 maksujen suoritus jälleen tapahtui kullassa

ja koetti saada virkamiesoloihin juurtuneita epä-

kohtia poistetuiksi. [Stoddard, „Lives of H.,

Garfield and Arthur".] J. F.

Haynan [hai-], Julius -Takob von
(1786-1853K vapaaherra, itäv. solapa allikko,

Hessen-Kasselin vaaliruhtinaan Wilhelm I:n

avioton poika, otti nuorena osaa Itävallan sotiin

Napoleonia vastaan, tuli 1844 sotamarsalkka-

luutnantiksi, osoitti erinomaista kuntoa Italian

sodassa 1848-49 ja kukisti m. m. Breseian kapinan

niin ankarasti, että sai liikanimen ..Breseian

hyeena": tuli 1849 Itävallan Unkarissa olevien

sotajoukkojen ylipäälliköksi ja voitti unkarilaiset
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muutamissa ratkaisevissa taisteluissa: osoitti

säälimälöntä julmuutta voitetuita kohtaan mes-
tauttaen useita kapinan johtajia ja sai siitä nimen
..Uukariu pyöveli" : määrättiin kapinan tultua

kukistetuksi 1849 Ujikarin käskynhaltijaksi ja

hallitsi maata täydellä sotilasvallalla, mutta rii-

taa]itui liallitukseii kanssa ja sai eron virastansa

jo 1850. [Sehönhals, „H."] J. F.

Haiiy [ayV], Reu6 Just (1743-1822) , ransk.

mineralogi, rupesi aluksi hengelliseen säätyyn,

mutta opiskeli jo ntiorena myös luonnontieteitä

ja antautui sitten kokonaan mineralogian ja kris-

tallografiau tutkimuksiin. Näissä tieteissä H:lla

on uranaukaiseva merkitys. Hän nimittäin on
keksinyt sen ijeruslain, että saman mineraalin

kiteiden eri muodot ovat toisiinsa määrätyssä
matemaattisessa suhteessa ja voidaan kaikki

johtaa yksinkertaisesta perusmuodosta, joka

on kullekin aineelle erikoinen ja sen kemial-

lisesta kokoomuksesta riippuvainen. Tämän lain

hän esitti teoksessa „Essai d'une thöorie sur

la structure des cristaux" (1784). Tällä perus-

talla H. sitten teki laajaperäisiä erikoisminera-

logisia tutkimuksia, julkaistut etupäässä teok-

sissa ,.Traite de mineralogie" (1801, 2 p. 1822),

,,Traite des caracteres physiques des pierres pre-

cieuses" (1817) ja ..Trait^ de cristallographie"'

(1822). — V. 1802 H. nimitettiin Pariisin luon-

nonhistoriallisen museon professoriksi, mutta ero-

tettiin virastaan Napoleonin kuoltua. P. E.

Hatiyn (nimitetty R. J. Hauy'n muk.), kiven-

näinen, läheistä sukua s f) d a 1 i i t i 1 1 e (ks. t.)

.

Hazara [-zä-], mong. heimo, joka jo Timur-

Lenkiu aikoina samanstikuisen a i m a k-heimoa
kanssa asettui Pohjois-Afganistaniin. Molempien
heimojen yhteenlaskettti lukumäärä n. 650,000.

Hazarat ovat enimmäkseen omistaneet persian

kielen, aimakit ovat kielensä säilyttäneet. Elävät

lampaanhoidolla, harjoittaen myös vähäistä käsi-

. teollistititta. E. E. K.
Hazelius [hatse'-], Artur Immanuel

(183.3-1001)^ ruots. kansa- ja kielitieteilijä, Poh-
joismaisen museon
(..Nordiska mu-;eet"in)

perustaja. Eräällä
matkalla Taalain-

maassa 1872 H: n mieli

kiintyi vanhaan, hä-

viävään talonpoikais-

kulttuuriin, jota ( dus-

tavien esineiden ke-

räämiseen hän heti

ryhtyi suurella in-

nolla : jo seuraavana
vuonna hän avasi ko-
koelmansa yleisöll".

Aluksi hän kiinnitti

huomionsa yksin-

omaan rahvaan esi-

neihin, joita keräil-

tiin koko Skandinaaviasta, mutta vähitellen

kaikki yhteisktmnan luokat tulivat museossa
edustetuiksi. Saadakseen museoesineiden käy-
tännön havainnolliseksi H. järjesti kuva-interiö-

öörejä ja maisemakuvia ihmiskuvineen (mane-
kiineineen), mikä järjestelmä suuresti miellytti

yleisöä. V. 1880 H. lahjoitti kokoelmansa Ruot-
sin kansalle ja antoi niille silloin nimen „Nor-
diska museet" (alkujaan: „Skandinavisk-etno-

\. Hazflius.

. perussävelenä ^ ^ j^ ^

perussointuua / n iP'' '
'

,

,

<*
1*^

j fis, ja etu- An TT ^! : : [* 1
'

iutönä 5 ristiä: y^ '-' '

grafiska museet"). H:n ajatus .,tilkomuseon"

aikaansaami.sesta toteutui 1891, kun Skansenilla
Tukholman Eläintarhassa avattiin Pohjoismaisen
museon uusi osasto, missä altista pitäin olivat

edustettuina niin sivistyshistoriallinen kuin
luonnontieteellinenkin puoli. Sinne hän kokosi
Ruotsin eri seuduilta tupia ja kokonaisia taloja,

jotka vanhanaikuisine sisustuksineen paljoa ha-

vainnollisemmin kuin museosalit kuvasivat men-
neitä aikoja. Vieläpä H. pani vanhat kansan-
tanssit ja .sävelmät, leikit ja pilanlyönnit uudel-

leen elämään Skansenin tuvissa, tanssilavoilla

ja juhlissa. H:n suuruus olikin siinä, että hän
sai mutitkin innostumaan työhönsä. Nykyään
tuskin vielä voidaan saada täyttä käsitystä siitä,

miten suuresti H. todellakin elämäntyöllään on
edistäJiyt ruotsalaista kulttutiria. — H:n toi-

mittamina ilmestyivät kaikki museon julkaisut
„Minnen frän Nordiska museet" (2 n., 1879-92),
„Bidrag tili vär odlings häfden"(5 vihk. 1881-92),
„Meddelanden frän Nordiska museet" (1881-98)

y. m. H. otti myös tehokkaasti osaa ruots.

oikeinkirjoitusta koskevien kysymysten pohtimi-
seen (m. m. „0m svensk rättstafning", 1870-71)
sekä toimitti useita lukukirjoja nuorisoa ja kan-
saa varten. JJ. T. S.
H-duur, sävellaji,

jonka perussävelenä
on /(,

h dis

merkii
1. K.

h. e., lyh. = h o c e st (lat.), ,,tämä on", s. o.

Hearn [hän], L a f c a d i o (1850-1904) , engl.

kirjailija, synt. Leukas-saarella, kuoli Tokiossa;
äiti oli kreikatar, isä irlantilainen. H. siirtyi jo

nuorena Ameriikkaau, jossa hän eri aloja koe-

teltuaan vihdoin antautui sanomalehtimioheksi

;

ryhtyi sitten tutkimaan kirjallisuutta ja varsin-

kin kansanrunoutta. Hänen ensimäincn kirjansa
.,One of Cleopatra's uights" (1882) on Gautier-

käännöksiä; ,,Struy leaves from strange litera-

ture" (1884) on kokoelma satuja eri maista ; siinä

on m. m. kolme selittävillä johdannoilla varus-

tettua näytettä Kalevalasta, käännös suorasanai-

nen, suoritettu Leouzon le Duciu ranskankieli-

sestä käännökse.stä. Nähtävästi hän oli tutustu-

nut Kalevalaan tarkemminkin, koskapa hän sen

aiheita eräälle säveltäjälle suositteli oopperassa
käsiteltäviksi, samalla tehden selkoa sen kauneu-
desta. Sitten seurasi kokoelma kreolilaisia sanan-

laskuja „Gombo Zhöbes" (1885) ja „Some ehinese

ghosts" (1886). Tutustuessaan itämaiseen sadus-

toon hänestä tuli buddhalaisuuden harras ihailija :

myöskin hän omaksui Spencerin kehitysopin ja

myöheiumissä teoksissa ilmeneekin buddhalaisuu-

den ja kehitysopin yhteensulattelua. ,,Two years in

the french West-Iudie.s" sisältää loistavia kuvauk-
sia tropiikeista. Aikakauslehti ,,Harper's maga-
zine"n lähettinä H. matkusti Japaniin kirjoit-

taakseen sieltä ktivauksia tähän aikakauskirjaan.

Katkaistuaan välinsä lähettäjäinsä kanssa H. jäi

Japaniin, meni naimisiin erään köyhän samurai-

uaisen kanssa ja tuli Japanin kansalaiseksi.

V. 1896 hän astui professorina Tokion yliopiston

palvelukseen. H. on kirjoittanut tiseita pieniä

tutkimuksia, suorasanaisia, tavallisesti metafyy-
sillisiä ongelmoita sisältäviä runoelmia erilai-

sista aiheista, mutta suurempi merkitys on hänen
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mestarillisilla kuvauksillaan Japanista, jotka

ovat esiiutyneet nimillä „Glimpses of uufamiliar

Japan" (2 nid. 1894), „Out of the east" (1895),
„Kokoro" (1896), „Gleanings in Buddha lields"

(1897), „Exotic3 and retrospeclives" (1898), „Ia
ghostly Japan" (1899), „Shado\vings" (1900),

„A japanese miscellany" (1901), „Japan, au
attempt at interpretation" (1905). — Suomen
oloja H. kaukaisena katsojana seurasi lämmöllä.
Suomeksi on julkaistu H:n kirjoituksia kokoelma
„Idäu ääreltä" (1906), jossa on Yrjö Hirnin kir-

joittama elämäkf rta. [Elizabeth Bisland, „The
life and letters of Lafcadio Hearn"; Valvoja
1909, siv. 132, 292.]

Hearst [hdst], William Randolph
(s. 1863), amer. sanomalehtien omistaja ja poli-

tikko, osti 1895 „New York Journar'in, omistaa
tätä nykyä joukon muitakin lehtiä eri osissa

Yhdysvaltoja. H:n lehdistön tunnusmerkkejä ovat

huomiota (sensatsionia) herättävät uutiset ja

tavattoman häikäilemätön väittelytapa. Se ahdis-

taa erityisesti trusteja ja niideu johtajia, koet-

taen paljastaa säännöttömyyksiä näiden toimin-

nassa. H. oli 1903-07 kongressin edustajakamarin
jäsenenä ja lukeutui demokraattien puolueeseen,

mutta riitaantui sittemmin tämän puolueen
kanssa. J. F.

Heat [hltj (engl., alk. = kuumuus) , e r ä (ks. t.)

.

Jos urheilukilpailussa on niin paljo osanottajia,

etteivät he voi kaikki yhtaikaa kilpailla, otte-

levat he ensin keskenään pienemmissä erissä 1.

h:eissä, joiden voittajat kilpailevat sitten keske-

nään loppuerässä 1. finaalissa. L. P.

Heaviside [hevisaidj, Oliver (s. 1850)

,

engl. elektrikko, toiminut viime aikoina valtion

avustusta nauttivana tieteellisenä kirjailijana.

H. on huomattavimpia teoreetikkoja nykyaikai-
sen sähköopin alalla. Hän on eusimäinen, joka
selvässä muodossa on esittänyt Maxwellin teo-

rian sähkömagneettisista ilmiöistä, hän poisti

tarpeettomat apusuurcet, jotka tekivät Max-
wellin ekvatsionijärjestelmän monimutkaiseksi
ja oikaisi useita virheitä ja epätäydellisyyksiä,

muuttaen siten Maxwellin näille ekvatsioneille

antamaa muotoa. Saman muodon johti myös
myöhemmin H. Hertz, ja juuri tässä Heaviside-
Hertziläisessä muodossa Maxwellin teoria onkin
saavuttanut yleistä ymmärtämystä. H: n tutki-

mussarja „Electromagnetic waves" (1888) lienee

vieläkin elektromagneettisten aaltojen teorian

päälähde. Hänen tällä alalla suorittamillaan tutki-

muksilla on myöskin ollut suuri käytännöllinen
merkitys, eritoten siten, että hän on osoittanut
sähköttämisen tai telefoneerauksen pitkillä mat-
koilla edellyttävän johtolinjan itseinduktsioniu

lisäystä. Myöhemmin esitetyn elektroniteorian

kehitykselle ja myöhemmin keksittyjen röntgen-

säteiden käsittämiselle hänen teoksellaan „Elec-

tromagnetic effects due to the motion of elcctri-

fication through a dielectric" (1889) on ollut

perustuva merkitys. H. on myöskin osoittanut

kansainvälisten sähköyksikköjen irratsionaali-

suudea. H: n „ratsionaalisten" yksikköjen käy-
täntöönottaminen saavuttaa teoreetikkojen kes-

ken yhä suurempaa kannatusta. H. on myös
innokkaasti puoltanut vektorianalyjsin käyttöä
matemaattisessa fysiikassa. Hänen suurta teos-

taan „Electromagnetic theory" on ilmestynyt 2

nidettä (1893-99).

7. III. Painettu ^Vj, 10.

Hebbel, Christian Friedric h (1813-63)

,

huomattava saks. näytelmäukirjoittaja, valitsi

aiheensa etupäässä Raamatusta ja saks. kansan-
runoudesta. Hänen etevimmät näytelmänsä
ovat „Judith" (1841), „Genoveva" (1843), „Ma-
ria Magdalena" (1844), „Herodes und Mariamne",
„Agnes Bernauer" (1855). H:n mestariteos on
trilogia „Die Nibelungen" (1862), jonka eri osat
ovat „Der gehörnte Siegfried", „Siegfrieds Tod"
ja „Kriemhildens Rache". H:n viimeinen murhe-
näytelmä „Demetrius" jäi keskeneräiseksi. H. on
loistavalahjainen dramatikko, luovalta mieli-
kuvitukseltaan rikas, draamalliselta sommittelu-
laiteeltaan kätevä. Suunnattomuuden tavoittelu
vie hänet kuitenkin usein yli taiteen rajojen.
Kootut teokset 1901-03 (12 n., toim. R. M. Wer-
ner; paras painos). [J. Krumm, „F, H." (1899) ;

K. Böhring, ,,Die Probleme der Hebbelischen
Tragödie" (1899) ; F. Zinkernagel, „Die Grund-
lagen der Hebbelschen Tragödien" (1904) ; R. M.
Weraer, „H., ein Lebensbild" (1904).] J. II-l.

Hebe [hehe], kreik. tarustossa nuoruuden ku-
koistuksen jumalatar, Zeuksen ja Heran tytär

;

suorittaa jumalien piirissä samat toimet kuin
talon nuori tytär ainakin. Kun Herakles otet-

tiin jumalien joukkoon, annettiin H. hänelle puo-
lisoksi. Hreä palveltiin milloin Heran, milloin

Herakleen palveluksen yhteydessä. Paikoittain
häntä identifioitiin Dia tai Ganymeda ni-

misten jumalattarien kanssa. O. E. T.

Hebel [hc-J, Johann Peter (1760-1826)

,

etevä saks. murteisrunoilija ja kansankirjailija,

valitsi runojensa kieleksi Lörrachin murteen.
H: n tunnetuimmat teokset ovat runot „Aleman-
nische Gedichte" (1803), jotka sisältävät oival-

lisia luonnonkuvauksia, idyllisiä tapainkuvauksia
talonpoikaiselämästä, y. m. H:n kansankerto-
muksista mainittavimmat: „Schatzkästlein des

rheinländischen Hausfreundes" (1811) ja „Bibli-

sche Geschichten" (1826). Kootut teokset (1832-

34, 8 n.). [Schultheiss, „Hebels Leben" (1831);

Giehne. „Studien iiber J. P. H," (1894).]

J. H-l.

Hebert febärj, Antoine Auguste Er-
nest (1817-1908), ransk. taidemaalari. David
d'Angers'n ja Delarochen oppilas. Matkusti 1839

Rooman palkinnolla jatkamaan opintojaan Ita-

liaan, jossa hän myös oli vv. 1867-73 ja 1885-91

Ranskan Rooman akatemian johtajana. Uskon-
nollisten esitysten ja hienostelevien muotokuvien
ohella H. maalasi italialais-aiheisia, elegisen tun-

teellisia ja ihannoitsevia laatukuvia („Malaria",

„Cervaran naiset", „Rosa Nera" y. m.). E. R-r.

Hebert febä'rj, Jacques Ren6 (1757-94),

ransk. vallankumousmies, toimi ennen vallan-

kumousta m. m. pilettien vastaanottajana eräässä

teatterissa; ryhtyi 1790 julkaisemaan lehteä „Le
pore Duchesne", jota nimitystä sittemmin ruvet-

tiin käyttämään H:sta itsestään. Tämä sanoma-

lehti, jonka sisällys oli kumouksellista ja kieli

raakaa, sai laajan lukijakunnan alhaison keskuu-

dessa. V. 1791 H. rupesi cordelier-klubin jäse-

neksi ja hätyytteli varsinkin girondisteja. Kun
girondistit oli kukistettu 1793 ja hirmuvallan

aika alkoi, esiintyi H. hurjimpain jakobiinein

johtajana. Hän ja hänen ystävänsä n. s. h e b e r-

t i s t i t panivat toimeen hirmuhallituksen pahim-

mat julmuudet. H. oli myöskin järjen jumalan-

palveluksen alkuunpanijoita. Lopulta hän us-
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muutamissa ratkaisevissa taisteluissa: osoitti

säälimätöntä julmuutta voitetuita kohtaan mes-
tauttaen useita kapinan johtajia ja sai .siitä nimen
..Unkaria pyöveli"; määrättiin kapiuau tultua

kukistetuksi 1849 Unkarin käskynhaltijaksi ja

hallitsi maata täydellä sotilasvallalla, mutta rii-

taantui hallituksen kanssa ja sai eron virastansa

jo 1850. [Schöuhals, „H."] J. F.
Haiiy [ayV], Ren4 Just (1743-1822) , ransk.

miiieralogi, rupesi aluksi hengelliseen säätyyn,
mutta opiskeli jo nuorena myös luonnontieteitä

ja antautui sitten kokonaan mineralogian jakris-
tallografian tutkimuksiin. Näissä tieteissä H:lla

on uranaukaiseva merkitys. Hän nimittäin on
keksinyt sen peruslain, että saman mineraalin
kiteiden eri muodot ovat toisiinsa määrätyssä
matemaattisessa suhteessa ja voidaan kaikki
johtaa yksinkertai.sesta perusmuodosta, joka
on kullekin aineelle erikoinen ja sen kemial-
lisesta kokoomuksesta riippuvainen. Tämän lain

hän esitti teoksessa ,,Essai d'une theorie sur

la struclure des cristaux" (1784). Tällä perus-

talla H. sitten teki laajaperäisiä erikoisminera-

logisia tutkimuksia, julkaistut etupääs.-ä teok-

sissa ..Truite de mineralogie" (1801, 2 p. 1822),

„Traite des cara.x?teres physiques des pierres pr6-

cieuses" (1817) ja „Trait6 de cristallographie"

(1822). — V. 1802 H. nimitettiin Pariisin luon-

uouhistorialliseri museon professoriksi, mutta ero-

tettiin virastaan Napoleonin kuoltua. P. E.

Haiijrn (nimitetty E. J. Hauy'n muk.), kiven-

näinen, läheistä sulcua s o d a 1 i i t i 1 1 e (ks. t.)

.

Hazara f-zä-], mong. heimo, joka jo Timur-
Lenkin aikoina samansukuisen a i m a k-heimon
kanssa asettui Pohjois-Afganistaniin. Molempien
heimojen yhteenlaskettu lukumäärä n. 650,000.

Hazarat ovat enimmäkseen omistaneet persian

kielen, aimakit ovat kielensä säilyttäneet. Elävät
lampaanhoidolla, harjoittaen myös vähäistä käsi-

teollisuutta. E. E. K.
Hazelius [luitsi''-]. Artur I m m a u u e 1

(183.3-1901), ruots. kansa- ja kielitieteilijä, Poh-
joismaisen museon
(..Nordiska niuseefin)

perustaja. Eräällä
matkalla Taalain-

^^^^ maassa 1872 H:n mieli

^^! ^^^^& kiintyi vanhaan, hä-

^^B^^^^^^ viävään talonpoikais-

kulttuuriin, jotardus-
tavien esineiden ke-

räämiseen hän heti

ryhtyi suurella In-

nolla: jo seuraavaua
vuonna hän avasi ko-

koelmansa yleisöll".

Aluksi hän kiinnitti

jiuomionsa yksin-

omaan rahvaan esi-

neihin, joita keräil-

tiin koko Skandinaaviasta, mutta vähitellen

kaikki yhteiskunnan luokat tulivat museossa
edustetuiksi. Saadakseen museoesineiden käy-
tännön havainnolliseksi H. järjesti kuva-interiö-
öörejä ja maisemakuvia ihmiskuviueen (mane-
kiineineen), mikä järjestelmä suure.sti miellytti

ylei.söä. V. 1880 H. lahjoitti kokoelmansa Ruot-
sin kansalle ja antoi niille silloin nimen »Nor-
diska muscet" (alkujaan: „Skandinavisk-etno-

A. Hazelius.

— ' TT. .-^

grafiska mu.seet") . H:n ajatus .,ulkomuseon"
aikaansaamisesta toteutui 1891, kun Skansenilla
Tukholman Eläintarhassa avattiin Pohjoismai.sen
museon uusi osasto, missä alusta fiitäin olivat

<>dusteituina niin sivistyshistorialliaen kuin
luonnontieteellinenkin puoli. Sinne hän kokosi
Ruotsin eri seuduilta tupia ja kokonaisia taloja,

jotka vaahanaikuisine sisustuksineen paljoa ha-
vainnollisemmin kuin museosalit kuvasivat men-
neitä aikoja. Vieläpä H. pani vanhat kansan-
tanssit ja sävelmät, leikit ja pilanlyönnit uudel-
leen elämään Skansenin tuvissa, tanssilavoilla

ja juhlissa. H:n suuruus olikin siinä, että hän
sai muutkin innostumaan työhönsä. Nykyään
tuskin vielä voidaan saada täyttä käsitystä siitä,

miten suure.sti H. todellakin elämäntyöllään on
edistänyt ruotsalaista kulttuuria. — H:n toi-

mittamina ilmestyivät kaikki museon julkaisut
„Miniien frän Nordi.ska nuiseet" (2 n., 1879-92),
„Bidrag tili vär odlings häfden"(5 vihk. 1881-92),
,.Meddelanden frän Nordiska museet" (1881-98)

y. m. H. otti myös tehokkaasti osaa ruots.

oikeinkirjoitusta koskevien kysymy.sten pohtimi-
seen (m. m. „0m svensk rättstafning", 1870-71)
sekä toimitti useita lukukirjoja nuorisoa ja kan-
saa varten. JJ. T. 8.
H-duur, sävellaji,

jonka porussävelenä
on h, perussointuna
h dis fis, ja etu-

merki Utönä 5 ristiä:

I. K.
h. e., lyh. = h o c est (lat.), „tämä on", s. o.

Hearn 7/(ä/(7, La f ca di o (1850-1904), engl.

kirjailija, synt. Leukas-saarella, kuoli Tokiossa;
äiti oli kreikatar, isä irlantilainen. H. siirtyi jo

nuorena Ameriikkaau, jossa hän eri aloja koe-

teltuaan vihdoin antautui sanomalehtimiehcksi

;

rj-htyi sitten tutkimaan kirjallisuutta ja varsin-

kin kansanrunoutta. Hänen ensimäiuen kirjansa
..Oiie of Cleopatra's nights" (1882) on Gautier-
käänuöksiä: ,,Stray leaves from strange litera-

ture" (1884) on kokoelma satuja eri maista ; siinä

ou m. m. kolme selittävillä johdanmilla varus-
tettua näytettä Kalevalasta, käännös suorasanai-

nen, suoritettu Leouzon le Ducin ranskankieli-
sestä käännöksestä. Nähtävä.sti hän oli tutustu-

nut Kalevalaan tarkemminkin, koskapa hän sen

aiheita eräälle säveltäjälle suositteli oopperassa
käsiteltäviksi, samalla tehden selkoa sen kauneu-
desta. Sitten seurasi kokoelma kreolilaisia sanan-
laskuja „Gombo Zh^bes" (1885) ja „Some chinese
ghosts" (1886). Tutustuessaan itämaiseen sadus-
toon hänestä tuli buddhalaisutiden harras ihailija ;

myöskin hän omaksui Spencerin kehitysopin ja

myöhemmissä teoksissa ilmeneekin buddhalaisuu-
den ja kehitysopin yhteensulattelua. ,,Two years in

the french West-Indie.s" sisältää loistavia kuvauk-
sia tropiikeista. Aikakauslehti „Harper's maga-
zine"ii lähettinä H. matkusti Japaniin kirjoit-

taakseen sieltä kuvauksia tähän aikakauskirjaan.
Katkaistuaan välinsä lähettäjäinsä kanssa H. jäi

Japaniin, meni naimisiin erään köyhän samurai-
naiseii kanssa ja tuli Japanin kansalaiseksi.

V. 1896 hän astui profe.s.sorina Tokion yliopiston

palvelukseen. H. on kirjoittanut useita pieniä

tutkimuksia, suorasanaisia, tavallisesti metafyy-
sillisiä ongelmoita sisältäviä runoelmia erilai-

sista aiheista, mutta suurempi merkitys on hänen
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mestarillisilla kuvauksillaan Japanista, jotka

ovat esiintyneet nimillä „Glimpses of unfamiliar

Japan" (2 nid. 1894), „Out of the east" (1895),

„Kokoro" (1896), „Gleauings in Buddha lields"

(1897), „Exotics and retrospectives" (1898), „In

ghostly Japan" (1899), „Shadowings" (1900),

„A japanese miscellany" (1901), „Japan, au

attempt at interpretation" (1905). — Suomen
oloja H, kaukaisena katsojana seurasi lämmöllä.

Suomeksi on julkaistu H:n kirjoituksia kokoelma
„Idän ääreltä" (1906), jossa oii Yrjö Hirnin kir-

joittama elämäkt rta. [Elizabeth Bisland, „The

life and letters of Lafcadio Hearn"; Valvoja

1909, siv. 132, 292.]

Hearst [höst], William Randolph
(s. 1863), amer. sanomalehtien omistaja ja poli-

tikko, osti 1895 „New York Journal"in, omistaa

tätä nykyä joukon muitakin lehtiä eri osissa

Yhdysvaltoja. H:u lehdistön tunnusmerkkejä ovat

huomiota (sensatsionia) herättävät uutiset ja

tavattoman häikäilemätön väittelytapa. Se ahdis-

taa erityisesti trusteja ja niiden johtajia, koet-

taen paljastaa säännöttömyyksiä näiden toimin-

nassa. H. oli 1903-07 kongressin edustajakamarin
jäsenenä ja lukeutui demokraattien puolueeseen,

mutta riitaantui sittemmin tämän puolueen
kanssa. «/. F.

Heat [httj {engl., alk. = kuumuus) , erä (ks. t.).

Jos urheilukilpailussa on niin paljo osanottajia,

etteivät he voi kaikki yhtaikaa kilpailla, otte-

levat he ensin keskenään pienemmissä erissä 1.

h:eissä, joiden voittajat kilpailevat sitten keske-

nään loppuerässä 1. finaalissa. L. P.

Heaviside [hevisaidj, Oliver (s. 1850),

engl. elektrikko, toiminut viime aikoina valtion

avustusta nauttivana tieteellisenä kirjailijana.

H. on huomattavimpia teoreetikkoja nykyaikai-
sen sähköopin alalla. Hän on ensimäiuen, joka

selvässä muodossa on esittänyt Maxwellin teo-

rian sähkömagneettisista ilmiöistä, hän poisti

tarpeettomat apusuurcet, jotka tekivät Max-
wellin ekvatsionijärjestelmän monimutkaiseksi
ja oikaisi useita virheitä ja epätäydellisyyksiä,

muuttaen siten Maxwellin näille ekvatsioneille

antamaa muotoa. Saman muodon johti mj^ös

myöhemmin H. Hertz, ja juuri tässä Heaviside-

Hertziläisessä muodossa Maxwellin teoria onkin

saavuttanut yleistä ymmärtämystä. H: n tutki-

mussarja „Eleetromagnetic waves" (1888) lienee

vieläkin elektromagneettisten aaltojen teorian

päälähde. Hänen tällä alalla suorittamillaan tutki-

muksilla on myöskin ollut suuri käytännöllinen

merkitys, eritoten siten, että hän on osoittanut

sähköttämisen tai telefoneerauksen pitkillä mat-
koilla edellyttävän johtolinjan itseinduktsioniu

lisäystä. Myöhemmin esitetyn elektroniteorian

kehitykselle ja myöhemmin keksittyjen röntgen-

säteiden käsittämiselle hänen teoksellaan „Elec-

tromagnetic effects due to the motion of elcctri-

fication through a dielectric" (1889) on ollut

perustava merkitys. H. on myöskin osoittanut

kansainvälisten sähköyksikköjen irratsionaali-

suuden. H: n „ratsiouaalisten" yksikköjen käy-

täntöönottaminen saavuttaa teoreetikkojen kes-

ken yhä suurempaa kannatusta. H. on myös
innokkaasti puoltanut vektorianalyysin käyttöä
matemaattisessa fysiikassa. Hänen suurta teos-

taan „Electromagnetic theory" on ilmestynyt 2

nidettä (1893-99).

7. III. Painettu 2-, ,o 10.

Hebbel, Christian Friedric h (1813-63)

,

huomattava saks. näytelmänkirjoittaja, valitsi

aiheensa etupäässä Raamatusta ja saks. kansan-
runoudesta. Hänen etevimmät näytelmänsä
ovat „Judith" (1841), „Genoveva" (1843), »Ma-
ria Magdalena" (1844), „Herodes und Mariamne",
,,Agnes Bernauer" (1855). H: n mestariteos on
trilogia ,,Die Nibelungen" (1862), jonka eri osat
ovat „Der gehörnte Siegfried", „Siegfrieds Tod"
ja „Kriemhildens Rache". H:n viimeinen murhe-
näytelmä „Demetrius" jäi keskeneräiseksi. H. on
loistayalahjainen draraatikko, luovalta mieli-

kuvitukseltaan rikas, draamalliselta sommittelu-
taiteeltaan kätevä. Suunnattomuuden tavoittelu

vie hänet kuitenkin usein yli taiteen rajojen.

Kootut teokset 1901-03 (12 n., toim. R. M. Wer-
uer; paras painos). [J. Krumm, „F. H." (1899) ;

K. Böhring, ,,Die Probleme der Hebbelischen
Tragödie" (1899) ; F. Ziukernagel, „Die Grund-
lageu der Hebbelschen Tragödieu" (1904) ; R. M.
Worner, „H., ein Lebensbild" (1904).] J. U-l.

Hebe [hebe], kreik. tarustossa nuoruuden ku-

koistuksen jumalatar, Zeuksen ja Heran tytär;

suorittaa jumalien piirissä samat toimet kuin
talon nuori tytär ainakin. Kun Herakles otet-

tiin jumalien joukkoon, annettiin H. hänelle puo-

lisoksi. H:eä palveltiin milloin Heran, milloin

Herakleen palveluksen yhteydessä. Paikoittain

häntä identifioitiin Dia tai Ganymeda ni-

misten jumalattarien kanssa. O. E. T.

Hebel [he-J, Johann Peter (1760-1826),

etevä "saks. murteisruiioilija ja kansankirjailija,

valitsi runojensa kieleksi Lörrachin murteen.
H: n tunnetuimmat teokset ovat runot „Aleman-
nisehe Gedichte" (1803), jotka sisältävät oival-

lisia luonnonkuvauksia, idyllisiä tapainkuvauksia
talonpoikaiselämästä, y. m. H:n kansankerto-

muksista mainittavimmat: „Sehatzkästlein des

rheinländischen Hausfreundes" (1811) ja „Bibli-

sche Geschichten" (1826). Kootut teokset (1832-

34, 8 n.). [Schultheiss, „Hebels Leben" (1831);

Giehne. „Studien iiber J. P. H." (1894).]

J. Hl.
Hebert fehär], Antoine Auguste Er-

nest (1817-1908), ransk. taidemaalari. David
d'Angers'n ja Dclarochen oppilas. Matkusti 1839

Rooman palkinnolla jatkamaan opintojaan Ita-

liaan, jossa hän myös oli vv. 1867-73 ja 1885-91

Ranskan Rooman akatemian johtajana. Uskon-

nollisten esitysten ja hienostelevien muotokuvien
ohella H. maalasi italialais-aiheisia, elegisen tun-

teellisia ja ihannoitsevia laatukuvia („Mahiria",

„Cervaran naiset", „Rosa Nera" y. m.). E. R-r.

Hebert [eh3'rj, Jacques Reno (1757-94),

ransk. vallankumousmies, toimi ennen vallan-

kumousta m. m. pilettien vastaanottajana eräässä

teatterissa; ryhtyi 1790 julkaisemaan lehteä „Le

pore Duchesne", jota nimitystä sittemmin ruvet-

tiin käyttämään H:sta itsestään. Tämä sanoma-

lehti, jonka sisällys oli kumouksellista ja kieli

raakaa, sai laajan lukijakunnan alhaison keskuu-

dessa. V. 1791 H. rupesi cordelier-klubin jäse-

neksi ja hätyytteli varsinkin girondisteja. Kun
girondistit oli kukistettu 1793 ja hirmuvallan

aika alkoi, esiintyi H. hurjimpain jakobiinein

johtajana. Hän ja hänen ystävänsä n. s. h e b e r-

t i s t i t panivat toimeen hirmuhallituksen pahim-

mat julmuudet. H. oli myöskin järjen jumalan-

palveluksen alkuunpanijoita. Lopulta hän us-
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kaisi ahdistaa itse Robespierreä syyttäen häntä
maltillisuudesta; silloin H. ja useat hänen kan-

nattajistaan vangittiin ja mestattiin maalisk.'

1794.

Hebich [he-], Samuel (1803-68), saksal.

lähetvssaiirnaaja Baselin lähetysseuran palveluk-

sessa^Intiassa (1834-59). Oleskeli 1829-31 Hatan-
pään kartanossa lähellä Tamperetta, vaikuttaen

siellä m. m. hengellisen elämän ja lähetysharras-

tuksen herättämiseksi vielä senkin jälkeen kuu
hän oli lähtenyt Intiaan. TJ. P.

Hebra, Ferdinand (1816-80), itäv. lää-

käri, tuli 1849 ihotautien ylimääräiseksi ja 1869

vakinaiseksi professoriksi Wienin yliopistoon.

H. on tehnyt itsensä tunnetuksi ihotautien ja

niitten hoidon alalla, missä hänen käsityksensä

ja hoitotapansa on suuresti painanut leimansa

tämän tieteenhaaran kehitykseen. Hänen teok-

sistaan mainittakoon: „Atlas der ITautkrankhei-

ten" (1856-76), „Akute Exantheme und Haut-
krankheiten" (yhdessä Kaposi'n kanssa) ja „All-

gemeine Pathologie und Symptomatologie der

Hautkrunkheiten" (1860). M. 0-B.
Hebrealaiset ks. Heprealaiset.
Hebrean kieli ks. Heprean kieli.
Hebridit 1. ^V e s t e r n I s 1 a n d s, kaksi saari-

ryhmää Skotlannin luoteisrannalla. U 1 k o-H.,

joista suurimmat Lewis, North-Uist, South-Uist

sekä Barra, gneissistä muodostuneet, murtumalla
mantereesta irtaantuneet. Salmet North Minch
ja Little Minch erottavat ne mantereesta ja

S i s ä-H:e i s t ä, joista huomattavimmat Skye,

Mull, Islay, St lona sekä Staffa Fingal nimisine

luolineen
;

pohjoisimmat ovat basalttia, muut
gneissiä ja liusketta; rannikot hyvin rikkoutu-

neet. Kaikkiaan on H:ejä 521, joista satakunta
asumatonta, yhteensä 7,555 km*; 100,137 as.

(1891) kelttiläistä alkuperää puhuen enimmäk-
.seen gaelin kieltä. — Eajut tuulet estävät met-

säin kasvua, Ulko-Hebridit ovatkin puuttomia;
korkea sademäärä sekä koleat kesät tekevät

maanviljelyksen vaikeaksi. Laajoilla nurmimailla
menestyy lampaanhoito. Pääelinkeinoja ovat ka-

lastus ja linnustus. Varallisuus on karttumassa,
koska parannetun liikenneyhteyden takia suuria

matkailijaparvia käy H:eillä. — Jo Plinius ja

Ptolemaios tunsivat H. nimellä Hebudes ja Ebu-
dje. 500-luvulla saarnasi täällä kristinuskoa Pyhä
Columba, perustaen tieteellisyydestään kuuluk>i

tulleen luostarin lona-saarelle. 800-luvulla Nor-
jan viikingit asettuivat saarille; Harald Kauno-
tukan aikana heidän täytyi alistua tämän alle.

V. 1266 Norjan kuningas luovutti Hebridit kor-

vausta vastaan Skotlannille, jonka hallitsijat

kuitenkin vasta myöhään saivat klaanien pää-

miehet alistumaan. Parlamentin päätös 1748
näiltä lopullisesti riisti heidän erikoisoikeutensa.

E. E. K.
Hebron, ikivaiiha kaupunki Juudan vuoris-

tossa, eteläänpäin antavan, hedelmällisen laak-

son yläpäässä, Jerusalemista etelään; nykyinen
arab. nimi el-halil, täydellisesti halii er-rahmäu
s. o. armahtavaisen (Jumalan) ystävä, jolla tar-

koitetaan Abrahamia (ks. t.). Oli tämän asuin-

paikkana; läheisyydessä sijaitsi Mamren tam-
misto (1 Moos. 13i8; 18,) sekä Makpelan luola

(1 Moos. 23„) ,
joka oli patriarkkojen hautakam-

miona. Tämän paikan kunniavartijana on mu-
hammettilainen pyhäkkö moskeiolneen. Htssa,

joka oli Kaaleb-heimon aluetta, asui Daavid ku-
ninkuutensa ensi aikoina. — Nykyisessä H:ssa
on asukkaita 18,000-19,000, jotka kaikki, lukuun-
ottamatta 1,500 juutalaista, ovat kiihkeitä muha-
mettilaisia. Ar. n.
Hecker, Johann Julius (1707-68), saks.

pedagogi, perusti v. 1747 Berliiniin ekonoomis-
matemaattisen reaalikoulun ja sen yhteyteen seu-

raavana vuonna seminaarin, vaikuttaen sen
kautta huomattavalla tavalla aikansa kouluolo-
jen uudistukseen. (O. M-e.)
Hectocotylus, kaksikidtiksisten pääjalkaisteji

parituselimeksi mtiodostunut suulonkero, joka
saattaa siemenen naaraaseen tämän hedelmöittä-

miseksi. Toisilla lajeilla h. irtautuu ja painuu
naaraan vaippaonteloon, jossa se vapaasti liik-

kuu. Omituisen muotonsa vuoksi sitä aikaisem-
min pidettiin loismatona, jolle Cuvier antoi ni-

men Hectocotylus, myöhemmin sitä luultiin vas-

taavan mustekalalajin surkastuneeksi koirak-
seksi. E. W. 8.

Hecuba ks. H e k a b e.

Heda, Wille m Claesz (n. 1594- n. 1678),
holl. taidemaalari. Työskenteli Haarlemissa maa-
laillen hienon harmahtavilla värisoinnutuksilla
„stilleben"-kuvia, joiden aiheena tavallisesti on
katettu pöytä herkkuruokineen ja kallisarvoisille

astioineen. E. R-r.
"H-edherg [hedbärjj. 1. Fredrik Gabriel

H. (1811-93), pappi, n. s. evankelisen suunnan pe-

rustaja. Suoritettuaan
perusteelliset ja moni-
puoliset yliopistoluvut

H. astui 1834 pappis-

virkaan niihin aikoi-

hin Pohjois-Suomessa
virinneen herännti-
syysliikkeen innokkoa-
na kannattajana vai-

kuttaen menestyksellä
eri pitäjissä Uudella-
maalla ja Lounais-
Suomessa, kunnes he-

ränneisimonsa tähden
1840 siirrettiin Oulun
vankilasaarnaajaksi.
Päästyään 1743 takai-

sin Lounais-Suomeen,
missä loppuikänsä palveli eri seurakunnissa,

viimeiseksi v:sta 1864 Kemiön kirkkoherrana, H.
alkoi loitota Paavo Ruotsalaisen johtamasta he-

räuiieisyyssuunnasta, kunnes välit 1844 täydelli-

sesti rikkoutuivat. Vastapainoksi heränneisten

yksipuolista katumuksen ja synninstirun teroitta-

mista H. vaati uskossa vapaasti kiintymistä
Jumalan armolupauksiin vaihtelevista tunteista

huolimatta ja pelastuksen varmuuden ja ilon

omistamista tämän uskon kautta. H., joka vedo-

ten erittäin Lutheriin ja tunnustuskirjoihin

innolla ja taidolla ajoi mielipiteitään myös-
kin monissa kirjallisissa julkaisuissa („Pietirim

och kristendom", 1845; „Verklärans vederlägg-

ning och evangclii försvar", 1847-51; „Allmän
evangelisk tidning", 1845-48; ,,Kristillisiä sano-

mia", 1855-68 y. m.) sai useita innokkaita kan-
nattajia varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomen nuo-

remman papiston piiristä, joiden johdolla uusi

n. s. »evankelinen" 1. „hedbergiläinen" liike le-

visi etenkin mainituissa seuduissa laajalti. Ja

F. G. Hedberg.
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se ou yhä vielä vaikuttavimpia ja euimmin le-

viuueilä sekä v. 1873 perustetun ,,Luterilaisen

evankeliumiyhdistyksen" johdon alaisena lujim-

min järjestäytyneitä uskonnollisia suuntia meillä.

— Myöskin Ruotsin uskonnollisiin liikkeisiin H.

vaikutti huomattavasti 1840- ja 1850-luvuilla.

Hänen kirjoituksensa ja kirjansa levisivät hänen
hengenheimolaisensa Tukholmassa vaikuttavan
maallikkosaarnaajan C. O. Roscnluksen kannat-

tajapiiriin ja varsinkin Pohjois-Ruotsin n. s.

„läsarien" keskuuteen, joitten taistelua uusia

kirkollisia kirjoja vastaan, joita he pitivät luti--

rilaise.sta opista poikkeavina, hän tehokkaasti

tuki m. m. Tukholmassa 1849-50 julkaisemassaan

„Evangelisten" lehdessä. [L. Wennerström,
„Frodrik Gabriel Hedbergin elämä ja vaikutus".]

M. R.

2. Juuso H. (s. 1851), pappi ja kirjailija;

toimittuaan aikaisemmin koulumiehenä (Jyväs-

kylässä) H. nimitettiin 1896 Savonlinnan ja 1908
Turun tuomiorovastiksi. H. on suomentanut
Merle d'Aubign6n „Uskonpuhdistuksen histo-

rian" I-III, 1885-87, ja sitäpaitsi toimittanut

uuden suomennoksen luterilaisen kirkon tunnus-

tuskirjoista 1897; on myöskin julkaissut „U:n
T:n kreikkalais-suomalaisen sanakirjan" (1890).

Papiston edustajana viimeisillä säätyvaltiopäi-

villä H. otti paljon osaa valtiolliseen elämään,
asettuen perustuslaillissuomenmieliselle kannalle.
Hedberg [hedbärjj. 1. Frans Teodor H.

(1828-1908), ruots. draamallinen kirjailija, tuli

1862 Tukholman kunink. teatterin palvelukseen,

josta siirtyi 1881 Gööteporin suuren teatterin

johtajaksi. Teatterin taloudellisten vaikeuksien
vuoksi H. luopui tästä toimestaan asettuen kir-

jailijana asumaan Tukholmaan. Hän on kirjoit-

tanut satakunta omaa kappaletta ja tehnyt pari

sataa käännöstä ja mukailua. Yleisimmin tun-

nettu hänen kappaleistaan on ,,Bröllopet pä
Ulfäsa". — 2. T o r H a r a 1 d H. (s. 1862) , ruots.

kirjailija, edellisen poika, osoitti jo ensimäisellä

kirjallaan „Högre uppgifter" (1884) liittyneensä

realismin kannattajiin, mutta kertomuksessa
„Johannes Karr" (1885) hän jo osoittaa mielty-

mystä syventyä kuvailemaan sielun himmeitä ja

itsetiedottomia liikkeitä. Hänen runsaasta tuo-

tannostaan mainittakoon „Judas. En passions-

historia" (1886), „Noveller och skizzer" (1889),

huvinäytelmä „Guld och gröna skogar", „Dikter"
(1896), draamallinen runo ,,Gerhard Grim"
(1897), näytelmät „Amor och Hymen" (1905),

„Ett hems drama" (1906), „Johan Ulfstierna"

(1907), johon aihe on lainattu meidän sortovuo-

siemme tapahtumista, sekä „Mikael" (1908).
Hedbergiläisyys ks. Luterilainen

evankeliumiyhdistys.
Hedborn [-e-J, Samuel Johan (1783-1849)

,

ruots. pappi ja runoilija, toimi v:sta 1820 kirkko-
herrana Askerydissa ja Bredestadissa. Julkaisi
1812-13 kaksi vihkosta virsiä, joista sai Lund-
bladin palkinnon, 1819 v:n virsikirjassa 6 virttä,

„Miune och poesi" (1835) ja „Predikningar och
andeliga tai" (1848). Kallistui fosforistisecn

suuntaan. H:n „Samlade skrifter" toimitti jul-

kisuuteen Atterbom 1853. E. E.
Hede, lat. anthera, kasvin uroselimenä toi-

miva kukkalehti. H: n latvassa on tav. 2 siite-

pölyä sisältävää lokeroa, jotka lokeroside
(connectiviim) erottaa toisistaan, useimmin siinä

myös voidaan erottaa rihmamainen tyviosa,

palho. Sisäluomaiseu (introrsisen) pon-
nen lokerot aukeavat sisään, s. o. emiinpäia,
ulkoluomaisen (ekstrorsisen) ulospäin,

kehänpuolelle. Palhoilla on usein lisäkemuodos-
tuksia, esim. kannuksia; eräillä kasveilla, esim.
Ricinnksella, ne ovat haaraisia, toisilla saattavat
hedelehdet päinvastoin olla palhoistaan yhteen-
kasvaneita yhdeksi tai useammaksi kimpuksi
(1-, 2-, 3-k u n t a i n e n, m o u-, di-, t r i a d e 1-

finen hetiö) ; milloin heteet ponsistaan kas-
vavat yhteen sanotaan hetiötä yhdispontiseksi,
syngeneesiseksi. H:itä, joiden ponsissa ei ensin-
kään synny siitepölyä tai joilta ponnet puuttu-
vat, nimitetään j o u t o- 1. vajaheteiksi
(staminodeiksi). Nämä ovat joko surkastuneita
li:itä tai ovut ne kadottaneet alkuperäisen tar-

koituksensa ja muuttuneet mettä erittäviksi eli-

miksi (Parnassia palustris). — Kukan heteet yh-
teensä - hetiö (andrrcceum). J. A. W.
Hedelmistö ks. Hedelmä.
Hedelmä (fructus) on siitoksen johdosta edel-

leen kehittynyt emi, tai, kun luotti ja vartalo
useimmin surkastuvat, emin sikiäin, siemen-

aiheet ja istukka siihen luettuina. Sikiäimen
kypsyessä hedelmäksi saattaa yhden tai useam-
man siemcnaiheen kehittyminen siemeneksi kes-

keytyä, joten alkuaan monilokeroisesta, useita

siemenaiheita sisältävästä sikiäimestä saattaa

valmistua 1-lokeroinen ja 1-siemeninen hedelmä
(lehmus) . Eräiden viljelyskasvien (banaanin,

eräiden viinirypälelaatujen y. m.) hedelmiin ei

synny ensinkään siemeniä. Seinänsä laadun perus-

teella, jossa erotetaan 3 kerrosta: uiko-, keski- ja

sisäkerros (epi-, meso-, endocarpium) , h:t voidaan
ryhmittää seuraavalla tavalla. A. Kuivaseinäi-

siä h:iä. 1) Aukeavia 1. kimmois-h:iä, aukeavat
kypsyessään ja varistavat siemenensä hedelmän
kuoren jäädessä emokasviin kiinni: t u p p i 1 o,

1-lokeroinen, l:stä lehdestä muodostunut, aukee
pitkin emilehdon reunojen liitesaumaa (Caltha);

p a 1 k o = tuppilo, mutta aukee sekä liitesaumaa

että emilehden selkäsuonta pitkin (hernekasvit) ;

litu, muodostunut 2:sta emilehdestä, jo sikiäi-

menä valeseinän jakama 2:teen lokeroon (risti-

kukkaiset) ; kota, kaikkien muiden änkeäväin

hedelmämuotojen yhteisnimi. 2) Aukeamatlomia
hedelmiä: pähkinä, 1-siemeninen, varisee emo-

kasvista kokonaisuudessaan ;
pähkylä on

pieni pähkinä (Ranunculus) ; heinäkasvien jyvä
on pähkylä, missä siemen- ja hedclmäkuori erot-

tamattomasti ovat kasvaneet yhteen. Muuta-
milla lajeilla ovat helpeet vielä 3:ntena kerrok-

sena kasvaneet kiinni hedelmäkuoreen (ohra).

3) Lohkoh:t lohkeavat kypsyessään 2:ksi tai

useammaksi 1-siemeniseksi osaksi, hedelmykseksi,

siemenen kuitenkaan pääsemättä vapaaksi. Loh-

keaminen tapahtuu joko pitkittäin (Gaiium) tai

poikittain (Raphanvs). B. Hedelmän seinä aina-

kin osaksi mehevä: m a r j a, seinän ulkokerros

kaivomainen, sisemmät kerrokset mehevät, va-

risee kokonaisuudessaan (mustikka, appelsiini,

kurkku) ; luumarja, eroaa marjasta hedelmä-

seinän kovan, luumaisen sisäkerroksen kautta;

varisee kokonaisuudessaan (luumu). E r i k o p-

p i n e n h. on hedelmäryhmä, joka syntyy saman
kukan useista yksilehtisistä emeistä; se voi olla

kokoonpantu useasta eri TpähkjVäatäfRanunculus)

,

tuppilosta (Caltha) tai luumarjasta (Ruhus).
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Hedelmistö 1. kerrottu hedelmä on
kokonaisesta kukinnosta syntynyt hedelmäryhmä,
joka ulkonaisesti muistuttaa hedelmää (takiainen,

viikuna, ananas) . ks. myös Epähedelmä ja

H e d e 1 m ä n V i 1 j e 1 y s. J. A. W.
Hedelmä-essenssit ks. E s s e n s s i t.

Hedelmähapot, orgaanisia, hiiltä, vetyä ja

happea sisältäviä happoja, joita tavataan hedel-

missä. Sellaisia ovat omenahappo, sitruunahappo

ja viinihappo (ks. n.).

Hedelmäkehto (cupula), kukkapohjuksesta ja

yhteonkasvaneista ylälehdistä syulynyt suojus,

joka esim. tammessa (ks. t.) ja pyökissä ympäröi
hedelmän tyveä.
Hedelmänviljelys. Pohjoismaiden iiedelmän-

viljelys käsittää seuraavat tärkeimmät taivas-

alla viljellyt puuhedelmät: omenan, päärynän,
kirsimarjau, luumun ja tavallisen pähkinän, sekä

marjoista viini- ja karviaismarjan, vaapukan ja

mansikan. Lasin alla viljellyistä ovat huomat-
tavimmat persikka, aprikoosi ja viinirypäle.

Hedolmä-p uu tarhan paikan valinnassa on
päähuomio kiinnitettävä siihen, että se koko päi-

vän on avoinna auringolle, mutta samalla suo-

jattu, mieluimmin kaikilta kauempaa tulevilta ja

varsiakin pohjoistuulilta. Länteen, lounaiseen tai

mieluimmin etelään viettävä maa on edullisin.

Mitä maaperään tulee, on helposti mureneva
savi tai savensekainen hiekkasora, multamaa tai

rapakivipohja paras. Kova savijankko, kuiva
kangashiekka ja mutamaa ovat epäedullisia,

mutta voidaan järkiperäisen lannoituksen ja

maanparannuksen kautta saada tyydytUlvään
kuntoon. Semmoinen ravintorikas, ennen viljelty

maa, jossa oa syvä ruokamultakerros, kelpaa
ilman muuta hedelmäpuutarhaksi. Muussa ta-

pauksessa on maa raivattava, ojitettava ja kyn-
nettävä syvään tai lapiolla muokattava, lannoi-

tettava ja tarpeen mukaan parannettava, mie-
luimmin väkimaalla (kompostilla), mutta ei tuo-

reella lannalla. Ojitus toimitetaan samoin
kuin peltomaan, mutta sillä erotuksella, että

ojat sijoitetaan noin puolta tiheämpään ja kai-

vetaan Vi syvemmät. Paras istutusaika on
keväällä maan lämmittyä. Vioittuneet juuren-

päät leikataan veitsellä tasaisesti poikki ja juu-

ret asetetaan vuorokaudeksi tai puoleksi veteen
likoamaan. Istutettaessa on varottava, että juu-

ret jäävät luonnolliseen asentoon ja että kaikki
aukot täyttyvät mar^lla. — Hoito. Maa on pi-

dettävä ainakin ulompien oksien kohdalle saakka
avonaisena ja rikkaruohoista vapaana. Leikkauk-
sen avulla pidetään oksat niin harvassa, että

valo pääsee kaikkialle tunkeutumaan. Lannoitus
toimitetaan syksyisin, mieluimmin semmoisella
hyvin multuneella tunkio- eli sekalannalla,

johon sisältyy runsaasti puuntuhkaa ja kalkkia.

Hedelmänviljolyksen onnistumisen välttämättö-
mimpiä ehtoja on, että ryhdytään tehokkaisiin
toimenpiteisiin lukuisien tuhohyönteisten ja -sie-

nien torjumiseksi. — Hedelmien korjuu.
Hedelmiä on käsiteltävä yhtä varovasti kuin
munia. Kesäomenat ja päärynät noukitaan
puusta vähää ennen niiden kypsymistä, taivi-

omenain annettakoon olla puussa niin kauan kuin
suinkin mahdollista. Hedelmät säilyvät parhai-

ten hyllyillä, mieluimmin ei päälletysten, noin

-f 4°:stä + 2°:den C° lämmössä. Omenia ja

päärynöitä on sopivin lähettää noin 60 cm:n pi-

tuisissa, 40 cm:n levyisissä ja yhtä korkeissa
puulaatikoissa; kirsikoille, luumuille ja raaoille

karviaismarjoille sopivat parhaiten noin 5-10

kg:n vetoiset, lujat pärevasut. [B. W. Heikel,
„Hedelmä- ja marjaviljelyn opas".] B. W. H.
Hedelmäpohjus ks. K u k k a p o h j u s.

Hedelmäpuu ks. Hedelmänviljelys.
Hedelmäpuu-lumimittari ks. C h e i m a t o-

b i il b r u m a t a.

Hedelmäpuutarlia ks. Hedelmänvilje-
lys.
Hedelmänipi, muutamien kasvitautien nimi-

tys. Eräs rupimuoto, joka tunnetaan k i v i t a u-

d i n (lithiasis) nimellä, syntyy siten, että pää-
rynän hedelmämallon valopuolella olevat solukot
kuivina kesinä veden puutteen takia muuttuvat
paksuseinäisiksi kivisoluryhmiksi, joiden yläpuo-
lella hedelmän pinta käy rosoiseksi. Näiden rupi-
laikkujeu jyrkät rajaviivat ovat hedelmän pin-

nasta hieman kohonevia. Toisen rupimuodon,
joka meillä suuressa määrässä alentaa omenien
ja päärynöiden arvoa ja kestävyyttä, synnyttä-
vät Venturia-sukuun kuuluvat loissienet. Ventu-
ria pirinä hävittää päärynöitä ja V, incequalis

turmelee omenia. Elävien hedelmien pinnalla
esiintyvät ainoastaan vastamaiuittujen sienien

alemmat, kuromilla lisääntyvät kehitysmuodot,
jotka aikaisemmin luettiin erityiseen sukuun
Fusicladium. Sienien täysin kehittyneet kotelo-

asteet esiintyvät keväällä kuolleilla kasvinosilla.

Omenilla elävä kuroma-muoto tunnetaan ylei-

sesti nimellä Fusicladium devdriticum ja pääry-
nöillä esiintyvä nimellä F. pirinum. Molemmat
muodot synnyttävät hedelmien pinnalle tumman-
ruskeita, melkein samettimaisia, jauheisia laik-

kuja, joiden ympärillä pinta repeytyy rikki.

Kuroma-muodot elävät myöskin hedelmäpuiden
lehdissä ja nuorissa oksissa, joissa sienirihmat
talvehtivat. Erinomaisena vastustuskeinona käy-
tetään bordeaux-liuosta. Ensimäinen ruis-

kutus 2%:in vahvuisena toimitetaan ennen kuk-
kimista, toinen 1 %:in vahvuisena tapahtuu
kohta kukkimisen jälkeen ja kolmas, yhtä vahva,
kolme viikkoa myöhemmin. Myöskin neljäs ja

viides ruiskutus voidaan toimittaa. Sienen hä-

vittämiseksi kootaan syksyllä varisevat lehdet

ja nuoret, kuroma-asteen peittävät oksat kokoon
ja kuopataan syvälle maahan, ks. liitekuvaa

K a s v i t a u t e j a. J. I. L.

Hedelmäsokeri, 1 e v u 1 o o s i, kuuluu yksin-

kertaisiin sokerilajeihin (glykooseihin) , CaHuOg,
tavataan kasveissa rypälesokerin yhteydessä.
Hunaja on seos näistä molemmista sokerilajeista.

Ne syntyvät myöskin tavallisesta ruokosokerista
mietojen happojen vaikutuksesta (iuvertti-
s ok eri). H. on siirappimainen aine, joka vai-

keasti kiteytyy. Se käy, samoinkuin rypäle-

sokeri, hiivasienen vaikutuksesta, mutta hitaam-
min. Nimensä levuloosi (lat. levus - vasen) se

on saanut siitä, että sen liuos vääntää polarisat-

sionilason vasemmalle. Edv. Hj.
Hedelmät ks. Hedelmä.
Hedelmättömyys (lat. sterilitas) , siitoskyvyt-

tömyys. Miehessä h. perustuu si jmeneliöiden
puutteeseen (vrt. Epididymitis) tai suku-
puoliseen kykenemättömyyteen (vrt. Impo-
tenssi); naisessa h. perustuu emä- ja muna-
sarjatauteihin ynnä joihinkin muihin tiloihin,

jotka tekevät sukupuolisen yhtymisen mahdotto-
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maksi tai vaillinaiseksi. Fakultatiivi-
seksi 1. ehdolliseksi li:ksi sanotaan eri-

tyisiä keinoja käyttämällä määrätyssä tarkoituk-

sessa tahallisesti aikaansaatua h:tä. J/. 0-B.

Hedelmäviini, c i d e r (rausk. cidre, saks.

CiderJ, käynyt hedelmämehu; tavallisimmin val-

mistetaan hedelmäviiniä omenoista ja pääry-

nöistä; hyvin yleisiä ovat n. s. marjaviinit, esim.

vaapukka-, viinimarja- ja karviaismarjaviini.

Hedelmäviiniä valmistettaessa muserretaan vali-

koidut ja pestyt hedelmät tai marjat erikoisessa

myllyssä taikinaksi ; tämä puristetaan, jolloin

saadun mehun annetaan käydä. H. on kokoon-
panoltaan rypäleviinin kaltaista, mutta sisältää

viinihapon asemesta omena- ja sitruunahappoa.

Seu laatu riippuu etupäässä hedelmälaatujen,

mutta myös suuressa määrin oikean käytteen
valinnasta. S. V. H.
Hedelmöittäminen ja hedelmöittää ks.

Siitos.
Hedelmöitys ks. S i i t o s.

Hedemarken [he-J, amti Etelä-Norjassa, Ruot-

sin rajalla, Glommen-virran molemmin puolin

;

27,450 kra^ 119,234 as.; 46% metsämaata (met-

sää on kuitenkin jo laajalti kaadettu) ; viljelys-

maata 1,5 %. Vuorityö tuottaa 1,25 milj. mk:n
arvosta (1905), etupäässä rikkikiisua; puu- ja

koneteollisuuslaitoksissa työskentelee 2,033 hen-

keä. — Pääkaupunki: H a m a r. E. E. K.
Hedemora [hedeinura], kaupunki Euotsissa

Taalainmaassa Kopparbergin lääniä; 2,571 as.

(1908). Mainitaan kaupungiksi jo 1414. Rauta-
tien varrella. Teollisuuslaitoksia 11 (1906), joi-

den tuotantoarvoa n. I,s5 milj. mk. E. E. K.
Hedenbergiitti, mustauvärinen pyroksceui-

mineraali. ks. Pyrokseeni.
Hedenstierna [hedensärnaj, Karl Josef

Alfred (1852-1907), maanviljelijä, humoristi

ja novelliukirjoittaja, tunnettu kirjailijanimel-

tään Sigurd, v:sta 1890 „Smälaud.sposleniu"
päätoimittaja, joka viikkokronikkainsa kautta

sai lehtensä laajalle leviämään. Julkaisi v:sta

1884 alkaen vuosittain kirjan, m. m. „Kaleido-

skop, qväden och oqväden" (1884), „T svenska
bondehem", „Fru Vestbergs inackorderingar",

„Patron Jönssons memoarer", „Svenskt hvardags-
lif", ,,Svenssons", ,,Ungt herrskap", ,.Pettorssons

Lina" (1906). Niillä ei ole suurtakaan taiteel-

lista arvoa, mutta ne ovat raikkautensa ja huu-
morinsa takia olleet suositut. E. H.
Hedera ks. Muratti.
Hedeselskab fheöeselskabj. Det danske,

»Tanskan nummiseura", perustettiin 1866 Jyllan-
nin nummien saattamiseksi viljelyskelpoisiksi.

Seura on perustanut 25 viljelyskenttää, joilla

yhteensä on 6,200 ha istutettua maata, mutta
samalla se on johtanut 1,800 viljelyskentän pe-

rustamista (40,000 ha) ja ohjaa yhä näiden
hoitoa. Aluksi istutettiin vaivaismäntyjä ja kuu-
sia ; nämä hakataan vähitellen pois ja poltetaan

hiiliksi ja tervaksi. Lisäksi seura on kaivattanut
375 km kanavia kastelutarkoituksia varten ja

avannut täten 6,700 ha niittymaata ja paranta-
nut siuirillu aloilla maan kasvuvoimaa. Myöskin
on aloitettu tarkoin suunniteltu suoviljelys.

Sitäpaitsi seura julkaisee kirjallisuutta ja sillä

on oma aikakauskirja. Vuotuinen valtioapu nou-
see 300.000 kruunuun.
Hedin [-i'nj. 1. Sven Adolf H. (Adolf

.Sven Hedin.

H.) (1834-1905), ruots. politikko ja sanomalehti-
mies; toimitti „Aftonbladet"ia ja „Dagens Ny-
heter"iä. V:sta 1870 kuolemaansa asti, paria

vuotta lukuunottamatta, hän oli edustajana toi-

sessa kamarissa, sen kenties huomattavimpaua
jäsenenä. H. oli uudistusmielinen, kansanvaltai-

nen, teki m. m. aloitteen työväenvakuutuksen
käytäntöönottamiseksi Euotsissa ;

yleisen asevel-

vollisuuden kannattaja, koulujen latinauopetuk-

sen vastustaja, puolsi lähentymistä Ranskaan;
asettui unioniriidassa Ruotsin yleisestä mieli-

piteestä poikkeavalle, norjalaisten vaatimuksia
ymmärtävälle kannalle, vastusti kuninkaan oi-

keuksien laajentamista eduskunnan kustannuk-
sella. — 2. Sven Anders H. (Sven II.)

(s. 1865), ruots. tutkimusmatkailija. Opiskeli

Tukholmassa, Upsalassa ja Haliessa, filos. toht.

1892; teki 1885-86 ja _
1890-91 kaksi retkeä

Traaniin ja Turkestaniin.

Kolmannella matkal-

laan v:sta 1893 H. tutki

Pamiria, Itä-Turkestanin

jokialueita, taivalsi pa-

riin kertaan läpi Takia
Makanin erämaan, jolloin

kerran oli retkikuntineen
nääntymäisillään janoon,

löysi matkalla Tarimiu
tienoilla kahden, Tarimin
kulkusuunnan muutoksen
takia ' autioksi jääneen
muinaiskaupungin rau-

niot. Kääntyi Kuen-lunin
yli Tiibetiin, kulkien sen

halki lännestä itään, mittaillen, kartoittaen ja

havaintoja tehden; löysi m. m. 23 tuntematonta
järveä. Painautui Kuku-norin ja Hoanghon
ylitse Kiinaan, saapuen Pekingiin 1897. — Nel-
jännen retkensä hän aloitti 1899, laski Jar-

kend Darjaa ja Tarimia lautalla alas, kartoit-

taen ja tutkien tätä sokkeloista vesistöä; löysi

Lop-norin alueella ikivanhan kiinalaisen kau-

pungin rauniot. Samoili Gobia Lop-norin tie-

noilta, oltuaan välillä Tiibetissä Arka-tag-vuo-

ristoa tutkimassa. Kääntyi uudelleen Tiibetiin,

pyrkien valepukuisena pyhään Lhassaan, mutta
onnistumatta. Palasi 1902 kotimaahansa, jolloin

hän korotettiin aatelissäätyyn. — Viidennen
matkansa H. teki 1905-08. Tällä kortaii hän

asetti päämääräkseen Brahmaputran ja Induksen

lähteiden tutkimisen. Nämä tähän asti enimmäk-
seen tuntemattomat alueet hän matkasikin, rat-

kaisten monta maantieteellistä kysymystä. Kävi
pyhällä Mansarovar-järvellä, jonka kartoitti ja

niittasi, tutki Brahmaputran mahtavan veden-

jakajan pohjoisessa ja nimitti sen Trans-
himala jaksi. Palattuansa Iältä vaivaloi-

selta ja tulosrikkaalta retkeltään vastaanotet-

tiin H. kaikkialla suurilla kunnianosoituksilla,

kutsuttiin m. m. useiden, mainehikkaiden tie-

teellisten seurojen jäseneksi. — Kaikista tutki-

musmatkoistaan H. on julkaissut lukuisia tie-

teellisiä ja yleistajuisia teoksia; viimeinen, ni-

meltä ,,Transhimalaya", ilmestyy paraikaa (1910)

myös suomeksi. Aikaisemmin on suomeksi kään-

netty „Seikkailuja Tibetissä" ja „Aasian erä-

maissa". E. E. K.

Hedlund /-e-/, Sven Adolf (1821-1900),
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ruots. sauomalehtimies, fil. kand. 1845, toimit-

tuaau jo sitä ennen sanomalehtialalla tuli 1852
,,Göteborgs handels- och sjöfartstidniug"in pää-
toimittajaksi ja saavutti aikaa myöten yhä huo-
mattavamman aseman Ruotsin sanomalchtimies-
teji joukossa. H. kannatti lehdessään pontevasti
kaikkia vapaamielisiä uudistuksia ja sivistys-

rientoja: elinkeinovapautta ja vapaakauppaa,
koulureformeja, naisasiaa, työväen aseman pa-
rantamista j. Ji. e.; oli toisen kamarin jäsenenä
1867-69 ja 1879-83 ja ensimäisen kamarin jäse-

nenä 1875-76 ja 1886-89. H. oli Gööteporin jär-

jestelmän alkuunpanijoita, Gööteporin museon
varsinainen perustaja, sikäläisen korkeakoulun
aikaansaajia y. m. H. on myöskin yksi niitä har-
voja ruotsalaisia, jotka ovat ymmärtäneet ja

puolueettomasti arvostelleet suomalaisuuden lii-

kettä. J. F.
Hedman [-e-J, Claudius (1680-1765)

,
pappi,

kotoisin Euotsista, missä 1709 vihittiin papiksi;
tuli 1712 Tukholman Klaran seurakunnan kap-
palaiseksi ja siirrettiin 1720 Vaasan ja Musta-
saaren kirkkoherraksi ; oli .sen ohessa läänin-
rovastina Suupohjassa ja Vaasan koulun tar-

kastajana; hoiti virkaansa erinomaisella innolla

ja oli 1726-51 viidesti valtiopäivillä, 1751 myös-
kin sekreettivaliokunnassa ; tunnettti myöskin
suomenkielen-harrastuksestaan: oppi, saatuaan
nimityksen Suomeen, hyvin lyhyessä ajassa suo-

men kielen ja keräsi stiomalaisen sanakokoelman,
jota Daniel Juslenius lienee käyttänyt sanakir-
jaansa varten. H:u leski perusti kaksi stipendiä,
toisen Upsalan, toisen Turun yliopistoon. Jälki-
mäinen, Hedmanin stipendi, on tätä ny-
kyä 520 mk Itikukaudessa ja annetaan, ellei joku
H: n sukulainen ole sitä hakentit, kolmen vuoden
ajaksi jollekin nuorelle kirjailijalle yliopistossa.
Hedmanin stipendi ks. Hedman, Clau-

dius.
Hedonismi (kreik. h edone' = nauimio) , nau-

tinto-oppi (ks. A r i s t i p p o s) , sen siveysopil-
lisen suunnan nimi, jonka mtikaan mielihyvän
tunnetila, tyydytys 1. nautinto on siveellisenkin
toiminnan varsinainen tarkoitusperä. Ei ole
asianmukaista katsoa, niinkuin joskus tehdään,
h:ksi vain sitä oppia, joka asettaa aistilliset
nautinnot henkisten edelle, sillä on myöskin sel-

laista h:ia, jonka mukaan henkisiä (esim. tie-

teen ja taiteen viljelemisestä aiheutuvia) nau-
tintoja pidetään suuremmassa arvossa erittäin-
kin siitä syystä, eitä ne ovat »puhtaampia"
(= nautintoihin liittyvistä ikävistä seurauksista
vapaampia) taikka siitä, että ne ovat myöskin
muistin ja toivon avulla saavutettavissa ja niin
ollen vapaammin hallittavissa, ihmisolemusta
lähempinä kuin ruumiilliset nautinnot, jotka
kohdistuvat hetkeen ja vaativat nautittavan esi-

neen aistittavaa läsnäoloa. H. kallistuu usein
arvostelemaan tekoja itsekkyyden kannalta, sillä

sen mukaan siveellinen toiminta varsinaisesti
tarkoittaa sitä tyydytystä, jonka toimiva yksilö
itse toiminnallaan saavuttaa (ks. E u d a i m o-

nismi ja Siveysoppi). — Hedonisti,
hedonismin kannattaja, hedonistiseen suuntarn
kuuluva. Hedonisteja sanan laajassa merkityk-
sessä eivät ole ainoastaan n. s. hedotiistiseen 1.

kyreneläiseen koulukuntaan (ks. t.) kuuluvat ajat-
telijat, vaan myöskin joku määrä filosofeja, jotka
eri aikoina ovat toisessa tai toisessa muodossa

esittäneet hedonismin mukaisia oppeja. Niinpä
epikurolaiset (ks. t.), muutamat ranskalaiset
ajattelijat 18: unella vuosis., kuten Helvetius
(ks. t.) y. m. Z. C.
Hedonistinen koulukunta on ahtaampi kä-

site kuin hedonistinen suunta (ks. Hedo-
nismi), se kun näet on sama kuin A r i s t i p-

p o k s e n (ks. t.) perustama kyreneläinen
oppikunta, joka alkaen n. v:sta 400 e. Kr. pysyi
vaikutusvoimaisena vanhan Kreikan sivist}''selä-

mässä n. 100 vuotta. Hyve on ihmisen kykene-
väisyys järjellisesti nauttimaan nykyisestä het-

kestä; menneisyys ja tulevaisuus eivät näet ole

kenenkään vallassa. Tätä A:n oppia kehitti-

vät hänen myöhemmät setiraajausa eri tavoin.

Theodoros ei tahtonut pauna pääpainoa het-

kellisiin tyydytyksiin, vaan kestävään iloisuu-

den mielialaan. Annikeris antoi etusijan

henkisille tyydytyksille, sellaisille, jotka johtu-

vat esim. ystävyydestä tai rakkaudesta perhee-
seen. H e g e s i a s taas johtui siihen lohdutto-
maan käsitykseen, ettei todellista ounentilaa
voida saavuttaa, tuskinpa edes vapautta kärsi-

myksistä. Onnettomuuteen joutuneen on parasta
vapaasti luopua elämästä. Liikanimi ,,kuolemaan
houkuttelija" annettiin tälle itsemurhan saarnaa-
jalle ja hänen opetuksensa huomattiin yhteiskun-
nalle vaarallisiksi. Koulukuntaan luetaan myös-
kin Euemeros (ks. t.) ,

joka tahtoi enentää
onnentunteita selittämällä, ettei tarvitse pelolla

ajatella jumalia, sillä nämä ovat vain entis-

aikoina eläneitä eteviä ihmisiä. Z. C.

Hedouin feduä'], Edmond (1820-89) , rausk,

taidemaalari ja kaivertaja. C. Nanteuil'in ja
Delarocheu oppilas. Maalannut Eauskasta, Es-
panjasta y. m. yksinkertaisia, realistisia mai-
sema- ja kansankuvauksia (esim. „Tähkäpäiden
poimijattaret", 1857 Luxembourg-museossa) sekä
koristeellisia maalauksia 18:nnen vuosis. siroon

tyyliin. E. R-r.

Hedvig (puol. Jadiciga) (1370-99), Puolaa
kuningatar. Puolan ja Unkarin kuninkaan Lud-
vik Suuren tytär; tuli isänsä ktioltua 1382 Puo-
lan hallitsijaksi; meni 1386 naimisiin Liettuan
stiurherttuan Jagellon kanssa ja tuli Puolan
Jasrello-suvun kanta-äidiksi.

Hedvig Eleonoora (1636-1715), Ruotsin ja

Suomen kuningatar, oli Holstein-Gottorpin hert-

tuan Fredrik III:n tytär ja tuli 1654 Kaarle X
Kustaan ptiolisoksi. Miehensä kuoltua H. E. oli

poikansa, samoin kuin sittemmin pojanpoikansa
holhoojahallituksen jäsenenä. Suuria tulojansa
hän käytti linnojen, kuten esim. Strömsholmin
ja Drottningholmin rakentamiseen sekä taiteili-

jain kannattamiseen.
Hedvig Elisabeth Charlotta ks. C h a r-

lotta, Hedvig Elisabeth.
Hedvig Sofia (1681-1708), Holstein-Gottorpin

herttuatar. Ruotsin kuninkaan Kaarle XT:n ja
Ulrika Eleonooran tytär, meni 1698 naimisiin
serkkunsa, Holstein-Gottorpin herttuan Fredri-
kin kanssa. Hänen veljensä, Kaarle XII, häntä
suuresti rakasti; oleskeli puolisoineen enimmäk-
seen Ruotsissa. Miehensä kaaduttua Klissovin
tappelussa 1702 H. S. oli poikansa Kaarle Fredri-
kin holhoojia. G. R.
Hedwig [-ih], Johannes (1730-99), saks.

ka.-,vitieteilijä, 1786 lääketieteen, 1789 kasvitie-
teen professori Leipzigissä, oli erikoisesti sam-
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malleututkija, uudenaikaisen bryologiun perus-

taja. Kirjoitti: „ruudameuta historise ualuralis

muscorum froudosorum" (1783), „Species mus-

corum frondosorum" (1801). (J. A. W.)
Hedysarum ks. D e s m o d i u m.
Hedzra (arab. = „lähtö"), Muhammedin lähtö

1. pako Mekasta Jathribiin (Medinaan). Sen

arvellaan tapahtuneen 15 p. hcinäk. 622 j. Kr.,

joka on muhamettilaisen ajanlaskun lähtökohta.

Muhamettilaisten päivänmäärien vastineita kris-

tillisessä ajanlaskussa esittävät F. Wustenfeldiu

ja E. Mahlerin (1844, 1887) toimittamat vertailu-

tabellit. • K. T-t.

Heem, Jan Davidsz de (1606-n. 83),

alankoni, taidemaalari, kuului taiteilijasukuun,

joka on maalannut erinomaisia „stilleben"-kuvia.

H. työskenteli Antverpenissä, Leidenissä ja

Utrechtissa. Hänen hienosti sommitellut, häm-
mästyttävän luonnoatarkat, ehjästi ja elävästi

vaikuttavat sekä kauniin kullanhohteiset kukka-

ja hedelmätaulunsa, joihin myös on kuvattu kallis-

arvoisia pöyläastioita, hyönteisiä y. m., ovat laa-

tuaan voittamaltomat koko Alankomaiden tai-

teessa. E. It-r.

Heemskerk, Maerten Jacobsz van
(1498-1574), alankom. taidemaalari, työskenteli

Haarlemissa. Italialaista maalaussuuntaa nou-

dattavan Jan van Scorelin oppilas. Joutui Ita-

liassa käydessään Michelangelon vaikutuksen

alaiseksi, jonka tyyliä hän karkealla tavalla

matki aikoinaan hyvin suosituissa uskonnolli-

sissa, historiallisissa ja mytologisissa maalauk-
sissaan. E. R-r.

Heer, Oswald (1809-83), sveits. paleontologi,

v:sta 1852 kasvitieteen ja entomologian profes-

sori Ziirichissä. Kasvipaleontologian alalla H.
epäilemättä oli aikansa etevin tutkija ja julkaisi

suuren joukon arvokkaita teoksia, joista useim-

mat käsittelevät tertiääri- ja jurakausien kas-

vullisuutta. Tunnetuimmat niistä ovat: ,,Flora
tertiaria Helvetia;" (1855-59), „Die Urwelt der

Schweiz" (2 p. 1879), „Contribulions ä la floro

fossile du Portugal" (1881) ja „Flora fossilis

arctica" (7 uid. 1868-83), joka viimemainittu
suureksi osaksi perustuu A. E. Nordenskiöldin
keräämiin aineksiin. Tertiääristä hyönteismaail-
maa käsittelee teos „Die Inscktenfauna der Ter-

tiärgebilde von Oeningen und Radoboj in Kroa-
tien" (1847-53). (r. E.)

Heerbann ks. B a n n.

Heeren, Arnold Hermann Ludwig
(1760-1842), saks. historioitsija, filosofian pro-

fessori 1794 ja historian professori 1801 Göt-

tingenin yliopistossa. Julkaisi m. m. „Id6en

(iber Politik, den Verkehr und den Händel der

voruehmsten Volker der Alten Welt" (2 os.,

1793-96), „Geschichte des Studiums der klassi-

schen Literatur seit dem Wiederaufleben der

Wissenschaften" (2 os. 1797-1802), „Geschichte

der Staaten des Altertums" (1799), „Geschichte

des europäischen Staatensystems" (1800), „Vcr-
such einer Entwickelung der Folgen der Kreuz-
zuge" (1808). — H. ja Ukert (ks. t.) perustivat

1829 suuren julkaisusarjan „Gcschichto der euro-

päischen Staaten", johon m. m. Schybergsouin
Suomen historian saksannos sisältyy. -Iskm-.

Heettiläiset 1. h e t i i t i t, alkuperällään vielä

tuntematon kansa tai kansaryhmä, jolla val-

tiollisessa ja sivistyksellisessä suhteessa on erit-

täin tärkeä sija Etu-Aasian vanhassa historiassa.

H. mainitaan usein sekä hieroglyfi- ja nuolen-

pääkirjoituksissa että Raamatussa ja Elaraarna-

kirjeissä. K h-t a nimellä he esiintyvät jo Thot-
mes I:n kirjoituksissa (n. 1600 e. Kr.), joista

päättäen he asuskelivat Orontes- ja Eufrat-vir-

tojen välisessä maassa. Thotmes III:n ajalla

(n. 1500 e. Kr.) heidän pääpaikkojansa Syy-
riassa oli Kedes linna. Muihin kansoihin liit-

toutuneina he tunkeutuivat Megiddon tienoille

saakka. Elamarna kirjeissä Tusrattan hallitsema

Mitani niminen heettiläinen valtakunta esiintyy

yhdenvertaisena Babylonian ja Egyptin kanssa
ja Eamses II:n oli pakko tehdä liitto heettiläi-

sen kuninkaan Khattusilin kanssa. Nuolenpää-
kirjoitusten mukaan assyrialaiset Tiglatpileser

I:n ajoilta (n. 1100) alkaen kävivät alituisia so-

tia heettiläisiä (K h a 1 1 i) vastaan, kunnes Sar-

gon 717 e. Kr. valloitti heidän viimeisen tukensa
Syyriassa, Karkemisin. Raamatun mukaan oli

heettiläisiä (K h i 1 1 i m, Bne K h e t) jo esi-

israelilaisella ajalla levinnyt Kanaaniin aina

Hebronin ja Beerseban tienoille saakka (1 Moos.

23, 27„ y. m.). Salomon oli nainut heettiläisen

prinsessan, mikä on ymmärrettävä niin, että

hän oli liitossa heettiläisen valtakunnan kanssa.

Sekä säilyneet kirjoitukset että heettiläisten

muistomerkit, joita on löydetty paitsi Pohjois-

Syyriasta koko Vähästä-Aasiasta Smyruaan
saakka ja Armeeniasta, osoittavat, että hcetti-

Uiisvallan keskusta on etsittävä Etu-Aasian
pohjoisosasta. Nyttemmin Wincklerin 1906 toimit-

tamien tutkimusten nojalla voitanee pitää var-

mana, että heettiläisen valtakunnan pääkaupunki

oli Vähässä-Aasiassa, nykyisessä Boghas-köi'ssä

viiden päivän matkan päässä Angoran kau-

pungista Kisil-irmakin itäpuolella. — Heettiläis-

ten sivistyksestä ovat todisteina monenmoiset
muistomerkit ja kuvat sekä suuri joukko kirjoi-

tuksia. Näissä esiintyy hieroglyfien tapainen

kuvakirjoitus, joka lähinnä muistuttaa Kypros-

saarelta löydettyä kuvakirjoitusta ja ehkä on

samaa syntyä kuin se. Heettiläistä kuvakirjoi-

tusta ovat varsinkin Sayce, Peiser, Halevy ja

Jensen yrittäneet selittää, mutta varmaa tulosta

ei ole saavutettu. Jensen kumminkin luulee

todistaneensa, että heettiläisten kieli on pidet-

tävä armeenian perikielenä. Heettiläiskysymj^k-

sen koko muinaisajan historialle erittäin tär-

keätä selvitystä sopii toivoa Wjncklerin löydöistä.

Hän näet Boghas-köi'stä löysi suuren joukon

nuolenpääkirjoitustauluja, joista toiset sisältävät

assyrian kieltä, jota heettiläiset samoin kuin

muut Etu-Aasian kansat n. 1400-luvulla käytti-

vät kansainvälisessä kirjeenvaihdossaan, toiset

taasen sisältävät vierasta kieltä, joka epäile-

mättä ou heettiläisten oma kieli ja ehkä sama
kuin heidän kuvakirjoituksissaan tavattava.

[Jensen, ,,Hittiter und Armenier" (1898), Mes-

serschmidt, ,,Corpus inscriptionum Hcttiticarum"

(1900-1902), „Die Hettiter" (1903), Turajew,

„Zur Geschichte der Hettiter-Frage" (1900),

Sayce, „The Hittites" (1903).] K. T-t.

Hefaistion ks. H e p h a i s t i o n.

Hefaistos ks. H e p h a i s t o s.

HefEter, August Wilhelm (1796-1880),

saks. lainoppinut ja lainopin professori, ensin

Bonnissa, sitten Haliessa ja v:sta 1833 Berlii-

nissä, missä hän myöskin tuli ylitribunaalin jäse-
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ueksi, kruununsyndikukseksi ja herraiuhuoneen
jäseneksi. Hänen pääteoksensa ovat: „Institu-

tiouen des römischeu und des deutschen Civil-

processes" (1825) ;
„Lehrbuch des gememen deut-

schen Kriminalrechts" (6 pain. 1857) ; „Das
europäische Völkerrecht der Gegenwart" (8 pain.

GefFckenin toimittamana 1888).

Hefner-Alteneck, Jakob Heinrich von
(1811-1903), saks. taidehistorioitsija, 1868-86

Miincheuin Kansallismuseon johtaja. Julkaissut

m. m. „H. Burgkmairs Turnierbuch" (1854-56),

„Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften vom
friihen Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhun-
derts" (10 os., 2:nen pain. 1880-90) ja „Eisen-

werke oder Ornamentik der Schmiedekunst des

Mittelalters und der Renaissance" (2 os., 1861-87)

.

E. R-r.

Hefner-kynttilä, Hefner-Alteneckin ehdottama
valovoiman yksikkö: amyliasetaattilampun 4 cm
korkean liekin valon voimakkuus. H.-k. = l.s

normaalikynttilää. U. S:n.
Hegar [-e-J, Friedrich (s. 1841) , sveits.

säveltäjä; on toiminut Ziirichissä orkesterin-

johtajana v:sta 1865 ja musiikkiopiston johta-

jana v:sta 1876; nimitettiin kunniatohtoriksi
1889. H. on säveltänyt vaikuttavia mieskuoro-
teoksia, oratoreja, viulukonserton y. m. 7. K.
Hegel [he-J, Georg Wilhelm Fried-

rich (1770-1831), saks. filosofi, synt. Stuttgar-

tissa, opiskeli Tiibingenis-

sä 1788-93 filosofiaa ja

jumaluusoppia, oli koti-

opettajana Bernissä ja

Frankfurtissa, tuli filo-

sofian dosentiksi Jenaan
1800, oli 1807-08 Bam-
bergissa sanomalehdentoi-
mittajana, 1808-16 koulun-
rehtorina Nurubergi;;sä, 2

vuotta professorina Hei-
delbergissa, v:sta 1818
professorina Berliinissä,

kuoli 14 p. marrask. 1831
koleraan. H. oli jo Tii-

bingenissä tutustunut 5

vuotta nuorempaan filo-

sofiseen hengeuheimolai-
Siiraikaa kuin Schelliug

hämmäsiyttäväu nuorena useissa teoksissa yhä
uusilta näkökohdilta esitteli heidän yhteistä
aatesuuntaausa, kehitti ja kypsytti H. verkalleen
aatteitaan mielessään, saavuttaen siten varman,
järkähtämättömän ja systemaattisesti eheän kan-
nan. V. 1802-03 he yhteisesti julkaisivat filo-

sofista aikakauskirjaa, jonka kirjoituksissa ei

voida joka kolidassa varmasti erottaa, mikä on
kummankin käsialaa. V. 1807 H. julkaisi laajan
teoksen ,,Phänomenologie des Geistes", jossa hän
jyrkästi erottaa oman kantansa Schellingin filo-

sofiasta, arvostellen tätä vain puutteelliseksi
valmistavaksi asteeksi aatteiden kehityksessä.
Sen jälkeen ilmestyivät „Wissenschaft der Lc-
gik" (3 os., 1812-16), „Encyklopädie der philo-
sophischen Wissenschaften" (1817, sitten laajen-
nettuja painoksia), „Philosophie des Rechts"
(1820). H:n kuoleman jälkeen hänen oppilaansa
julkaisivat hänen kootut teoksensa (18 nid.) ;

melkoisen osan niistä täyttävät hänen Berliinissä
pitälmänsä luennot, joi.ssa hän on mieltäkiinnittä-

G. \V. F. Hegel.

seensa Schellingiin.

västi käsitellyt useita filosofian haaroja, niin-

kuin historian filosofiaa („Philosophie der Ge-
schichte", — H:n helppotajuisin ja suurelle ylei-

sölle huvittavin teos), uskonnonfilosofiaa, este-

tiikkaa, filosofian historiaa.

H:n filosofia on siihen aikaan Saksassa valtaa-
valla voimalla esiintyneen „spekulatiivisen idea-

lismin" täydellisin muodostus. Kant oli tieto-

kriitillisellä tutkimuksella tullut siihen päätök-
seen, että maailmankuvamme tärkeissä kohdissa
johtuu oman tietokykymme omituisesta tajuamis-
tavasta. Spekulatiivinen idealismi, tavallaan
liittyen Kantin oppiin ja sitä kehittäen, mutta
samalla perinpohjaisesti muuttaen sen merkityk-
sen, väittää, että koko maailman järjestys ja

olemassaolo johtuu hengestä, ja koettaa, syven-
tyen vain „hengen olemukseen", käsittää ole-

massaolon perusaatteet ja ytimen. H. luulee
voivansa sen selvittää kehittämällä, omituista
»dialektista metodiansa" (ks. t.) noudattaen,
sarjan maailmankäsityksemme pääkäsitteitä.
Oppijärjestelmänsä ensimäisessä pääosastossa,
jona on logiikka 1. metafysiikka, hän siten ke-
hittelee esim. käsitteitä oleminen, syntyminen
(das Werden), kvantiteetti, kvaliteetti, olemus
(das Wesen) ja ilmiö, elämä, tajuaminen (das
Erkennen), »absoluuttinen idea", ja arvelee sillä

selvittäneensä itse ,,absoluuttisen olevaisen" ole-

musta eli sen välttämättömiä määräyksiä. Sys-
teemin toinen pääosa on luonnonfilosofia. Abso-
luuttinen olevainen eli Aate („die Idee") eli

Jumaluus ,,erkanee itsestään" eli „astuu ulos
itsestään", muodostuu luonnoksi. H. esittää, sa-

manluontoisilla käsitemääräyksillä, luonnonpro-
sessien pääasteita, jotka ovat »mekaniikka", »fy-

siikka", »organiikka". Kolmas pääosa esittää,

mitenkä henki »palaa itseensä" siten että maail-
raankehityksessä, luonnonmuodostumain pohjalla,

kehittyy henkistä elämää. Se tapahtuu ensiksi
,,subjektiivisen hengen" muodossa, ihmisyksi-
löissä, joten H:n »subjektiivisen hengen filosofia"

esittää sielutiedettä, — yksilöllistä sielullista

elämää sen eri kehitysasteissa. Mutta Aate to-

teutuu maailmassa korkeammissakin muodoissa
kuin yksityissieluissa ; se muodostuu »objektii-

viseksi hengeksi", joka esiintyy oikeusaatteessa,
,,moraliteetissa" (yksityisihmisen siveellisessä eli

omantunnonmukaisessa mielialassa) ja erittäin-

kin siinä ihmiskunnan historiallisen yhteiselä-
män tuotteessa, jota H. nimittää »siveellisyy-
deksi" (Sittlichkeit) . H. ymmärtää sillä sitä

ilmiötä, että ihmi.skuunan kehityksessä muodos-
tuu yhteisiä laitoksia ja yhteishenkeä, joissa
maailmanjärki asuu ja joiden kautta se kasvaa
objektiiviseksi vallaksi maan päällä. Jo per-
heessä ja monenlaisissa yhteiskunnallisissa pii-

reissä, mutta ennen kaikkea valtiossa kehittyy
yhteishenki, joka sisäisenä valtana ohjaa yksilöi-

den elämää. Tämä yhteishenki, joka elää valtion
laitoksissa ja joka yhteisenä siveellisenä tapana
hallitsee valtion jäsenten toimintaa, on jumalal-
linen maailmanaate itse, muodostuneena objek-
tiiviseksi todellisuudeksi. H:n oppi ,,siveellisyy-

destä" on erittäin omaperäinen ja merkillinen
piirre hänen maailmankatsannossaan : se tekee
hänen historiankäsityksensä hyvin mieltäkiin-
nittäväksi ja hän on sen kautta syvästi vaikut-
tanut 19:nnen vuosisadan ajatustapaan. Vihdoin-
kin maailmanjärki toteutuu ja tajutaan »abso-
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luuttisena henkenä" taiteessa, uskonnossa ja ab-

soluuttisessa tietämisessä eli filosofiassa.

H:n siirryttyä Berliiniin pääsi hänen filoso-

fiansa vallitsevaksi Preussin yliopistoissa, osaksi

ministeri v. Altenstciniu suosion johdosta. H:n
kuollessa oppikunta oli sangen mahtava, mutta
pian sen jälkeen se hajaantui. H. oli vakuutta-

nut, että hänen oppinsa sopi täydesti yhteen pe-

rinnäisen uskonnon kanssa, ja oli vanhempana
kannattanut valtiollisiin kysymyksiin nähden
vanhoillisia mielipiteitä. Sitä vastoin oppikun-

nan „vasemmisto" tuli pian siihen vakaumuk-
seen, että sen periaatteet veivät kieltämään Ju-

malan persoonallisuuden ja ihmisen yksilöllisen

kuolemattomuuden ; vasemmiston piiristä esiin-

tyi eteviä kirjailijoita, jotka uskonnollisissa ja

valtiollisissakin kysymyksissä ajoivat kovin jyrk-

kiä ja kumouksellisia mielipiteitä (D. F. Strauss,

L. Feuerbach, Br. Bauer, A. Ruge y. m., yhteis-

kunnallisten kysymysten alalla F. Lassalle ja

K. Marx
;
„maltilliseen vasemmistoon" luki oppi-

kunnan jäsen K. L. Michelet J. V. Snellmanin

ja itsensä) . Perinnäistä uskonnollista katsanto-

tapaa puolusti „oikeisto" (Gabler, Göschel, J. E.

Erdmann y. m., -— viimemainitun lukevat toiset

«keskustaan") ; keskusta (K. Rosenkranz y. m.)

koetti välittää. Näiden kiistojen johdosta oppi-

kunta heikkoni. Kuitenkin se levisi muihinkin
maihin, esim. Italiaan, Skandinaavian maihin,

myöskin jossain määrin Ranskaan, Englantiin,

Ameriikkaan. Suomenkin yliopistossa pidettiin jo

1820-luvulla Turussa luentoja H:u filosofiasta, se

pääsi vallitsevaksi ja pysyi siinä asemassa 1860-

luvulle asti. Sen ensimäiset esittäjät olivat

J. J. Tengström, J. M. Sundvall, A. A. Laurell,

— viimemainittu kääntyi myöhemmin vastusta-

jaksi. Sitteraniin julkaisivat väitöskirjoja ja

muita teoksia H:n filosofiasta tahi sen henkeen
J. V. Snellman, G. F. AminofiF, Z. J. Cleve

(»Sielutieteen oppikirja", ruots. 1854, 3 pain.

1871, suom. 1869), Th. Rein (väitöskirjoja 1860-

luvulla). Fr. Perander. [K. Rosenkranz, „H:s

Leben" (1844), „Apologie n:s" (1858), „H. als

deutscher Nationalphilosoph" (1870) ; Hayra,

„H. u. seine Zeit" (1857, vastustajan kannalta)

;

K. Fischer, „Geschichte der neuern Philos." VIII
(1901).] A. Gr.

2. Karl von H. (1813-1901) , historioitsija,

edellisen poika, v:sta 1856 professorina Erlange-

nissa. Hänen pääteoksensa on: ,,Geschichte der

Städteverfassung von Italien" (1847) ; vielä mai-

nittakoon „Städte und Gilden der germanischen
Volker im Mittelalter" (1891), „Die Entstehuug
des deutschen Städtewesens" (1898) ;

johti myös-
kin julkaisua ,,Chronikeii dor deutschen Städte

vom 14. bis ins 16. Jahrhundert" (1862-99).

Hegelundin-ljrpsytapa /-e-/, tanskalaisen

eläinlääkärin A. Hegelundin käytäntöön saat-

tama erinäisiin käsiliikkeisiin perustuva tapa,

jota lehmiä lypsäessä käytetään.
Hegemonia (kreik. Mgemoni'ä = johto, pääl-

likkyys)
,
jonkun valtion johtaja-asema muiden,

heikompien valtioiden suhteen. H. usein pyrkii

kehittymään yliherruudeksi, vieläpä sorroksikin

;

niin esim. Ateenan h. ateenalais-delolaisen liiton

aikana (477-404 e. Kr.). O. E. T.

Hegryalja [hädj-ajjaj, trakyyttinen vuorijono

Pohjois-Unkarissa Bodrog-, Hernäd- ja B6sva-

jokien välissä; laajemmassa merkityksessä lue-

taan H: aan kuuluvaksi myös vuoristo tästä poh-

joiseen Söväriin asti. H:n rinteet idässä ja ete-

lässä ovat viinitarhojen peitossa; niillä tienoin

saadaan m. m. sitä maailmankuulua viiniä, joka
on saanut nimensä Tokajn kaupungin mukaan.

E. E. K.
Hehko 1. hehkonen, hieho (paikoin mul-

likka ja toisin paikoin pajuri), nuori lehmä en-

nen ensimäistä poikimistaan. H. N.
Hehkuhilse, takoma hilse, hilseentapai-

nen metallioksidi, jota muodostuu rautaa tai

kuparia taottaessa.

Hehkulamppu ks. Sähkölamppu.
Hehkuminen, jähmeiden aineiden loistaminen

niitä kovasti kuumennettaessa; aineet alkavat

hehkua yleensä noin 525° C, ja kuumuuden nous-

tessa väri muuttuu eri vivahdusten kautta

punaisenruskeasta aina valkoiseen ; valko-

hehkussa ovat aineet noin 1,200-1,300° C läm-

mössä. 8. V. H.
Hehkurauta, ferrum candens, muodoltaan

vaihteleva, kädensijalla varustettu rauta, jolla

valkohehkuuu kuumennettuna poltetaan ihomuo-

dostumia ja myöskin haavoja verenvuodon tai

mätänemisen estämiseksi. S. V. 27.

Hehkuvalo syntyy siten, että kiinteä kappale,

tavallisesti metalli tai hiili, tavalla tai toi.sella

kuumennetaan sellaiseen lämpömäärään, että se

alkaa hehkua. Kuumenemisen aiheuttama sä-

teily käy näkyväksi s. o. valoksi heti 500 asteen

(Cels.) yläpuolella ja kasvaa sitä voimakkaam-

maksi," mitä korkeammaksi kappaleen lämpö-

määrä nousee, lisääntyen nelinkertaisessa suh-

teessa lämpömäärän nousuun verraten. Valo-

säteet s. o. se osa kokonaissäteilystä, joka sil-

miimme valona vaikuttaa, on kumminkin var-

sin pieni. Suurin osa säteilystä on lämpösäteitä.

Säteily itsessään on eetterivärähdyksiä ja on

todennettu, että ainoastaan määrätynpituiset

värähdysaallot aiheuttavat silmille näkyvän

valoilmiön, pitemmät aallot sitävastoin vain

lämpösäteilyn. Kokeet todentavat samoin, että

mitä korkeammaksi säteilevän kappaleen lämpö-

määrä nousee, sitä suurempi osa säteilystä käy

näkyväksi, ja tieteen tulosten mukaan pitäisi

suurin määrä keltaista valoa voitavan saada ai-

kaan, jos säteilevä kappale voitaisiin kuumentaa

4,600 asteeseen. Tätä lämpömäärää ei kummin-

kaan tätä nykyä läheskään saavuteta nykyisissä

hehkuvalolähteissä, syystä että kaikki tähän asti

tunnetut ja koetellut aineet sulavat jo paljoa

matalammassa lämpömäärässä. Ainoastaan pieni

osa säteilystä s. o. käytetystä energuista muo-

dostuu näin ollen näkyväksi valoksi ja nykyisten

hehkuvalolähteittemme teho on vielä niin perin

kehno, että kaasuhehkulampussa kulutetusta

energiasta vain 1 % ja tavallisessa sähköhehku-

lampussa noin 2 % muodostuu valoksi, loppu me-

nee lämpönä useimmiten hukkaan. Tiedemiehet

ovatkin sitä mieltä, että nykyinen valonhankinta-

tapa on vain välimuotona oikeutettu. Kokeet n. s.

„kylmän valon" aikaansaamiseksi sähkön avulla

eivät vielä ole johtaneet tyydyttäviin käytännölli-

siin tuloksiin. — Sähköhehkuvalo saadaan

aikaan kuumentamalla sähkövirran avulla ilmat-

tomaan lasikupuun sovitettua hiili- tai metalli-

lankaa valkohehkuuu asti. Kaasu- ja p a 1 o-

ö 1 j y-h ehkuvalon aikaansaamiseksi kuu-

mennetaan palavan kaasun avulla valkohehkuun
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erityinen liekin yli asetettu „sukka", joka on

valmistettu n. s. harvinaisten maalajien zirko-

niumin, thoriumin ja ceriumin oksidein (hapet-

tumain) avulla. B. W.
Hehn [henj, Victor (1813-90), saks. kult-

tuurihistorioitsija, synt. Tartossa, opettajana

Tarton yliopistossa, 1851-55 karkoitetluna Tu-

lassa, 1856-73 keisarill. kirjaston ylikirjaston-

hoitajana Pietarissa; asettui sittemmin Berlii-

niin; kirjoittanut merkille pantavia sivistys-

historiallisia teoksia: ,,Die Physiognomie der

italienisehen Landschaft" (1844), „Italien. An-
sichten und Streiflichter" (1867), „Das Salz. Eine
kulturhistorische Studie" (1873) sekä tärkeä
„Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem "Cber-

gang aus Asien nach Griechenland und Italien

sowie in das iibrige Europa" (1870), joka mene-
telmänsä puolesta on käänteentekevä teos; oi-

vallisina pidetään myöskin H:n Goethe-tutki-

muksia: „Gedanken iiber Goethe" (1887) ja

„t'ber Goethes Hermann und Dorothea" (1893).

H: n teoksista mainittakoon vielä: „De moribus
rutheuorum, zur Charakteristik der russischen

Volksseele" (1892), ,,Eeisebilder aus Italien und
Frankreich" (1894). H. oli 19:unen vuosis.

nerokkaimpia saks. tutkijoita, vrt. „H:s Briefe

au H. Wichmann" (1890). [Schraderin, Schie-

maunin elämäkerrat ja Meyerin ,,Deutsche
Charaktere".] J. F.

Hehtaari, pintamitta, 100 aaria = 10,000 m^
vrt. Metrijärjestelmä.
Hehto 1. hehtolitra, astiamitta, 100 litraa,

vrt. Metrijärjestelmä,
Hehtogramma, painomitta, 100 grammaa, vrt.

Metrijärjestelmä.
Hehtoli ks. Hehtolitra.
Hehtolitra, astiamitta, 100 litraa, vrt. Metri-

j ii r j e s t e 1 m ä.

Hehtometri, pituusmitta, 100 metriä. vrt.

Metrijärjestelmä.
Heiberg, Gunnar (s. 1857), norj. kirjailija,

on lähoiiifii hengenheimolainen Norjan nuorim-
malle kirjailijapolvelle, asettuen oppositsioniin

vanhempaa vastaan. H. on dramatikkojia osoit-

tanut rohkeaa aineidenvalintaa ja huomattavaa
draamallista voimaa. Hänen ensimäiucn näy-
telmänsä on ,,Tante Ulrikke" (1884), mutta kuu-
luisaksi tuli hän vasta julkaistuaan ,,Kong Mi-
das" (1889), joka oli hyökkäys Ibseniä ja var-

sinkin Björnsonia vastaan. Senjälkeen ovat
ilmestyneet ,,Kunstnere" (1893), „Balkonen"
(1894)", .,Gerts have" (sam. v.)

,
„Det store Lod"

(1895), „Folkeraadet" (1897), „Hans Svans mor"
(1899), ,.Kja!rlighed til naedsten" (1903) y. m.

E. H.
Heiberg, Johan Ludvig (1791-1860),

tansk. kirjailija, P. A. Heibergin ja Thomasine
Gyllembourgin poika, pääpiirteiltään roman-
tikko, erosi kuitenkin suuresti muista sen ajan

romantikoista kriiiillisyytensä ja mietiskelevän
Inonteensa vuoksi. Hänen ensim. tekeleensä on
„MarJonettheateret"(1814) , jota seurasi hänen en-

simäinen varsinainen draamansa „Dristig vovet,

halv er vundet" (1817). Seuraavilla näytelmil-

länsä H. perusti Tanskassa siihen asti tunte-

mattoman näytelmälajin, vaudevillen, joka H:

n

kirjalliselle tuotannolle on ominaisinta. Eniten
tunnetuiksi ovat tulleet „Kong Salomon og
Jergen Hattemager", ..Tlecensenten og dyret"

ja „Dc uadskillelige". Koska silloinen kriiiikki

ei oivaltantit tämän taidelajin arvoa, kirjoitti

hän tutkielman „0m Vaudevillen som dramatisk
kunstart". Arvostelijana ja esteetikkona hän on
jättänyt syvimmät jäljet isänmaansa kulttuuri-

elämään. Hänen aikakauskirjansa „Den fly-

vende post" (1827-, 29-30), „Intelligensblade"

(1835-37) y. m. ovat oikeastaan luoneet kirjalli-

sen ja esteettisen maun Tanskassa, samalla kuin
hänen maailmankatsomuksensa, johon Hegelin
filosofia oli lyönyt leimansa, niiden kautta tuli

tekijäksi Tanskan sivistyselämässä. Sen ohessa
H. oli läheisessä suhteessa teatteriin toimien sekä
teatteriarvostelijana että johtajana (1849-56).

Hän kirjoitti myös suurempia draamoja m. ra.

„Elverh0i", „Syvsoverdag", lyyrillisiä runoja,

m. m. romanssisarjan ,,De nygifte". ja runo-
kokoelmassaan „Nye digte" hän painatti „aristo-

fanisen" komedian „En sjtel efter doden". Hänen
kotinsa oli hyvin kauan tieteellisen, taiteellisen

ja kirjalliseji maailman keskipisteenä Kööpen-
haminassa. — H:n puoliso Johanne Luise
P se t g e s (1812-90) oli etevä näyttelijä; hän on
myös kirjoittanut nuiutamia kaunokirjallisia

teoksia ja muistelmia elämästään, ,,Et liv gen-
oplevet i erindringer" (4 os., 1891-92). E. H.
Heidelberg [häi-J, kaupunki Badenissa, luon-

nonihanassa seudussa, 566 m korkean Königs-
stuhlin ja Neckar-virran välissä, siinä missä
tämä murtauttui Odenwaldin vuoristosta Eeinin
laaksoon; 49,527 as. (1905). — Huomattavista
rakennuksista mainittakoon kirkot (yhteensä 10)

:

Heilige Geist (1400-1544), St. Peter, Providenz
y. m., yliopisto, raatihuone sekä muistorikas
H:n linna, „Saksan Alhambra", 100 m Neckarin
yli kohoavalla kalliolla. Siinä huomataan eri

tiikain tyyliä, ll:nnen sataluvtin loppuptiolelta

16:nnen alkuun; 1689 ja 1693 sen hävittivät

ranskalaiset. Sen osista ansaitsevat erityisesti

mainitsemista koilliskulman ,,Otto-Heinrichs-

Bau" (rak. 1556-63) kokoelmineen, sekä luoteis-

osan „Friedriehsbau" (rak. 1601-07). Kellarissa

säilytetään kuulua H:n tynnyriä, mihin mah-
tuu 2,370 hl viiniä. — Toinen H:n kuuluisuus on
sen yliopisto „Ruperto-Carola", Saksan vanhin,
avattu 1386. Uskonpuhdistuksen aikana se ku-
koisti, ollen Kalvinin opin pesäpaikkoja. Kärsi
suuresti 30-vuotisessa sodassa, alkaen vasta 1800-

luvulla jälleen voimistua (1908 2,036 ylioppi-

lasta). Sen laitoksista mainittakoon varsinkin
kallisarvoineji kirjasto (m. m. 400,000 nidettä,

2,000 käsikirjoitusta ja 2,000 pergamenttiasia-
kirjaa). — Kaupungin päätulolähteenä on mat-
kailijaliikenne; teollisuus mitätön, kauppa vilk-

kaampi, käsittää kirjoja, viiniä, tupakkaa,
humalaa. Tärkeiden rautateiden risteys. —
lAionnonkauniita paikkoja ympäristössä on Mol-
kcnkur, Königstuhl, Philosophenweg, Heiligen-

berg y. m. — H. lienee alkuaan roomalaisten

perustama sotilassiirtola. Oli v:teen 1720 Heinin
pfalzkreivien asuinpaikkana, 30-vuotisessa so-

dassa milloin ruotsalaisten milloin katolilaisten

miehittämänä. Pfalzin perimyssodassa ranska-

laisten valloittama. Joutui 1803 Badenille.

V. 1848 pidettiin täällä H: n kokous, jossa teh-

tiin päätös Saksan parlamentin kokoonkutsumi-
sesta. E. E. E.
Heidelbergin katekismus 1. Pfalzin kate-

k i s m u s, reformeeratun kirkon ensimäincn us-
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kouaonoppikirja, jonka Pfulzin vaaliruhluias

Fredrik III:n kehoituksesta 1562 laativat Heidel-

bcrgiu jumaluusoppineet Kaspar Olevianus ja

Zacharias Ursiuus ; se painettiin ensi kerran

1563 Heidelbergissa. Kirja, joka on systemaatti-

sempi kuin Lutherin katekismukset, oli tarkoi-

tettu sekä oppi- että hartauskirjaksi. Ehtoollis-

opissa se yhdistää Zwingli'n ja Calvinin käsityk-

set ja vastustaa sitä lutheril. käsitystä, eitä

Kristuksen ruumis on läsnä kaikkialla. K. ö.

Heiden, Fedor Logginovits (1821-1900)

,

kreivi, ven. kenraali, Suomen kenraalikuvernööri

;

otti 1844-47 osaa taisteluihin Kaukaasiassa ja

1849 Unkarin sotaretkeen, tuli 1854 Itämeren
armeiakunnan esikuntapäälliköksi, 1862 kenraali-

ajutantiksi ja 1866 yli-esikunuan päälliköksi;

1881 kreivi Ädlerbergin erottua Suomen kenraali-

kuvernööriksi. H. osoitti alussa jonkinlaista suo-

peutta maatamme ja erityisesti suomalaisuuden

harrastuksia kohtaan: hänen myötävaikutuksel-

laan syntyivät vuosien 1883, 1886 ja 1887 kieli-

asetukset. Mutta kun 1880-luvun lopulla Venä-
jän natsionalistisen sanomalehdistön hyökkäyk-
set Suomen erikoisasemaa vastaan alkoivat,

näytti H. olevan valmis kannattamaan tältä ta-

holta esitettyjä vaatimuksia, josta oli seurauk-

sena, että hänen toimintaansa pian ruvettiin

maassamme katsomaan epäluulolla ja levotto-

muudella. Kun oli asetettu eri komissioneja laa-

timaan Suomen perustuslakien kodifikatsionia,

antoi H. valmistaa yhtä tällaista komiteaa var-

ten ..ehdotuksen Stiomen stiuriruhtinaskunnan

läänien hallinnon ohjesäännöksi", joka toteutet-

tuna olisi tehnyt täydellisesti lopun Suomen oi-

keuksista. H:n esimiehyyden alaisia olivat myös-
kin V. 1890 asetetut posti-, raha- ja tullikomiteat.

Ensinmainittm työn ttiloksena oli postimani-

festi 12 p:ltä kesäk. 1890, jonka mukaan Suomen
postilaitoksen johto oli keskitettävä sisäasiain-

ministeriöön ja keisarilliseen posti- ja telegrafi-

ylihallitukseen. H. sai myöskin aikaan v:n 1891

painoasetuksen, joka laajensi kenraalikuvernöö-

rin valtuuksia sanomalehdistöön nähden; sai

pyytämänsä eron 1897, mutta toimi vielä senkin

jälkeen Suomen asiata varten asetetuissa pietari-

laisissa komiteoissa maallemme vihamieliseen

suuntaan. J. F.

Heidenhain [häi-J, Rudolf Peter Hein-
rich (1834-97), saks. fysiologi, v:sta 1859 fysio-

logian ja histologian professori Breslaussa. H.

on lihastoiminnan aiheuttamaa aineenvaihtoa

sekä ruuansulatusrauhasten toimintaa ja niitten

soluissa huomattavia morfologisia mutitoksia

ynnä lymfamuodostusta koskevilla tutkimuksil-

laan suuresti laajentanut tietojamme sanotuilla

aloilla. Hänen teoksistaan mainittakoon: „Mecha-
nische Leistung, Wärmeentwicklung und Stoff-

umsatz bei der Muskeltäthigkeit" (1864), „Phy-
siologie der Absonderungvorgänge" (Hermannin
käsikirjassa „Handbuch der Phvsiologie", 1880).

M. 0-B.

Heidenstam, Verner von (s. 1859),

ruots. runoilija, lähti jo 17 vuotiaana Pariisiin,

tullakseen maalariksi, huomaten kuitenkin pian
erehtyneensä kutsumuksestaan, oleskeli vuosi-

kausia etelässä, silloin tällöin käyden Euotaissa,

ja tutustuen varsinkin Italiaan, Kreikkaan ja

Itämaihin. Täynnä antiikin ihailua hän hur-

maantui varsinkin Itämaihin, omistaen voimak-

Verner v. Heidenstam.

kaan elämänilon evankeliumikseen, jota julistaa

hänen ensimäinen runokokoelmansa „Vallfart och
vandringsär" (1888), esteettisen elämännautin-
non korkea veisu. Se on samalla 90-luvun uus-
romantiikan esikois-

teos, joka rohkeasti
nousi naturalismin
mielikuvituksen puu-
tetta ja „harmautta"
vastaan, ja joka en-

nustaen uutta kirjal-

lista kukoistusaikaa
teki H:n nimen yht-

äkkiä kuuluisaksi. Si-

tä seurasi lennokas
matkakertomus

„Fräa Col di Tenda
tili Blocksberg" (1888)
ja romaani „Endy-
mion" (1889), joka
itämaiden huumauk-
sessaan on ensimäisen
runovihon suorasanai-
nen vastine. Teoreettisesti hän selvitteli uudet
näkökohtansa kirjasissa „Ilenässans" (1889) ja

„Pepitas bröUop" (yhdessä Levertinin kanssa

1890) . Merkkiteos pohjoismaiden kirjallisuudessa

on 1892 ilmestynyt suuri, kolmiosainen runoelma
,,Hans Alienus", osaksi runopukuinen, pääasialli-

sesti suorasanainen, loistava ja haaveellinen elä-

mäntarina miehestä, joka on omistanut itsellensä

antiikit! elämänihanteen, mutta joka sortuu ym-
märtämyksen puuiteeseeu ja aikansa kolkkou-

teen. Seuraavassa teoksessaan „Dikter" (1895)

hän on kuten Hans Alienus harhailunsa jälkeen

palannut kotimaahansa, hän on tullut kotitunnel-

man laulajaksi ja sen jälkeen hän etsii kuvatta-

vansa henkilöt oman kansansa historiasta, sen

välittömistä ja voimakkaista luonteista. Niin

hän kirjoittaa „Karolinerna" (1897-98; myÖ3
suom.), Kaarle XII:sta ja hänen miehistään, tai

oikeammin ruotsalaisesta, yhteisen voimanponnis-

tuksen karkaisemasta ja nostamasta kansan-

hengestä. Historiallisella pohjalla liikkuvat myös
„St Göran och draken" (1900), „Heliga Birgittas

pilgrimsfärd" (1901), „Skogen susar" (1904)

sekä hänen suuri romaauinsa „Folkungaträdet"

(1905-07), aihe keskiajalta. Se on enemmän kuin

mikään edellinen psykologinen tutkielma, joka

kuvaa suuren miehen yksinäisyyttä, eri suku-

polvien henkistä vastakkaisuutta, yksilön ja

yleishyvän keskinäistä ristiriitaa. Yhä suuri-

suuntaisemmaksi, vakavammaksi ja syvemmäksi

on käynyt H:n kirjallinen sävy, yhä enemmän
hän on tullut palavan isänmaallisiuiden tulkiksi,

kuitenkin säilyttäen lahjomattoman arvostelu-

kyvyn kansaansa nähden („0m svenskarnas

lynne". 1897). Hänen muista teoksistaan mai-

nittakoon „Tankar och teckningar" (1899) ,
„Sven-

skarne och deras hövdingar" (1908) ja „Dagar

och händelser. Tai, inlägg och fantasier" (1909).

E. n.

Heidukki ks. H a j d fl.

Heigel [häigdl], Karl Theodor von
(s. 1842), v:sta 1879 professorina Miinchenin

yliopi.stossa, v:sta 1904 Baierin tiedeakatemian

presidentti ; teoksia: „Ludvig I von Bayern"

(1872), „Munchens Ge.schichte" (1882), »Deut-

sche Geschichte vom Tode Friedrichs des Grosseu
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bis zur Auflösung des alten Reichs" (1893-1908)

„Politische Hauptströmungen in Europa im 19.

Jahrhuudert" (1906).
Heijari (ruots. hejare < saks. Hoyer), ras-

kas rautaiiieu tai kivinen paino, joka telineen
— paalujuntan — varassa pudotetaan paalun
päähän, jotta tämä iskujen vaikutuksesta uppoaa
maahan, ks. Junttaluoti, Paalujuntta.

J. C-en.

Heijastuminen, Sileää, kiinteätä seinää vas-

ten vinosti viskattu, kimmoinen kappale ponnah-
taa siitä takaisin siten, että kappaleen tulo-

suunta ja ponaahdussuunta sekä pinnan normaali
kosketuspisteessä ovat samassa tasapinnassa ja

niin että tulosuunnan ja normaalin muodostama
kulma (tulokulma) on yhtäsuuri kuin ponuah-
dussuunnan ja normaalin muodostama kulma
(pounahduskulma). Aaltoliike, kohdatessaan
kahden eri väliaineen rajapinnan, jakautuu kol-

meen osaan. Osa leviää uuteen väliaineeseen, osa
imeytyy siihen ja osa kääutyy siitä takaisin eli

heijastuu. H. tapahtuu edellämainittujen
sääntöjen mukaisesti olkoon sitten kysymyksessä
vesi-, ääni-, valo-, lämpö- tai sähköaallot. Hei-
jastuneet vesiaallot herättävät ristiaallokkoa,

ääniaallot kaikua. Valoaaltojen h. aivan sileästä

pinnasta — kuvastimesta — synnyttää kuvan
valoa säteilevästä esineestä (vrt. Hajaantu-
minen). Lämpöaaltojen h:n voi kouraantuntu-
vasti todistaa polttokuvastimilla. Sähköaalto-
jen sääntöperäisen h:n todisti Hertz. — Valon
kulkiessa tiiviimmästä aineesta harvempaan on
taitekulma suurempi kuin tulokulma (ks. Valon-
taittuminen). 90 asteen suuruista taitekul-
maa vastaa siis 90° pienempi tulokulma. Tämä
tulokulma — rajakulma — on vaihtelevaa suu-
ruutta riippuen väliaineista. Jos tulokulma kas-
vaa rajakulmaa suuremmaksi, niin ei mikään osa
valosta enää taitu uuteen väliaineeseen vaan se

heijastuu kokonaan rajapinnasta. Syntyy n. s.

kokonaisheijastus. Sen ilmaisee heijastu-
neen valon entistä suurempi voimakkuus. U. S:n.
Heijastumisoppi (valon) 1. katoptriikka,

oppi valosäteiden säännöllisestä heijastumisesta.
Heijastus ks. Heijastuminen.
Heijastuspeili. 1. Asuinrakennuksen ikkunan

eteen vinosti asetettu, tasainen peili, joka kuvas-
taa ikkunasta sivullapäin olevat esineet. —
2. Koveropeili, jota käytetään heijastamaan sen
polttopisteeseen asetetusta valaistuslaitoksesta
lähtevät valosäteet määrättyyn suuntaan, joten
johonkin tarkoitettuun paikkaan voidaan peilin
avulla kohdistaa voimakas valaistus. U. S:n.
Heikel-s u k u polveutuu Heikkilän talosta

Oulun maaseurakunnasta, josta 1700-luvulla
kolme veljestä lähti opintielle. Osa suvun jäse-
nistä on äskettäin ottanut nimen Heikin-
heimo.

1. Henrik H. (1808-67), koulumies, pappi,
ylioppilas 1823, fil. maist. 1832, Turun lukion
lehtori 1835 ja Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra
1861; pappissäädyn jäsen 1863-64 ja 1867; toi-

mitti Turussa ilmestynyttä „Skoltidning"ia 184«;
antoi 1862 hätääkärsiville Pietarsaaren talon-
pojille lainaksi n. 30,000 mk; perusti 1863 Pietar-
saaren pappilan maalle kuuromykkäin kodin,
jonka valtio sittemmin otti haltuunsa; julkaissut
mittausopin oppikirjoja.

2. Vilhelm H. (181183), koulumies ja

pappi, edellisen veli. Oli opettajana eri kouluissa,
kauimmin (1843-56) Haminan kadettikoulussa.
Kirjoittanut joukon oppikirjoja eri aineiden
opetusta varten. V. 1856 H. tuli kirkkoherraksi
Uuteenkaupunkiin, jossa virassa kuoli 1883.

[J. Kr. Svanljung, „Skolmiunen".]
3. Anna Charlotta H. (s. 1838) , kuuro-

mykkäinkoulun johtaja, H. l:n tytär. Antautui
jo nuorena opettamaan kuuromykkiä, joita var-

ten isänsä, Pietarsaaren kirkkoherra Henrik H.,

perusti „kodin" kirkkoherrantilalle v. 1863.

Kun tämä koulu 1866 otettiin valtion huostaan,
pysyi H. edelleen siinä opettajana ja oli laitok-

sen johtajana 1878-98. Koulu muutettiin 1887
Koklcolaan. H. on toiminnassaan osoittanut

harvinaista uhrautuvaisuutta ja kykyä.
4. Emma Rosina H. (s. 1842), lääkäri,

suoritti 1878 yksityiset kuulustelut lääketieteen
lisensiaattitutkintoa varten ja sai erityisellä

luvalla ryhtyä harjoittamaan lääkärintointa;
1883-1901 aluelääkärinä Helsingissä. H. on
Suomen ensimäinen naispuolinen lääkäri. Hä-
nen muistokseen on yliopistoomme perustettu
Rosina Heikelin stipendirahasto,
josta annetaan vuodeksi kerrallaan kaksi 250
mk:n suuruista stipendiä lukukaudessa lääkintä-

opin naisylioppilaille. H:n aloitteesta perustet-
tiin 1885 Konkordialiitto.

5. Frans Viktor H. (s. 1842), voimis-
telunopettaja, ylioppilas 1860, H. l:n poika.
Harjoitti ensin matematiikan sekä luonnon-
tieteiden opintoja yliopistossa, rupesi heikon
terveyden takia merimieheksi ja teki m. m. mat-
kan Itä-Intiaan. Antautui sittemmin voimis-
telun alalle. Suoritettuaan 1867-68 voimistelu-

kurssin Tukholmassa ja seurattuaan opetusta
Dresdenin voimistelunopettajalaitoksessa H. hoiti

lyhyen aikaa voimistelunopettajan tointa useissa

Helsingin kouluissa. V. 1871 H. teki valtion

myöntämällä apurahalla opintomatkan Ruotsiin,

Tanskaan, Skotlantiin, Englantiin, Sveitsiin ja

Saksaan, missä seurasi m. m. tunnetun A. Maniin
opetusta Karlsruhessa. Hoitanut senjälkeeu voim.-

opettajan tointa Uudenkaarlepyyn seminaarissa;

vrsta 1876 yliopettajana Helsingin yliopistossa

ja sen yhteyteen 1882 muodostetussa voimis-
telunopettajalaitoksessa. — Julkaissut m. m.
,,Praktisk handbok i skolgymnastik för gossar"

(1874), „Gymnastiska friöfningar utan och med
staf" (1879, kaksi pain.; myös suom.), .,Hand-
bok i militärgymnastik" (1882), „Gymnastiken8
teori" (1904) ja laajan ,,Gymnastikens historia"

teoksen (1909). H. on suomalaisen koulu-
voimistelun luoja. Käyttämällä lähteinä ruotsa-
laisen ja varsinkin saksalaisen järjestelmän liik-

keitä H. on muodostanut itsenäisen suunnan,
joka on ollut suomalaisen voimistelukehityksen
pohjana. Käytännöllisestikin on hänen vaiku-
tuksensa voimistelunopettajain valmistajana ollut

huomattava. Sai 1907 professorin arvonimen.
Lahjoittanut urheilu- ja voimisteluharrastuksien
edistämiseksi maamme ruotsinkielisen nuorison
keskuudessa 25,000 mk. Ä. A. V-a.

6. Karl Felix H. (s. 1844), valtiopäivä-
mies ja pankinjohtaja, edellisen veli. 1881 Raahen
kauppakotilun johtaja, 1892 Pohjoismaiden pan-
kin johtokunnan jäsen. Helsingin, Raahen ja
Viipurin kaup. valtuusmiehenä; edusmies valtio-

päivillä 1882-1906: v. 1900 porvarissäädyn puhe-
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miehenä. Monessa komiteassa. Julkaissut m. m.

„Finlands Bank- och Penningeväsen" (1888).

7. Axel Olai H. (s. 1851), kansatietei-

lijä, edellisen serkku. Filos. lis. 1887, suom. kansa-

tieteen dosentti 1889, arkeologisen toimiston in-

tendentti 1893. Ollut useilla kansatieteellisillä

tutkimusmatkoilla Venäjällä asuvien suomen-

sukuisten kansojen (etup. mordvalaisten, tsere-

missien ja votjaakkien) keskuudessa, josta suuri-

arvoisina tuloksina on julkaissut m. m. „Raken-
nukset Tsheremisseillä, Mordvalaisilla, Virolai-

silla ja Suomalaisilla". (1887, myös saks. 1888),

»Mordvalaisten pukuja ja kuoseja" (1899, myös
saks.). „Die Volkstrachten in den Ostseeprovin-

zen und in Setukesien" (1909). Vv. 1889-93 H.

teki neljä muinaistieteellistä tutkimusmatkaa
Siperiaan, m. m. etsiäkseen Mongoliassa tavatta-

via kalliokirjoituksia ;
julkaissut myös Länsi-

Siperian muinaisjäännöksistä teoksen „Antiquit4s

de la Sib^rie occidentale" (1894) sekä „Inscrip-

tions de TOrkhon" teoksen historiallis-muiuais-

tieteellisen osan. — Seurasaaren ulkomuseon
perustaja.

8. Ivar August H. (s. 1861) , filologi ja

yliopistomies, edellisen serkku, ylioppilas 1878,

fil. kand. 1883, fil. lis. 1885 ja tohtori 1886. Nimi-
tettiin 1885 klassillisen filologian dosentiksi ja

1888 Kreikan kirjallisuuden professoriksi Hel-

singin yliopistoon; yliopiston rehtori v:sta 1907.

Otti osaa 1904-05 ja 1905-06 v:ien valtiopäiviin.

H:n julkaisuista mainittakoon: „De participio-

rum apud Herodotum usu" (1834), ,,I)e Pnepa-
rationis evangclicse Eusebii edendse ratione"

(1888), „Tgnatii Diaconi Vita Tarasii" (1889),

„Eusebius Werke", I osa (1902) y. m. kielitie-

dettä, tekstikritiikkiä ja muinaisajan historiaa

käsitteleviä tutkimuksia. H:n kulttuurihistoriaa

koskevista julkaisuista mainittakoon „rilologius

studium vid Äbo universitet" (1894). Sitäpaitsi

H. on sepittänyt oppikirjoja sekä suuren joukon
kasvatusopillisia, yhteiskunnallisia ja valtiolli-

sia kirjoitelmia ynnä yleistajuisia esityksiä

edustamansa tieteen alalta.

Heikinmessut, Pyhän Henrikin muistojuhlat,

joista toista „P. H:n syntymäpäivää" (ks. Di es
nativitatis sancti Henrici) vietettiin tammi-
kuun 19 p:nä (sittemmin 20 p:nä) ja toista

„P. H:n muuttojuhlaa" (festum translationis

sancti Henrici) kesäkuun 18 p:rä muistoksi

siitä kun pyhimyksen luut muutettiin Nousiai-

sista Turun tuomiokirkkoon. Henrikin juhlien

ajaksi kokoontui Turkuun paljon väkeä kaikilta

Suomen ääriltä. Juhlamessun päätyttyä pidet-

tiin markkinat. Heikinmessut olivat keskiajalla

ja kauan jälkeenkin maamme tärkeimmät
kauppa kokoukset. K. O.

Heikko, mus. Heikoksi sanotaan niitä tahdin-

osia, jotka ovat joko aivan iskuttomia taikka

saavat keveämmän iskun kuin joku muu
(„vahva") tahdinosa.
Heikko aste ks. Astevaihtelu.
Heikkohermoisuus (neurasthenia, nervositas)

on joko pääasiallisesti hankittu tai synnynnäi-
nen, riippuen siitä, ovatko ulkonaiset vai sisäiset

syyt etupäässä olleet vaikuttamassa. Ulkonai-

sista syistä ovat tärkeimmät: henkinen ja ruu-

miillinen liikarasitus, huolet, epäsäännöllinen

elämä kiihotuksineen, kuumetaudit ja loukkau-
tumiset. Nykyaikana hyvin yleisen, hankitun

h:n oireista mainittakoon: raukeus, haluttomuus
työhön, päänsärky, huimaus, unettomuus, ais-

tinhormojen liika tunteellisuus, sydämen ja vat-

san toiminnan häiriöt. — Synnynnäisen h:n
merkkejä huomataan jo lapsuudessa, mutta vai-

keimpina ne esiintyvät tavallisesti va.sta mies-

kuntoiseksi tullessa tai silloin, kun henkilön on

ryhtyminen johonkin rasittavaan toimintaan.

Paitsi yllälueteltuja oireita on sille ominaista

myös pimeänpelko, ärtyisyys, tuskakohlaukset,

pakko-ajatukset, luuloittelut, sukupuolivietin en-

nenaikainen ja liiallinen kiihottuvaisuus sekä

siitä johtuva onania. E. Th-n.

Heikkokykyisyys k s. Apukoulu. Idio-
tismi. Imbesilliteetti.
Heikkomielinen, henkisesti vajavainen eli

puutteollinen.
Heikkomielisyys, henkisen kehityksen lap-

suudessa tapahtuvasta pysähtymisestä johtuva

(imbecillitas) tai myöhemmällä iällä mielisairau-

de.sta aiheutuva (dementia) henkisten kykyjen
puutteellisuus. E. Th-n.

Heikkonäköisyys (amblyopia) , syystä tai

toisesta heikontuneen näkökyvyn yleinen nimi-

tys; erittäinkin käsitetään h:llä sellaista näkö-

kyvyn supistumista, mikä aiheutuu tietämättö-

mistä tai vähemmän tarkkaan määrättävistä

syistä. (vrt. Likinäköisyys, Pitkä-
nä k ö i s y y s.) (]if- 0-B.)

Heikkoverisyys ks. Verenvähyys.
Heikkovirtatekniikka. Sähkötckn. H: n ja

vahvavirtatekniikan välillä ei sähkötekniikan

yllä kehittyessä ole enää jyrkkää ja selvää rajaa.

Nimitykset on aiheuttanut sellainen jako, että

heikkovirtatekniikkaan on aluksi luettu ne

sovitukset, joissa virranvoima (amperimäärä) on

kovin pieni, tavallisesti vain pieni osa amperi-

yksiköstä. Nykyään tapaa kumminkin vahva-

virtalaitoksissa jo usein osia, jotka toimivat pal-

joa pienemmällä virranvoimalla kuin monet ny-

kyisistä uusista n. s. heikkovirtalaitteista. Pa-

remman jakoperusteen antaa kummankin ryh-

män käyttöala. Tällöin voidaan sanoa, että

vahvavirtatekniikan tehtävänä on sähkövoiman

siirto ja jako konevoimana käytettäväksi tai ke-

miallisia ja valaistustarkoituksia varten. Heikko-

virtatekniikan tehtäviin sitävastoin kuuluu

tahdonilmausten siirto (merkinanto) pitkien väli-

matkojen päähän ja ajatustenvaihdon välitys

fsähkölennätin, ptihelin) etäisten paikkojen vä-

lillä. B. W.
Heilahdus, heilurin liike toisesta äärimäisestä

asemastaan toiseen. (Toisten mukaan on heiluri

vasta tehnyt täyden h: n palattuaan takaisin

ensinmainittuun käännekohtaansa.) H:een kulu-

nut aika on heilahdusaika. Heilahdus-
kulma on kulma, jonka matemaattisen heilurin

painavan pisteen ja tukipisteen välinen suora

tasapainotilassa muodo-<laa saman viivan kanssa

käännekohdassaan. (Toisten mukaan kaksin-

kertainen kulma.) r^- ^•'^•

Heilbronn fhäil-J, kaupunki "VVurttembergissä,

Nockarin varrella; 40,004 as. (1905). Keskusta

vanha, keskiaikainen, sen ympärillä on uuden-

aikaisia kortteleita. Historiallisista rakennuk-

sista ansaitsevat huomiota goottilnistyylinen Py-

hän Kilianin kirkko(raken. 1013-1529), Saksalai-

sen ritarikunnan talo, raatihuone, arkisto, Götzen-

thurm (Götz von Berlichingenin vankila) y. m.
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— Mouipuoliaeu teolli8uu.s, suolakaivoksia (vuo-

dessa 70,000 tonnia), viiuiuviljclystä, vilkasta

kauppaa. — Vv. 1360-1802 H. oli vapaakaupunki,

joutuen viimem. v, Wiirttembergille. — H: n

liitto. Kustaa II:u Aadolfin kuoleman jälkeen

Axel Oxenstjerna teki H:ssa Kuotsin valtion puo-

lesta liiton Lounais-Saksan evankelisten säätyjen

kanssa huhtik. 1633 Saksan uskonsodan teho-

kasta jatkamista varten. Hän tuli itse liiton

johtajaksi. Nördlingenin tappio seur. v. sai pian

aikaan lT:n liiton hajoamisen. (E. E. K.)
Heilige Aa [häi-J 1. Kurländische Aa,

joki Kuurinmaalla, laskee Eiian-lahteen ; nimi

(,,Pyhäjoki") ilmeisesti viittaa siihen, että se

pakanuuden aikana on ollut uhripaikkana.
Heilimöiminen, heinä-, etenkin viljakasvien

kukkiminen.
Heilmann, Jo su a (1796-1848), saks.-rausk.

keksijä, synt. Miihlhausenissa ; alkoi 1816 työs-

kennellä oppilaana puuvillakehräämössä Parii-

sissa. H. oli lahjakas keksijä teollisuuden eri

aloilla. V. 1828 hän keksi 20 neulalla toimivan

kuvio-ompelukoneen, joka oli eusimäisiä alal-

laan. Palkkioksi tästä hän sai 1834 kultamitalin

ja nimitettiin Kunnialegioonan ritariksi. Seur.

vuosina hän rakenteli erilaisia koneita, m. m.
1841 kaksinkertaisen sametinkutomakoneen.
Työskenneltyään johtajana perustamissaan silkki-

kutomoissa Miihlhausenissa ja Aviguon'issa hän
omisti koko harrastuksensa v.sta 1844 alkaen

kampakoneiden parantamiseen. E. J. 8.

Heilsberg [häi-J, Itä-Preussissa, Königsber-

gistä 67 km etel. oleva kaupunki, jossa "/u 1807

Napoleon I:n johtamat ranskalaiset (65,000) voit-

tivat kenr. v. Bennigsenin komentamat venäläi-

set ja preussilaiset (95,000). Voittajain mies-

hukka 19,»%, voitettujen 10,»%; taktillinen

arvo 1,54. -Iskm-.

Heiluri. Puhutaan yksinkertaisesta 1. mate-

maattisesta ja yhdistetystä 1. fyysillisestä h:sta.

Yksinkertainen h. puhtaasti mate-
maattisessa merkityksessä on aineellinen piste,

joka on pakotettu liikku-

maan edestakaisin määrä-
tyssä radassa. Siten esittää

painava piste, jota painoton
lanka tahi tanko yhdistää

JL kiinteään pisteeseen ja joka

\\) siten on pakotettu liikku-

j;„^.g o maan pystysuoratasossa ole-

vassa ympyräkaaressa, ym-
pyräheiluria. Jos (kuva 1) etäisyys kiinteään

pisteeseen eli p e n d e 1 i n pituus on 1, saa-

daan, jos heilahduskulma a on pieni, heilahdus-

aika (ks. Heilahdus) t kaavasta

f = TT yi^
jt on luku 3,M . . ., g painovoiman kiihiyväisyys

= 9,81 m /sek.

Yhdistetty 1. fyysillineu h. on kiin-

teä kappale, joka heiluu tavallisesti vaakasuo-

ran akselin ympäri, joka ci käy kappaleen paino

pisteen kautta. Sitä voidaan pitää sellaisten

yksinkertaisten heilurien yhdistelmänä, joilla on
yhdistetyn h:n molekylit painavina pisteinä ja

etäisyydet akselista pituuksina. Jokaisella näistä

h:eista on siis vaihteleva, niiden pituuksista

riippuva heilahdusaika. Kappaleen kohesioni

pakottaa ne kaikki heilahtamaan sarpiUa tavalla.

Kuva 3.

Joka pystysuorapinnassa on molekylejä, jotka

heilahtavat samoin, kuin jos ne pääsisivät va-

paasti heilumaan akselin ympäri.

Sitä niistä, joka heilurin tasapaino-

asennossa on pystysuorasti akselin

alapuolella nimitetään heilahdus-
pisteeksi. Sen etäisyys akselista

on h: a sovellettu 1. redusee-
r a 1 1 u pituus. Heilahduspiste ja

h:n painopiste eivät yhdy. Jos

heilahduspiste otetaan kiinnityspis-

teeksi, niin siten saadun h:n hei-

lahdusaika on sama kuin alkuperäi-

sen (kääntöheiluri). — H:ia käyte-

tään maapallon muodon ja tiheyden

sekä painovoiman kiihtyväisyyden

määräämiseksi.
Käytännössä h. tulee kysymykseen etupäässä

seinäkelloissa, jolloin sen yksinkertaisin muoto
on metallilevystä tahi -langasta tehty varsi ja

tämän alipäässä tarpeen mukaan siirrettävä

metallilevy (kuva 2) . Tällaisen h:n pituus, ja

siis myöskin heilahdusaika kuitenkin vaihtelevat

jonkunverran lämpötilan mukaan, ja siitä syystä
käytetääJi, kun tarkempaa käyntiä vaaditaan,

eri metalleista kokoonpantua arina-h:a, jonka
pituus ei muutu lämpötilan mukaan. Arina-
h:eita voidaan tehdä esim. kuv. 3 esittämän peri-

aatteen mukaan. Terästangot T laajenevat kas-

vavan lämpötilan vaikuttiksesta, laskien poikki-

kappaleen P, vähän alemmaksi; tästä ylöspäin

kulkevat sinkkitangot Z, joiden lämpölaajennus-
kertoin on 2 kertaa niin suuri kuin terästanko-
jen, siirtävät taasen poikkikappaleen V, niin

paljon ylöspäin, että koko h:n pituus jää
muuttumattomaksi. E. S-a. (U. S:n.J
Heilurikoje, vaakituslaitos, jolla diopterivii-

vottimen tähtäysviiva heilurin avulla asetetaan
vaakasuoraksi.
Heilurisaha ks. S a h a.

Heilurivaaka ks. Horisontaalihei-
1 u r i.

Heim [hnimj, Albert (s. 1849), sveits. geo-

professori Ziirichissä, tunnettu
alppitutkimuksen ja yleensä

vuorijonojen muodostumista koskevien kysymys-
ten alalla. H: n monilukuisista teoksista mai-
nittakoon: „Uutersuchungen iiber den Mechanis-
mus der Gebirgsbildung" (1878), „Handbuch der
Gletscherkunde" (1885), ,,Die Dislokation der
Erdrinde" (1888), ,,Geologie der Hochalpeu
zwischen Reuss und Rhein" (1891), „Di9 Sän-
tisgebirge" (1905). P. E.

Heimdall, ,,yli maailman loistava", skandi-

naavilaisissa runoissa esiintyvä jumaluusolento,
joka miekka kädessä vahtii taivaansillan luona.

Maailman lopun edellä hän puhaltaa torveensa
ja lähtee sitten taisteluun itse Lokia vastaan.

Mitään jälkiä hänen palveluksestaan pakanalli-

sella ajalla ei löydy. Kristillinen vaikutus tässä

runollisessa muodostumassa on ilmeinen, kun
siihen vertaa paratiisia, miekka kädessä vartioi-

vaa enkeliä, viimeisellä tuomiolla pasuunaan pu-

haltavia enkeleitä ynnä Mikaelin taistelua lohi-

käärmettä vastaan. K. K.
Heimo, yhteisistä esivanhemmista polveutu-

vien sukujen muodostama yhteys. Perhe laa-

jenee kasvaessaan suvuksi ; kun tämä elinehto-

jen pakottamana haaraantuu eri tahoille, syn-

logi, v:sta 1873

ennen kaikkea
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tyy useita eri sukuja, joita eivät euään liitä yh-

teen taloudelliset, mutta kyllä yhteiskunnalliset

ja uskonnolliset tarpeet. Heimolla on samoin-

kuin perheellä ja suvullakin johtava henkilönsä:

päämiehensä tai ruhtinaansa. Heimokunnasta
voi kehittyä kansakunta, tämän sanan valtiolli-

sessakin merkityksessä, — Suomalaiset esi-

isämme elivät pakanuutensa loppuaikana jo var-

sin kehittyneellä heimouden asteella. Vielä 1800-

luvun alkupuoliskolla olivat pakanalliset Obdor-

skin ostjaakit jakaantuneina sukuihin, joilla kul-

lakin oli vanhimpansa. Useilla suvuilla oli yhtei-

nen ruhtinas. Niin vanhimman kuin ruhtinaan-

kin arvo oli perinnöllinen. Edellinen istui tuo-

marina suvun keskisissä, jälkimäinen sukujen
välisissä asioissa. Vanhimman päätöksestä voi-

tiin vedota ruhtinaaseen. Suvun taloudellisella

elämällä oli huomattava kommunistinen leima.

Vaimo oli otettava vieraasta suvusta. — Itä-

Venäjällä asuvissa sukukansoissamme, votjaa-

keissa, tseremisseissä ja mordvalaisissa, on säily-

nyt jälkiä heimojärjestelmästä yhteisien uhrien
toimeenpanossa. Tseremisseillä muodostui suku-
kyläu hajaantumisen kautta kum9z (merkitsee

oikeastaan isoa ruokamaljaa, josta koko kuniBz
— 50-300 henkeä — söi yhteisen aterian) ja eri

kiiiudreistä. mcr ; votjaakeilla tämä jälkimäinen
oli sellaisten kyläkuntien yhteys, joilla oli yhtei-

nen uhripaikka. Votjaakkien er'iin kuuluivat
kaikki ne, jotka polveutuivat samasta kanta-
isästä. Votjaakkien böl'ak ja mordvalaisten
malaviks merkitsi eri taloutta elävää, saman
kylän heimolaista. Nämä rnuodostivat monissa
tärkeissä asioissa (kuten naimiskaupoissa, hauta-
jaismenoissa, uhritoimituksissa) laajemman perhe-
neuvostou. U. T. S.

Heimokunta ks. Heimo.
Heimoruhtinas ks. .H e i m o.

Heimskringla on alkusanojensa mukaan
(Kringla }ieimsins, s. o. maanpiiri) nimeltään
Snorre Sturlusonin esitys Norjan kuninkaiden
historiasta. Teos alkaa esihistoriallisista Yug-
linga-suvun kuninkaista („Ynglingasaga") ja

loppuu Ren taisteluun, v:een 1177, josta v:sta al-

kaa aikaisemmin kirjoitettu Sverre kuninkaan
tarina. Esipuheessa tekijä esittää lähteensä ja

menetelmänsä (ks. Snorre). H., joka on keski-
ajan parhaimpia historiallisia teoksia, on ole-

massa kolmena pääkirjoituksena, joista vanhin
on kirjoitettu 20 v. Snorren kuoleman jälkeen.
[G. Storm, „Snorro Sturlasson's historieskriv-

ning" (1873) ; julkaisuista mainittakoon Finnur
Jönssonin (1893-1900), ja käännöksistä G. Stor-
min norjank. (1899) ja H. Hildebrandin ruot-
sink.]

Heincke, Johann Friedrich (s. 1852),
suks. eläintieteilijä, professori ja Hclgolanuin
biologisen aseman johtaja v:sta 1892. H. on eri-

tyisen ansiokkaasti tutkinut merieläimistöä, etu-

päässä kaloja. Julkaisuja: „Die Varietäten des
Herings" (1878-82), „Die nutzbarcn Tiere der
nordischen Meere" (1882), „Die Fische der
Ostsee" (yhdessä Möbiuksen kanssa 1883), „Na-
turgosch. des Herings" (1898) y. m. (E. W. S.)

Heine [häi-J, Bernhard (1800-46) , saks.

kirurgi, osteotomin, selkärangan aukaisemi-
seksi ja luuoperatsioneja varten suunnitellun
kojeen keksijä. Tällä kojeellaan tekemiinsä
operatsioneihin H. teki elävissä eläimissä ko-

Heinrich Hfine.

keitä, jotka koskivat luuumuodostumisen riip-

puvaisuutta luukalvosta ; näillä kokeilla on sekä
fysiologialle että operatiiviselle kirurgialle ollut

mitä suurin merkitys.
Heine [häi-J, Heinrich (1797-1856) , kuu-

luisa saks. runoilija, s. Diisseldorfissa 13 p. jouluk.
1799 köyhistä juuta-
laisista vanhemmista,
jotka ensin määräsi-
vät hänet kauppa-
uralle. Sittemmin hän
rikkaan setänsä, Salo-

mon H:n avustamana
opiskeli lakitiedettä,

aikoi asettua Hampu.
riin asianajajaksi,

mutta luopui tästä ai-

keesta vihamiestensä
vastustuksen johdosta,
eli sitten eri maissa,
kunnes 1831 muutti
Pariisiin. Saksassa
hän senjälkeen kävi
vain pari kertaa, voi-

matta sinne pysyvästi asettua. Pariisissa hän
eli yhdessä kauniin, hyväsydämisen, mutta sivis-

tymättömän ja liiaksi elämänhaluisen pariisitta-

ren, Eugenie Mirat'u kanssa, jonka kanssa 1841

vihitytti itsensä avioliittoon. V. 1845 hän sai

selkäydintaudiu, joka kuoloon asti kiinnitti

hänet -vuoteeseen. Huolimatta ruumiillisesta

raihnaisuudestaan hän säilytti henkisen pirtey-

tensä, ja useat hänen huomattavimmista teoksis-

taan ovat tällä ajalla syntyneet. H. kuoli Pa-
riisissa 17 p. helmik. 1856 ja on haudattu Pa-
riisin Montmartre-hautausmaahan.

Kirjalliselle maailmalle H. esitti itsensä

runokokoelmalla „Gedichte" (1822), jotka heti

etevimpien arvostelijain puolelta saavuttivat

suurta tunnustusta. Vielä suurempaa huomiota
herättivät H:n matkakuvaukset „Reisebilder"

(1826-27), joiden lisäksi tuli kaksi uutta nidosta

(1830-31). Näihin liittyvät runot H. ennen jul-

kaisemien ja uusien mukana julkaisi kuuluisassa

runokokoelmassa „Buch der Lieder" (1827), joka

on saksalaisen lyyrillisen runouden kauneimpia
aartehistoja. H:n muut tärkeimmät teokset:

„Zur Geschichte der iieueren schöuen Literatur

in Deutschland" (1833, 2 nid.), „Französische Zu-

stände" (1833), „Der Salon" (1835-40, 4 nid.);

,,Neue Gedichte" (1844) ; satiirillinen eepos

»Deutschland, ein TVintermärchen" (1844; suo-

meksi: „Saksanmaa. Talvinen tarina", O. Man-
nisen kääntämällä), „Atta Troll" (1847), runo-

kokoelma ,.Eomancero" (1851). Paras H:n teos-

ten kriitillinen painos 1887-90 (Elster, 7 n.).

H: n runoilijalahjat olivat loistavat, hänellä on

tunteen viehkeyttä, kuvausvoiman kirkkautta,

yllättäviä ajatus- ja sukkeluussalamia, sujuva,

joustava kieli. Sen ohella on hänessä paljon

ristiriitaa ja satiirillista katkeruutta, joka usoin

purkautuu esiin ja terävällä kärjellään ratkoo

mitä hienoimmat tunnelmakudokset. [A. Meiss-

ner, „Heinrich H." (1856) ; Strodtmanu, „H. H:s

Leben und Werke" (1867-69) ; Karpeles, „n. H.

und seine Zeitgcnossen" (1887) ; „H. H. Aus sei-

iiem Leben und seiner Zeit" (1889) ; Bölsche, „H.

H., Versuch einer ästhetischkritischen Analyse

seiner Werke" (1887) ; Keiter, „H. H." (Görres-
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Gesellschaft, 1891) ; Legras,

„Henri H. poöte" (1897) ;

G. Brandes, „Das junge Deutsch-

land" (1891).] J. E-l.

Heine [häi-J, Thomas
Theodor (s. 1867), saks.

piirustaja ja taidemaalari. 1890-

luvun alkupuolella H. asetti

näytteille enimmäkseen koris-

teellis-satiirisia maalauksia,

mutta antautui ennenpitkää
miltei yksinomaan piirusta-

jaksi. Paitsi kirjankoristamis-

töitä H. on tehnyt valtiollisia

ja yhteiskunnallisia, etenkin
poroporvarillisia oloja katke-

ran terävästi ruoskivia pila-

kuvia. Avustettuaan ensin
„Fliegende Blätter"iä H. on
„Simplicissimus" pilalehden pe-

rustamisesta saakka (1896) ollut Munchenissä
sen vakinaisena ja luonnesävyä määräävänä
piirustajana. Hänen pilakuviaan on ilmestynyt
albumienkin muodossa, esim. „Bilder aus dem
Familienleben" (1898) ja „Torheiteu" (1901).

[E. Hermann (1904).] E. R-r.
Heinicke [häinike], Samuel (1727-90) , Sak-

san kuuromykkäiuopetuksen perustaja; palvel-

tuaan sotamieheuä ja kotiopettajana U. tuli 1769
kanttoriksi ja kansakoulunopettajaksi Eppen-
dorff iin ; rupesi menestyksellä antamaan ope-

tusta kuuromykille ja perusti 1778 Leipzigiin

Saksan ensimäisen kuuromykkäin opiston ; käytti

opetuksessaan aluksi kirjoitus- .sittemmin puhe-

metodia. [Stötznerin kirj. elämäkerta (1870).]
Heinjoki. 1. Kuuta, Viipurin 1., Äyräpään

khlak., Muola-Heinjocn nimismiesp. ; kirkolle

Galitsinau asemalta 20 km, Viipurista 32 km;
310 km^ joista viljeltyä maata 3,507 ha (1901) ;

12,59 manttaalia, talonsavuja 334, torpauoavuja
14 ja muita savuja 252; 3,408 as. (1907), joista

jotenkin kaikki suomenkielisiä; 466 hevosta,

1,531 lehmää (1908). — Kansakouluja 4. — 2.

Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan hiip-

pak., Viipurin rovastik.; kappelina ainakin 1728,

itsen, kh rakuunaksi 1890 (K. k. "A 1868) Muo-
laasta. Kirkko tiilestä (rak. 1881). E. S. .

Heinola, kaupunki Mikkelin lääniin kuuluvassa
itäise-sä Hämeessä, 61° 12' 0,o" pohj. lev. ja 26° 2'

17,4" it. pit. Greenw., sijaitsee luonnonihanalla
paikalla Kymin-joessa olevan Jyrängön-virran
partaalla. Kaupunki on säännöllisesti raken-

nettu, kadut suorat, leveät, mutta kiveämättömät.
Sen asuntoalueeseen kuuluvat kylät »Makasiini-
mäki", „Suppi" 1. „Supiukuppi" ja „Plaaui".

Kaupungilla on laaja maa hallussaan, mutta se ei

ole omaa, vaan lahjoitusmaata.

Kun näet maaherranvirasta
1776 siirrettiin Loviisasta

Heinolaan, niin valtio lahjoitti

ostamansa Tommola nimisen
ratsutilan Jyrängön kylässä

tonttialueeksi, jonne myöskin
sallittiin elinkeinonharjoitta-

jain ja ammattilaisten asettua

ammattiaan harjoittamaan.
Näin alkoi „Kymirikartanon
läänin" maaherran talon ym-

Heinolan vaakuna T)ärille muodostua kylä, joka

5 RLKEISKDULI
6 KIRKKO

7 LfliyflTEUflKKfl

8 afllRflHMHDITflJflTrtR-

TEM KESflrtSUMTO

Heinolan kaupungin asemakaava.

26 p. jouluk. 1839 annetulla käskykirjeellä muo-
dostettiin kaupungiksi. Kaupungin koko asema-
alue on 41,1 ha sekä sen hallussa metsämaita
2,332 ha, viljelysmaita 135,8i ha, ja loput jouto-

maita eli yhteensä 2,837,n ha. Järvenrantoja
on 50 km, joiden luona kaupungilla on omassa
hallussaan kalavesiä 48 km:n pituudelta. Asuk-
kaita 1,715 (v:n 1909 lopussa), joista n. 100

ruotsinkielistä; kaikki luterilaisia. — Rakennuk-
sista ovat mainittavimmat: kirkko, puinen (rak.

1811), eri kellotapuli (rak. 1843 C. L. Engel),
pappila, residenssitalo, alkeiskoulutalo, seminaari,
harjoituskoulu, sairaala (rak, v. 1900), kylpy-
laitos (1891). — Satamassa on 2 laivasiltaa,

uudestaan rakennetut 1907. Lahden ja Heinolan
välistä säännöllisiä matkustajaliikettä ylläpitää

yksi höyrylaiva. Puistoja: rantapuisto, espla-

nadi ja „Harju", jolla on paviljonki (1901) laa-

joine ja ihanine näköaloiueen. Siltoja: suuren
virran yli rauta- ja pienen yli puusilta. — Kau-
pungin tulo- ja menoarvio v:lle 1910 nousee
53,040 mk:aau, taksoitus 20,000 mk:aan (1909:

tulot 42,270:07 ja taksoitus 18,281:60). Huo-
mattavimmat menoerät (1910): kaupungin
virastojen ja kuunallishallinuoii palkat: 14,180:
— ja kustannukset 9,500: — , opetustoimi 3,040:

— , vaivaishoito 6,000: — , palotoimi 2,850: —,
ylei-

set rakennukset 2,850: — , terveydenhoito 2,800:

—, katujen ja teiden hoito 1,468: — ja katu-
valaistus 1,000: —. Kaupungin osuus anniskelu-

yhtiön voittovaroista 1909 oli 28,152: 80. Lah-

Jvritniön silta.
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Niikiiala Harjulta.

joitusrahastoista mainittakoon: U. Lindholmin

lalijoitustalojen n:o 31 ja 32 rahasto (35,383: 45),

U. Lindholmin lahjoilustalon u:o 20 rahasto

(27,422: 31), G. O. Slreiigin rahasto (3,000),

Wahlman-Cajauderin lalijoitus köyh. kaupunki-

laisille (1,729: 97), Ch. Bökmanin rahasto köy-

hille (1,010: 07), Wilhelmina Nordströmin ra-

hasto (5,000: — )
ja C. F. Aminoffin rahasto

(1,000: —). Sitäpaitsi on U. Lindholmin testa-

menttirahasto (1888) ,
jolla, sen kasvettua 500,000

mk: n suuruiseksi, perustetaan kasvatuslaitos köy-

hille 4-G vuoden ikäisille lapsille. Kaliasto on

Suomen valtion hoidossa ja oli 1910 500,000 mk.
— Kirjastoa ylläpidetään kaupungin anniskelu-

varoilla. — Sanomalehtiä: Heinolan Sanomat (2

kert. viikossa). — Yhdistyksiä: Vapaaehtoinen
palokunta. Työväenyhdistys, Raittiusseura, Voi-

mistelu- ja Urheiluseura, Eläinsuoji lusyhdistys,

KotiteoUisuusyiidistys, Kansanvalistusseuran
Heinolan haaraosasto, N. M. K. Y. ja N. N. K. Y.

y. m.
Kouluja: Alkeiskoulu toimi 1844-74 ja ylä-

alkeiskoulu perustettiin 1847. Ne muutettiin
reaalikouluksi (asetus */, 1874), joka taas muu-
tettiin v:sta 1884 neliluokkaiseksi alkeiskou-
luksi. Sen viides luokka, joka oli v:sta 1896

yksityisenä, oteltiin valtion huostaan V»1906;
jatkoluokat VI-VUI ovat yksityisiä. V:sta 1890

mainittu laitos on yliteiskoulun luonteinen. —
Seminaari (naisia varten) alkoi toimensa
"/g 1899. Kaupunki luovutti valtiolle tähän tar-

koitukseen kansakoulutalonsa tontteineen har-

Heinolan kirkko.

III. Painettu 2^/12 10-

joituskoulua varten sekä erityisen laajan tontti-

alueen itse seminaaria varten ynnä 50,000 mk.
Päärakennus valmistui 1901. Keväällä 1910 oli

oppilaita 113. — Toropovin tyttökoulu,
jonka lahjoitusrahasto on tuomiokapitulin hoi-

dettavana, vastaa nj^kyisin alempaa kansakoulua.
Pankkeja: kaupungin säästöpankki (per. 1883),

jonka vastuusumma 1909 oli 328,022: 75 ja omat
varat 32,177: 29, Kansallis-osakepankin ja Poh-
joismaiden osakepankin haarakonttorit. — Teol-

lisuuslaitoksia: Sähkövalaistus- ja myllyosake-
yhtiö (per. 1906), Oluttehdas (1860), H. Brän-
neri A. B. (1872), Koskensaaren saha (1889) sekä
Konekorjauspaja — muutamat niistä jo kau-
pungin ulkopuolella. — Kylpylaitos on aivan

Jyräugön virran partaalla, sievän puistikon kes-

kellä. Päärakennus rakennettu 1891.

Kirkolliset olot. V. 1784 määrättiin maa-
herralle kotisaarnaaja, joka myös piti jumalan-
palveluksia residenssiseurakunnassa. Mainittu
saarnaaja siirrettiin 1843 kaupungin saarnaa-

jaksi ja sittemmin (K. k. '/a 1878) kaupungin
kappalaiseksi. P. O. S. d K. S.

Heinolan kihlakunta. H. k:aan kuuluvat
Heinolan, Sysmän, Hartolan, Lulianka-Joutsa-

Leivonmuen ja Mäntyharjun nimismiespiirit.

Mikkelin lääniä. K. S.

Heinolanlääni ks. Kyminkartanon-
lääni.
Heinolan maaseurakunta. 1. Kunta, Mik-

kelin 1., Heinolan kiilak., Heinolan nimismiesp.

;

577,8 kni% joista viljeltyä maata 6,685 ha (1901) ;

28,6453 manttaalia, talonsavuja 180, torpansavuja

230 ja muita savuja 1,004; 6,010 as. (1907), joista

miltei kaikki suomenkielisiä; 012 hevosta, 2,702

nautaa, 2,360 lammasta (1908).— Kansakouluja 7

(8 op.). — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Savonlinnan hiippak., Heinolan rovastik., oli

rukoushuoneena jo v. 1630, itsen, khrakunnaksi
(K. k. "/a 1848) Hollolasta. Kirkko puusta.

K. S.

Heinolan rovastikunta käsittää Heinolan,

Sysmän, Luhangan, Hartolan, Joutsan ja Leivon-

mäen seurakunnat. Savonlinnan hiippakuntaa.
K. S.

Heinolan tuomiokunta käsittää Heinolan,

Sysmän, Hartolan sekä Luhangan, Joutsan ja
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Leivonmäen käräjäkunnat. Viipurin hovioikeuden
alainen. K. S.

Heinrich [häinrihj (saks.) ks. Henrik.
Heinrich. 1. H. von Ofterdingen, tarun-

omainen runoilija, joka mainitaan „Wartburgin-
sodan" laulajana ja Wolfram von Esclienbachiu

ja Waller von der Vogelvvciden vastustajana.

Novalis kirjoitti keskeneräiseksi jääneen romaa-
nin, jonka sankari H. v. O. on. — 2. H. v o n
V e 1 d e k e. saks. runoilija 12:nnelta vuosisadalta,

kirjoitti „miiiuelauluja" ja sepitti eepillisen

runoelman „Eneide", jonka mallina ci ole ollut

Vergiliuksen eepos, vaan eräs ranskal. teos, »Ro-
man d'£nöas", mikä käsittelee tuota antiikkista

aihetta 12:nnen vuosisadan haaveellisen ritari-

kirjallisuuden hengessä. [Brauue, »Untersucliuu-

gen uber H." {„Zeitschr. fur deutsche Philol.",

4).] — 3. H. von Meissen (k. 1318), saks.

„Meistersinger"-runoilija, jonka liikanimeuä oli

„Fraueulob". U-.n runot ylistävät naista, ovat
himmeitä ja oppineisuuden painostamia. Par-
haan H:n runojen painoksen julkaisi L. Ettmiillor

(1843). J. n-i.

Heinricius [-rVsius], G u s t a f (s. 1853), lää-

käri; ylioppilas 1870, iii. kaiid. 1874, lääket. lis.

1881, lapseiipäästötaidnn ja lapsontautien hoidon
professori 1890; innokas klinikan johtaja, jonka
aikana yliopiston synnytyslaitos ja naistautieu

klinikka nopeasti on kohonnut aikamme vaati-

musten tasalle. Etevänä luennoitsijana ja opet-

tajana H. on suuresti parantanut sekä lääkä-

reiksi aikovien että kätilöiden opetusta ja jul-

kaissut tässä tarkoituksessa oppikirjat „Oppi-
kirja kätilöille" (1892, myös ruots.), ,,Oppi-

kirja kätilöille päästimien käyttämisessä" (myös
ruots.), „Operativ förlossningslära" (1894). Jul-

kaisee v:sta 1896 „Kätilölehteä". Ii. on oman
tieteensä alalla sangen tuottelias kirjailija

(väitöskirjat: „0m endometritis fuugosa", 18S3,

„0m panulägen och panuförlossningar", 1884,

„Experimenielle und klinische Untersuchungen
iiber Cirkulations- und Respirationsverliältnisse

der Mutter und Frucht", 1889 sekä erittäin run-
sas määrä kirjoituksia eri aikakauskirjoissa)

;

julkaisee v:sta 1901 sarjaa „Arbeitcn aus der
geburtshulflichgynäkologischen Universitätskli-

nik in Helsingfors" (n. 1 vihko vuodessa). Poh-
joismaiden kirurgisen yhdistyksen perustajia ja

sen hallinnon jäsen. H. harrastaa mj'ös his-

toriallista ja eritoten elämäkerrallista tulkJTnista

(„Obstetrikens och gynäkologins historia i Fin-
land under 18:de och 19:de ärhuudradet", 1903,

„Tsrael Hwasser och Finland", 1907, sekä kirjoi-

tuksia A. I. Arwid.sonista ja Immanuel Ilmo-
ni'sta). C. Tl.

Heinse [hiiinze], Johann Jakob Wil-
helm (1749-1803), saks. kirjailija, Wielaiidin
(ks. t.) jäljittelijä ja hänen suuntansa jatkaja.
H:n romaanit, kuten hänen pääteoksensa „Ardin-
ghello oder die gliickseligen Inseln" (1787, 2 n.),

henkivät hehkuvaa aistillista intohimoa, mutta
todistavat .samalla etevää taideaistia ja -tunte-
musta. fSchober, „J. J. W. Heinse, sein Leben
und seine Werke" (1882) ; Sulger-Gebii\g,
„W. H.", eine Charakteristik zu seinem 100.

Todestage" (1903).] J. U-l.
Heinsius, A n ihon ij (1641-1720), alankoin.

valtiomies. Vilhelm IIT:n Oraanialaisen noustua
Englannin valtaistuimelle 1689 H. tuli Hollannin

maakunnan neuvospensionääriksi ja johti Alanko-
maiden hallitusta Vilhelm III:n haluamaan suun-

taan. Viimemainitun kuoltua 1702 H. jatkoi

hänen politiikkaansa ja muodosti Marlboroughin
ja prinssi Eugenin kanssa n. s. triumviraatin,

joka Espanjan periutösodan aikana johti Rans-

kaa vastaan syntynyttä liittokuntaa. J. F.
Heinsius. 1. Daniel Heiiisl. H. (1580-

1655), holl. filologi, Leidenin yliopistossa kreikan
kielen ja valtiotieteen prof. 1605 sekä lisäksi

1613 historian prof.; Kustaa II Aadolf nimitti

hänet valtionhistorioitsijaksi 1618. H. sepitti

runoelmia hollannin, latinan ja kreikan kielillä

(,,Poemata auctiora'* 1640) sekä julkaisi kreikka-

laisten ja roomalaisten kirjailijain teoksia. —
2. Nicolaas H. (1620-81), ed:n poika, holl.

filologi ja valtiomies, kokosi Kristiina kuningat-
taren toimesta Ranskasta ja Italiasta vanhoja
käsikirjoituksia, muinaisesineitä y. m., oli

Alankomaiden tasavallan lähettiläänä Piuotsin

hovissa 1654-55 ja 1661-69 sekä Venäjällä 1669-

71. H. oli etevä kriitillinen tutkija, joka taita-

vasti julkaisi useiden, etup. latinalaisten runoili-

jain teoksia. K. J. H.
Heinze [häiritse], Max (s. 1835), saks. filo-

sofi, tuli filosofian professoriksi Leipzigin yliopis-

toon 1874. Jatkanut Friedrich Uebervvegin teok-

sen ,,Grundriss der Geschichte der Piiilosophie"

julkaisemista; muista tutkimuksista mainitta-

koon „Lehre von Logos" (1872), „Eiulämonismus
in der griechisclien Philosophic" (1883). V:sta
1877 yhdessä Avenariuksen, C. Göringin ja W.
Wundtin kanssa julkaissut aikakauskirjaa
„Vierteljahrsschrift fiir wissenschaftliche Philo-

sophic".
Heinä, kotieläinten ruuaksi eli rehuksi korja-

tut ruohot (etupäässä heinä- ja palkokasveja).
Heinän arvo johtuu siitä, mitkä kasvit sen muo-
dostavat ja missä määrin niitä on toisiinsa ver-

raten, millaisella maanlaadulla se on kasvanut,
millä tavalla ja minä aikana se on korjattu ja

miten sitä sitten on säilytetty. Maukkain ja eläi-

mille mieluisin on sellainen heinä, jossa on so-

kaisin useita hyviä ruoholajeja. Apilrat, nätkel-

mät ja hiiren-herneet, yleensä palkokasvit, lisää-

vät heinän ravintoarvoa munanvaikuaisaiuerun-
saudellaan. Vesiperäisillä suo- ja rämemailla
kasvavat luhta- ja saraheinät ovat verrattain
vähäarvoisia (poikkeuksen tekee veden varassa
kasvava korte). Heinä on niitettävä kukkiessa,
jolloin ravinto-aineet ovat tasaisimmin jakaan-
tuneina ori tahoille kasvia eikä niiden sulavai-

suutta vaikeuttava puutuminen vielä ole alkanut.
Myöhään, kasvien kypsymisen aikaan tai varsin-
kin sen jälkeen korjattu heinä on sitä vastoin
vaikeammin sulavaa, karkeaa ja vähemmän mau-
kasta. Korjuuaikana on heinä varjeltava sateelta

ja liialta auringolta. Sade huuhtoo helpoimmin
sulavia aineita pois ja aikaansaa myöhemmin,
jos heinä joutuu olemaan märkänä koossa, ho-
mehtumista ja muuta pilaantumista. Liika au-
ringonpaiste taas paahtaa heinän värittömäksi,
hajoittaa pois tuoksuvia ja makua antavia
aineksia sekä tekee heinän karkeaksi. Vanhin
ja vieläkin toisin paikoin käytetty korjuutapa
on se, että heinä on saanut kuivaa niitok.sel-

laan (luoko n a), josta se paksumpiin jonoi-
hin (karheiksi 1. k a r li o i k s i) haravoi-
tuna on koottu pienempiin läjiin (rukoihin).
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jotka sitten on kannettu erityisillä kantosei-

päillu (sapilailla) tai selkätakkoina p i e-

leksiin 1. suoviin talven varalle säflytet-

täviksi. Verrattain paljon on levinnyt se kor-

jaustapa, jossa heinä, oltuaan jonkun aikaa esim.

päivän tai puolet uiitoksellaau, haravoidaan
puolikuivana rukoihin, jossa se saa olla siksi,

kunnes siinä alkaa lievä käyminen, joka lisää

eräiden aineiden sulavaisuutta ja tekee hei-

nän tuoksulleen miellyttäväksi ja maukkaaksi.
Ruoista korjataan heinä latoon tai kekoon
(aumaan), joko sellaisenaan tai useimmiten sen-

jälkeen kuin se on levitetty hetkiseksi kuivah-
tamaan. Useilla seuduilla Suomea on vanhastaan
käytetty kuivausta varten erityisiä telineitä,

h a a s i o i t a (ks. t.) . Myöhemmän ajan kui-

vauslaitoksia ovat kuivauspylväät 1. sik-

kaattorit (k ä r v ä s, h ä r y k e) , useampine viis-

tossa olevine, oksamaisine tappeineeu sekä yksin-

kertaiset, ehkä enimmän levinneet r u k o- 1.

heinäseipäät, joissa on joko vain yksi ohut
tappi (poikkipiena) lähellä maata, estämässä
heinän maahan painumista, tai sen lisäksi vielä

toinen piena keskellä seivästä. Haasioilla ja sei-

päillä kuivuu on voittanut alaa yhtärinnan
niittokoneiden ja hevosharavain leviämisen
kanssa tehden mahdolliseksi työn yhtämittaisen
suorittamisen ja joutumisen. Pienemmässä la-

dossa painaa kuutiometri pninuautta heinää noin
50-60 kg, suuremmassa 60-80 kg. Pellossa viljel-

tynä voidaan heinää saada hehtaarin alalla 2,500
-4,000 kg, yleensä noin 3,000 kg; kohtalaisilta

lucnnonuiityiltä saadaan noin 1,000-1,500 kg
(vrt. Rehu, Vihantarehu, Painorehu).

U. B.
Heinähanko, heinän nostamiseen käytettävä

työase, tehtiin aikaisemmin puusta; nykyään
tavallisimmin käytännössä olevat ovat teräs-

kärkisiä (varsi puusta).
Heinäharpuuni, suuremman heinämäärän

nostamiseen sovitettu työase, jolla, kun se yhdis-

tetään sopivaan nostolaitokseen, voidaan heiniä
helposti nostaa korkealle noin 100 ä 150 kg:n
kimpuissa. (I. A. S.)

Heinähäkki, rekeen tai kärryihin sijoitettava

irtonainen, harvapuolainen häkki, johon mahtuu
noin 150 ä 400 kg heiniä.

Heinäkangas, Eero Juhani (1799-1884)

,

kuuluisa hauholainen karhunkaataja, jonka saa-

liina suistui kaikkiaan 73 mesikämmentä.
L. P.

Heinäkasvit (Graminacece)
,
yksisirkkaisheimo,

johon kuuluu n. 3,500 lajia kaikissa maanosissa.
Varsi ontto, nivelikäs „korsi", Iclidet kahdessa
vastakkaisessa rivissä, niiden tyvi muodostunut
pitkäksi tupoksi, jonka alin pää on paisunut
„solmuksi". Tämä ja myös sen sisäpuolella oleva
korren osa, jotka ovat ohutseinäistä, alkuliman-
pitoista solukkoa, muodostavat kasvukykyisen
vyöhykkeen, jonka avulla alas taivutettu korsi
saattaa uudelleen nousta pystyyn. Tupen suun
sulkee kaivomainen kieleke. Kukat kehättö-
mät, useimmin 3-lukuiset, 2-neuvoisPt, pienissä
tähkylä nimisissä (ks. Kukinto) kukin-
noissa. Heteitä tav. 3, palho kiinnittynyt pon-
nen selkäpuoleen, l-lehtinen emi kantaa knhta
pitkää, sulkamaisesti karvaista luottia. Tähky-
lät järjestyneet kerrotuiksi tähkiksi tai röy-
hyiksi (ks. Kukinto), joiden haarat useilla

lajeilla yhtyvät sekä toisiinsa että päärankaan
tähkän näköiseksi kukintoryhmäksi. Hedelmä
pähkylä, „jyvä" (ks. Hedelmä), siemenessä
iso valkuainen, alkio tämän ja siemeukuoren vä-
lissä vinosti siemenen toisessa päässä. Alkiolehti
leveä, kilpimäinen sirkkakilpi (scutcUumJ,
joka itäessä imee valkuaisessa olevan ravinnon
itukasviin. Miltei kaikki h:t ovat tuulensuosi-
joita ja aikaisheteisiä, eräiden lajien helpeet
sulkevat kuitenkin luotit niin tarkkaan sisäänsä,
että itsesiitos tapahtuu. H:lla on usein pitkät
maanalaiset rönsyt, joiden avulla laajat heinä-
kasvustot syntyvät, tahi kasvavat ne mätästä-
vinä, milloin maanalaiset varret ovat lyhyet;
tropiikeissa tavataan joukko puumaisia muotoja
(esim. bambu), jolka haarautuvat lalvapuolel-
taan. H. lisääntyvät siemenistä, rönsyjen ja,

etenkin arktisissa ja alppiseuduissa, itusilmuiksi
muuttuneiden tälikylöidcn avulla. Taloudellinen
merkitys on mitä tärkein, niihin kun m. m. vilja-

ja tärkeimmät rehukasvit kuuluvat, ks. erikois-
artikkeleita sukujen kohdalla, vrt. Heinä.

(J. A. W.)
Heinäkaura ks. Kaura.
Heinäkurppa ks. Taivaanvuohi.
Heinäkuu, muinaisroomalaisten Quiniilis (vii-

des kuukausi), Julius Caesarin kaleuteriparan-
nuksen jälkeen vuoden seitsemäs kuukausi,
Julius, 31 päivää. Päivän pituus on Helsingissä
kuun alussa 18^4 ja lopussa 17 tuntia, Oulussa
vast. 2X^k ja 18 V4 tuntia. Ilman lämpötila nou-
see Etelä-Suomessa yli 17°, on suurimmassa
osassa maata noin 15° ä 17°, Lapissa alempi
(pohjoisimmassa osassa noin 12°). Sademäärä
on jokseenkin suuri, 60 ä 70 mm, muutamissa
paikoin sisämaata tämä kuu on sateisin kuu-
kausi koko vuodessa. Ukkosta kuuluu heinä-

kuussa keskimäärin 26 p:nä jossakin osassa maa-
tamme. Myrskyjä ja kovia tuulia on tässä kuussa
vähemmän kuin muissa. 77. R.
Heinäkuume (catarrhus cestivus), eräs kuu-

meen ja hengenahdistuksen seuraama katarri

nenän ja keuhkojen limakalvossa ynnä silmien

sidekalvossa, mikä katarri esiintyy kesällä hei-

nän kukkimisen aikana (siitä nimi) ja tavalli-

sesti on heinäkasvien siitepölyn, joskus myöskin
muun pölyn aiheuttama. Joillakuilla heikko-

hermoisilla henkilöillä näyttää olevan erityinen

taipumus sairastua tähän tautiin, jonka todelli-

sesta luonteesta ei toistaiseksi olla paljoa sel-

villä. M. OB.
Heinäkuun-monarkkia Ranskassa (1830-48)

syntyi heinäkuun-vallankumouksen (ks. t.) joh-

dosta 1830; BourbonMn sukuun kuuluva kuningas
Kaarle X karkoitettiin ja Orl6ans'in herttua
Ludvik Filip tuli kuninkaaksi. Vaalioikeutta

ja painovapautta laajennettiin; porvaristolla oli

suuri vaikutus. Pian ilmaantui tyytymättömyyttä
tätäkin hallitusta vastaan; tahdottiin laajempaa
vaalioikeutta. V. 1848 Pariisissa syntynyt helmi-

kuun-vallankumous teki lopun heinäkuun-monar-
kiasta (ks. Ranska). K. O. L.

Heinäkuun vallankumous, nimi, jota käyte-

tään Pariisissa 27-29 p:inä heinäkuuta 1830 ta-

pahtuneesta kapinasta, josta oli seurauksena
Kaarle X:n kukistuminen ja Ludvik Filipin.

Orl6ans'in herttuan, asettaminen Ranskan valta-

istuimelle, ks. Ranska.
Heinämato ks. Niittyperhonen.
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Heinänkääntämiskone ks. H e i n ä n p ö y-

h i j U.

Heinänpuristin 1. heinänpuristus-
k o n e. Tl:lla puristetaan kuiva hciuä paaluun,

90 ä 100 kg, kelvatakspen pitempimalkaiseeu

kuljetukscpn. ks. O 1 j e n p u r i s t i n. (I. A. S.)

Heinänpöyhijä 1. heiuänkääntökone
käänliiä ja pöyliii uiitettyä ja kuivamaan levi-

tettyä heiiuää kuivumisen edistämiseksi. Kulkee
pyörillä; kaksi päämuotoa: liaiikopöyhijä ja

haravapöyhijä. Työmäärä päiväs.sä yhteen ker-

taan ajettaessa 5 ä 7 ha, joten hevonen ja mies
lasketaan sillä työskentelevän yhtä paljon kuin
16 henkeä (ä 0,4* ha). /. A. S.

Heinänsiemenkylvökone on tavallisimmin

noin 3.5 m pituinen laatikko, jota kuljetetaan

yksipyöräisten kärryjen avulla. Siemenen lakai-

sevat pienet harjat laatikon alareunassa olevien

kj^Ivöaukkojen kautta ulos. Ileinänsiemenen-

kylvölaitos yhdistetään joskus kiekkojyrään,
jonka avulla siemenen multaus samalla saadaan
aikaan. /. A. S.

Heinänviljelysjärjestelmä ks. P e 1 1 o v i 1-

j e 1 y s
i ä r j e s t f 1 m ä t.

Heinän vuoroviljelys ks. Peltoviljely s-

järjestelmät.
Heinäpuu ks. X a n t h o r r h se a.

Heinäruoste ks. Ruostesienet.
Heinäseiväs, heinän kuivattamista varten

maahan pystytettävä seiväs, jonka yliikärki on
sileäksi teroitettu, joskus irtiotettavalla rauta-

kärjellä varustettu, ja jonka k3'ljessä on reikiä

puutappien kiinnittämiseksi siihen heinien kan-
nattamista varten. 7. A. S.

Heinäsenmaa, saari Laatokassa Kurkijoesta
itäänjpjiia. Majakka. K. S.

Heinäsirkat (Acridiidce), hyppyjalka isiin

fSaltafnrin ) kuuluvia suorasiipisiä hyönteisiä

(Orthoptera),

joiden tunto-
sarvet ovat ly-

liyet, korkein-
taan puolen ruu-

miin pituiset,

ta ka koivet vah-

voja hyppyjal-
koja, nilkat 3-

iiivoliset. Etu-
siiv(>t kapeat,

nahkeat, taka-
siivet, joilla

eläin lentää,
kaivomaiset, leveät, viuhkamaisesti kokoon poi-

muutuvia; lepotilas.sa siivet ovat kattolaskui-
sesti asettuneet. Koirakset soittavat kukin
laji omalla tavallaan, hieromalla takareisiään,
joiden sisäpinnassa on hauimasrivi, peitinsii-

pien suonia vastaan. Molemmin |)uolin taka-
ruumiin ensimäistä niveltä omituiset kuuloelimet.
Naaraan takaruumiissa 4 vä'änmuoloista lisä-

kettä, joiden avulla se kaivaa maahan kuopan,
mihin laskee munansa. Muodonvaihdos vähit-
täinen. Toukat eroavat täy.-,i muotoisista hyön-
teisistä epämääräisten värien, puuttuvien siipien
ja lyhyempien tuntosarvien kautta. Jotkut lajit

ovat suurimmaksi osaksi vilireitä, multa useim-
pien lajien väri on sangen väiiän huomiota herät-
tävä, harmaa tai ruskea. Toisinaan on taka-
siivissä helakan siniset tai punaiset värit, jotka

Kulkusiikka toukkineea (vas.).

loistavat hyönteisen lentäessä, mutta jouturat
etusiipien alle kätköön sen laskeutuessa maahan.
— Heinäsirkat ovat levinneet yli suurimman
osan maapalloa. Ne esiintyvät län)|iimien maiden
aroseuduilla usein suunnattomin joukoin ja teke-

vät tavatonta vahinkoa tunkeutumalla viljelys-

maille ja hävittämällä kaiken vihreän jiuular-

hoista, pelloilta ja laitumilta. Kuuluisimpia
näistä on kulkusirkka (Pachytylus migra-
toriusj Välimeren maista. Suomessa 20 lajia,

m. m. Psoplius stridiilus, jonka lenninsiivet ovat
tulipunaiset. [Tiimpel, „Die GeradflUgler Mittel-

europas" (1901), Nyberg, „Suomen suorasiipi-

set-' (T-uonnon ystävä 1901, s. 99).] U. S-$.

Heinäsisilisko ks. Sisiliskot.
Heinäsorsa ks. Sinisorsa.
Heinäsuo ks. Suo.
Heinätavi kg. Tav i.

Heinävesi. 1. Kunta, Mikkelin 1., Ranta-
salmen khlak., TTeiiiiivedeu nimismiesp. ; kirkolle

Kuopiosta, Joensuusta ja Savonlinnasta, kusta-
kin n. 85 km. 1,089,5 km', joista viljeltyä maata
6,114 ha (1901); 50,»s»» manttaalia, talonsavuja
3G6, torpaiisavuja 318 ja muita savuja 136;
8,486 as. (1907), joista jotenkin kaikki suomen-
kielisiä; 938 hevosta, 5,005 lehmää (1908). —
Kansakouluja 6. Kunnanlääkäri. Apteekki. —
2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan
hiippak., Savonlinnan tuomiorovastik. ; rukous-
huonekunta 1744, kappeli 1810, itsen, khrakuo-
naksi 1857 (K. k. "/,„ 1852) Rantasalmesta.
Kirkko puinen (rak. 1890-91). [A. Pelkonen,
,,Entisajan muistoja Rantasalmen kihlakunnasta"
(Suom. muin.-muistoyhd. aikak. XXII).]

K. 8.

Heisimadot (CestodesJ ovat loisina eläviä

laakamatoja. Ruumis pitkä, useimmiten nauha-
mainen; siinä voi erottaa pienen emänivelea 1.

pään ja joukon ylitii iaksoisessa jonossa päähän
liittyneitä sukuniveliä 1. proglottideja. Pään
tehtävänä on kiinnittää mato suolen seinään,

jota varten siinä on, eri lajeilla erimuotoisia,

kiinnityselimiä. Sukunivelet syntyvät silmikoi-

tumalla pään juuresta, jonka takia ovat sitä

vanhempia ja keliittyneem[)iä, kuta kauempana
päästä ovat. Vanhimmat irtautuvat tavalli.-<esti

jonosta, elävät jonkun nikaa itsonäisesli, vieljipä

voivat hiukan kehittyiikkin. n:illa ei ole suuta,

suolistoa, ruumiinonteloa eikä aistimia. Ra-
vinto imeytyy ihon läpi suorastaan ruumii-
seen. Läpi koko nivelketjun kulkevat hermo-
rungot sekä erilyselimet. Etenkin sukuelimet
ovat valtavasti kehittyneet, kuten loiseläimillä

ainakin. Kiis.sakiii nivelessä on oma kaksineuvoi-
nen sukuelimistönsä monine rauhasilleen ja tie-

hyeineen. Vanhemmissa nivelissä voi nähdä mu-
nien täyttämän munasäiliön siintäviin tummah-
kona kuviona. Munien luku saattaa olla aivan
tavaton, joten lajin elossapysyminen on taattu
epäsuotuisissakin oloissa. Kehitys on pitkiillinen

ja mutkikas sukupolvenvuorottelu eri ast^^ineen

ja isäntineen. — Korkeampienkin luurankoisten
sekä ihmisen loisina, näiden ohutsuolessa, elää

etupäässä DibothriocephalidoB- ja TceniidcB-heimo-

jen matoja.
Leveä heisimato (Bothriocephalus latus),

joka Suomessa tunnetaan lapa-, alve-, lettimadon
y. m. eri nimillä, on 2-9 m pitkä. Siinä on 3,000-

4,200 lyhyttä (3-5 mm), mutta leveää (10-12 mm)
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sukuniveltä. Pää 2-3 mm pitkä, mantelin muo-
toinen, molemmissa kyljissä rakomainen imu-

lava. Mikroskooppisen pienistä, soikeista mu-
nista kehittyy vedessä pieni, värekarvapeilteisen

koteloa verlioama ripsitoukka, joka uiskentelee

vapaana. Tämä joutuu sitten, nykjisin vielä

tuntemattomalla tavalla, jolionkin kalaan ja

esiintyy siinä n. s. pleroserkoidiiia 1. liliastouk-

kana, joka on 1-2,85 cm pitkä, 2-3 mm paksu,

matomainen. Kaloja, joiden sisälmyksissä ja

lihastossa mainittu toukka on tavattu, ovat

hauki, made, aiiyen, lohi- ja taimenlajit, harjus,

siika, muikku, kiiski sekä eräs japanilainen kala.

Jos ihminen syö kalaa, jossa lihastoukat ovat

Leveän heisimadon T. snginntan pää
pää r<ikoma isine ja ntinriramat
imulavoineen. suttunivelet kutis-

a suuren., b luon- tuneessa tilassa,

noll. koossa.

Ttenia soIiumiQ

pää.

Leveän heisi- T. saginatan kypsä
madon suku- sukunivel; muna-

niveliä, säiliö täynnä munia.

Tcenid soliumin
kaksi kypsää
sukuniveltä.

vielä elossa, saa hän madon loisekseeu. Tämän
kasvu ihmissuolessa on verrattain nopea. Mato
elää myös koirassa, kissassa ja ketussa. Sitä ta-

vataan varsinkin Länsi-Sveitsis.sä ja sen naapuri-
maissa sekä Itämerenmaakunnissa ja Ilä- ja

Pohjanmeren rannikkoseuduissa. Harvinaisen
yleinen se on Suomessa, etenkin itä- ja keski-

osissa. — Sileäpäinen kapea heisi-
mato (Tcenia saginata 1. T, viediocanellata)
on noin 7-8 m pitkä. Pää kuutiomainen, noin 2

mm läpimittainen, siinä 4 puolipallon muotoi-ta,
usein mustaa, voimakasta imnlavaa. Snkunive-
liä yli 1,000, niiden pituus 5-20 mm, leveys 4-14

mm. Munan sisässä pieni pallomainen alku-

toukka, jonka ympiirillä sätecttiiisen juovikas
kuori. Näiden jouduttua nautaeläinten vatsaan
toukan kuori sulaa ja sikiö kaivautuu suolen sei-

nämän läpi, josta sitten joutuu isänläeläimen
lihastoon. Siellä se muuttuu soikeaksi rakkulaksi,
jonka voi hyvin nähdä. Rakkulan seinämästä

pistää rakon sisustaan päänaihe imulavoineen.
Jos ihminen syö naudanlihaa, missä tällaiset

rakkomadot (Cysticercus hovis) vielä ovat elossa,

saa hän madon suoleensa. Täysikasvuisena mato
elää yksistään ihmisessä. Sen maantieteellinen
levinneisyys on jokseenkin laaja; yleinen etenkin
Abessiiuiassa. Leveän heisimadon jälkeen ihmi-
sen tavallisin heisimato Suomessa. — V ä k ä-

päinen kapea heisimato (Tcenia solium)
on täysinkehiltyneenä 2-3 m pitkä, sukuniveliä
800-900, niiden pituus korkeintaan 10-12 mm,
leveys 5-6 mm. Pallomainen pää neulannupiu
kokoinen, siinä kaksinkertainen väkäskiehkura
ja tämän ympärillä 4 vahvaa, pyöreää imulavaa.
Munat ja kehitys samanlaiset kuin edellisellä,

paitsi että tämän toukka-aste asustaa sian lihas-

tossa, sydämessä, aivoissa y. m. elimissä — sian

rakkomato (Cysticercus cellulosce). Elää täysi-

kasvuisena yksinomaan, rakkomatona toisinaan,

ihmisen loisena. Enimmin tavataan loista Puo-
lassa, eräissä Balkanin maissa sekä Pohjois- ja

Ttä-Saksassa. Suomessa hyvin harvinainen. —
Toisin ajoin heisimadot eivät aiheuta ihmiselle

minkäänlaisia vaivoja, toisin ajoin taas saatta-

vat käydä hyvinkin vaarallisiksi. Etupäässä joh-

tuu niistä erilaisia vatsavaivoja sekä yleishai-

riöitä, joista laihtuminen, heikkous ja vähäveri-
s3'ys ovat huomattavimmat. Etenkin leveän

heisimadon on todistettu voivan synnyttää vähä-

verisyyttä, mistä kuolemakin saattaa seurata.

Matoj?n karkoittamiseksi käytetään pääasiassa

filisiini-valmisteita. Karkoitus on onnistunut,

jos pää on lähtenyt, koska siitä muutoin syntyy
uusia niveliä, vrt. M a t o 1 ä ä k k e e t.

Lukuisia heisimalolajeja elää myös kotieläi-

missä, joista ne saattavat siirtyä ihmiseenkin.

Tärkein sellaisista on ekinokokkimato
(Tcenia ecliinococcus). Täysinkehiltyneenä se on

2,5-6 mm pitkä ja asustaa koiran suolessa. Rakko-
mato elää useiden nisäkkäiden (lampaiden, nauta-

eläinten ja sian) usein myös ihmisen sisäelimissä

hyvin isoinakin kasvannaisina ja tuottaa helposti

kuoleman. Ihminen saa tarttuman koirista. Ma-
don maantieteellinen levinneisyys laaja, run-

saimmin tavataan sitä Islannissa sekä Pohjois-

ja Itä-Saksassa. Havaittu muutamia kertoja

Suomessakin. — Suuri merkitys on myös koiran

suolessa elävällä T. cantirus madolla siitä syystä,

ottä sen rakkomato asustaa lampaiden ja nauta-

eläinten aivoissa synnyttäen vaikean taudin.

Koirien tavallisin heisimato on T. serrata, jonka

toukkamuoto elää jäniksessä ja kaniinissa. Koi-

rissa ja susissa on tavattu myös T. murginata,

tämän rakkomato märehtijöiden ja sikojen si.säl-

myksissä. Yleinen koirissa on vielä 15-30 cm
pitkä Dipi/lidium canivtim, joka joutuu joskus

ihmiseenkin; toukka elää kirpuissa ja koiran

täissä. Kissoissa esiintyvän T. crassicollis madon
toukka elää hiiressä. GOrkin m pitkä T. espansa

asustaa lampaiden ja vuohien suolessa; synnyt-

tää usein vaikean tuton karitsoissa; kehitys tun-

tematon. Nautaeläimissä elää yksi, hevosen suo-

lessa kolme Tccwta-lajia ; näiden kehitys tunte-

maton. Hiirissä ja rotissa elävä TJ i/menolepia

diminuia on joskus nähty ihmisessäkin.

[K. M. Levander, ,,Ihmisen sisälmysmadoista"

(Oma maa III) ; A. Ruotsalainen, „Ihmiseu eläin-

loiset" (1909); Sama, „Sisälmysmadoista tervey-

tem.me häiritsijöinä" (1910).] A. R:nen.
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Koiranheisipuu, o suvulli-
nen kukka.

Heisipuu (ViburnumJ, kasvisuku Caprifolia-

cecp-heimossa, u. 300 lajia pohjoisen pallonpuo-
liskon puu- ja pen-
saskasveja. Lehdet
ehyet tai liuskaiset,

kukat valkeat tai

punaiset, hedelmä
l-siemeninen luu-

marja. Suomen ainoa
laji, valkeakukkai-
nen ja punamarjai-
nen koiranheisi-
puu (Viburnum opu-
lus) on joleukiti

yleinen lehdoissa,

etenkin maan eteläi-

semmissä osissa.

Omituisia ovat sarja-

viuhko-kukinnon su-
vuttomat laitakukat. Yleinen koristepensas on
Keski-Euroopasta ja Välimeren maista tuotu
Vihxirnnm lantana. (J. A. TV.)
Heister [häistorj, Lorenz (1683-1758), saks.

kirurgi, tuli 1710 anatomian ja kirurgian pro-
fessoriksi Altdorfin (Baierissa) yliopistoon, missä
aloitti laajan kirjallisen toimensa. Hän julkaisi
m. m. jo aikaisemmin tekemänsä havainnon, ettei
kaihi johdu silmässä olevasta kalvosta vaan itse
mykiön himmentymisestä. Lisäksi hän julkaisi
teoksen „Compendium auatomicum" (1715-17) ja
alkoi julkaista huomattavinta teostaan „Chirur-
gie" (1718), ensimäinen saksaksi kirjoitettu ki-
rurgian käsikirja, kiiytetty monta sukupolvea
oppikirjana. Siirryttyään Helmstädtiin H. oli

siellä anatomian ja kirurgian, teoreettisen lääke-
opin, kasviopin sekä käytännöllisen lääkeopin
professorina. H. oli Saksan etevin kirurgi
18:nnelhi vuosis.
Heitinhihna ks. H e i 1 1 i m e t.

Heitinpuu ks. H e i 1 1 i m e t.

Heitinsilmukka ks. H e i 1 1 i m e t.

Heitteillepano ks. Avuton tila.
Heittimet ovat heittovälineitä, joitten tarkoi-

tuksena on enentää käsivarren voimaa. Niitä
ovat: 1) lingot (ks. t.) ; 2) heitinpuut
(ks. Aseet, kuva 22), joilla keihäs, tuettuna
heitinpuun piikkiin tai uurteeseen, siugautetaan
siten, että käsi heitinpuineen olan takaa kaa-
ressa ojennetaan eteenpäin (heitinpuu oli käy-
tänjiössä muinaisilla meksikkolaisilla ja osissa
Etelä-Ameriikkaa sekä tavataan vielä Austraa-
liassa, Melaneesiassa, Mikroneesiassa, Amur-
maissa, Sahalinilla, arktisessa Koillis-Aasiassa,
eskimoilla, aleiiteilla ja tlinkiiteillä) ; 3)
heitinhihnat tai -silmukat, jotka kää-
rittyinä keihään varren ympäri (ovat joko irralli-
sia tai varressa kiinni) heitettäessä panevat kei-
hään pyörimään pitkittäisakselinsa ympäri (oli-

vat käytännössä muiiinisilla kreikkalaisilla ja

roomalaisilla [amentumj sekä pronssiajalla Poh-
jois-Euroopassa; nykyään tavataan heilinsilmiik-
koja Uudessa Kaledoniassa, Uusilla Hebrideillä,
Uudessa Seelannissa, Havaiilla, Länsi-Afrikassa
ja Intiassa), vrt. Aseet. U. T. S.

Heittoaseet ovat kaukotaistelun välineitä,
joita on monta eri lajia: heittonuijia
(Fidzi-saarilla ja Afrikan etelä- ja itäosissa) ;

bumerangeja (ks. t. ; sekä Aseet, kuva
12) ; bumerangin tapaisia käyriä heittopuita

tavataan metsästysaseina Itä-Sudanissa sekä
Pohjois-Ameriikassa ja ne olivat käytännössä
myös muinaisessa Egyptissä ja Kreikassa (lago-

bolonj ; heittoveitsiä 1. heittorautoja
(ks. Aseet, kuva 13), jotka rautatekniikan
ohella ovat kehittyneet heittopuusta (Afrikan
sisäosissa) ; diskoksia 1. kiekkoja (ks. t.)

linssimäisiä kivisiä tai metallisia heittolevyjä,

joita jo Homeros mainitsee (Etu-Intiasta tunne-

Bola.

taan kiekontapainen teräväsyrjäinen heittoase,
joka keskellä olevasta lävestä etusormella siu-

gautetaan pyörimään sellaisella vauhdilla, että
voi taittaa mieheltä kaulan) ; laajalti sota-asee-

nakin kiiytettyjä heittokeihäitä, joista

harpuunit 1. väkäkeihäät eroavat vain
siinä, että niihin on kiinnitetty hihna, mistä
kiinnipitäen eläin voidaan pidättää (valashar-
puuneissa, joita tykeillä ammutaan ja joitten

kärjessä saattaa olla räjähtävä latinki, on köysi
kiinni varressa; ikivanha keksintö, tunnettu jo
luola-aikakaudelta Ranskasta, on harpuuni [ks.

Aseet, kuva 21], jonka irtaantuvan kärjen
hihna yhdistää varteen, mikä joskus on ilma-
rakolla varustettu; tätä harpuunia käytetään
vielä Luoteis- ja Pohjois-Ameriikassa, Celebes-
ja Nikobar-saarilla, Afrikan itä- ja länsi-ranni-

kolla) : suopunkeja, lassoja 1. silmukal-

lisia heittohihnoja, joita m. m. Patagonian aro-

kansat käyttävät metsästykseen ja lappalaiset

porojensa kiinniottoon (lasso nähdään myös
muiuais-egyptiläisissä kuvissa karjan kiinniotto-

välineenä) sekä b olo ja (ks. Bola). vrt.

Aseet. U. T. S.

Heittokeihäs ks. Heittoaseet.
Heittokirves ks. Aseet.
Heittokone ks. Ballista ja Sota-

koneet.
Heittokäyrä, viiva, jota myöten vaakasuo-

rasti tai vinosti ammutun tai viskatun kappa-
leen painopiste liikkuu (ks. Heittoliike).

Heittoliike, jonkun heittovoiman ja paino-
voiman aikaansaama yhdistetty liike. H. on
pystysuora, vaakasuora tai vino. 1.

Pystysuora h. syntyy, kun kappale heitetään
luotiviivan suuntaan ylös- tai alaspäin. Edelli-
sessa tapauksessa on liike ensin tasaisesti hidas-
tuva, kunnes kappale on saavuttanut korkeim-
man kohtansa — kulmin a tsionipi s-

teensä — ja sen jälkeen (samoin kuin jälki-

mäisessä tapauksessa) tasaisesti kiihtyvä. Kul-
minatsionipisteen ja lähtökohdan väliä sanotaan
n o u s u V ä 1 i k s i. Ellei ilman vastusta oteta
lukuun, putoaa kappale nousuvälin alas yhtä
pitkässä ajassa kun nousemiseen kuluu ja loppu-
nopeus on sama kuin alkunopeus. 2. Vaakasuo-
rassa ja vinossa h:ssä tekevät heittovoiman ja
painovoiman suunta kulman keskenään. Heitto-
voiman suunnan muodostamaa kulmaa vaaka-
suoran tasapinnan kanssa nimitetään heitto-
kulmaksi. Galilei huomasi, että heittokäyrä
(ks. t.) on ilmattomassa tilassa parabeli, jonka
akseli on pystysuora. Jos heittokäyrän alku- ja
loppupiste ovat samassa vaakasuorassa tasossa,
sanotaan niiden väliä h e i 1 1 o v ä 1 i k s i. Il-

mattomassa tilassa ovat heittokäyrän kulminat-
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sionipisteen kummallakin puolen olevat osat aivan

samanlaiset. Ilman vastus siirtää kulminatsioui-

pisteeu lähemmäksi loppupistettä, joten siis kap-

paleen putoaminen on jyrkempi kuin nousu.

Heittoväli on ilmattomassa paikassa suurin, kun
heittokulma on 45° ja yhtä pitkä olkoon heitto-

kulma 45:ttä astetta samauverran suurempi tai

pienempi. Ilmassa on heittoväli suurin heitto-

kulman ollessa 43 ä 44 astetta. U. S:n.

Heittomerkki, kirjoitusmerkki ('), jota suo-

men kielessä käytetään osoittamaan sanan lo-

pussa elisionia (ks. t.), kahden vokaalimerkin
välissä säännöllistä tai tilapäistä (ks. D i a i r e-

s i s) tavurajaa (vaa'an, hopeainen) sekä vierai-

den nimien suom. taivutusmuodoissa alkuperäistä

nominatiivimuotoa, mihin suom. taivutuspääte
on liittynyt (Bordeaux'ssa) ; useissa muissa kie-

lissä h. on elisionin 1. apokopon, aphseresin(ks. t.)

ja synkopen (ks. t.) merkkinä. A. K.
Heittonuija ks. H e i 1 1 o a s e e t.

Heitto-oppi ks. Ballistiikka.
Heittopuu ks. H e i 1 1 o a s e e t.

Heittorauta ks. Heittoaseet.
Heittotuli, ammunta lyhyillä tykeillä, kuten

haubitseilla, mörssäreillä j. n. e. hyvin suuressa
ampumakulmassa, jolloin trajektoria (heit-

tokappaleen rata) tulee jyrkäksi ja hcittokappa-
leet voivat sattua sellaisiin esineisiin ja paikkoi-

hin, joita linnoitus y. m. suojaa suoranaiselta

ammunnalta. M. v. E.
Heittourheilu. Yleisimmin käsitettynä on

heittourheilua sangen monta lajia. Nappipeli,
curling y. m. sellaiset pelit ovat tarkkuutta
kysyviä heittoleikkejä. XJrheilukielessä merkit-
see heittourheilu kumminkin vain sellaisia har-

joituksia, joissa on tarkoituksena heittää joku
esine mahdollisimman etäälle, poikkeustapauk-
sissa myöskin korkealle.

Heittourheilu on epäilemättä saanut alkunsa
itsepuolustuksesta. Kivilohkareilla, seipäillä y. m.
sellaisilla koetettiin tuhota vastustaja jo ennen-
kuin hän pääsi käden ulottuville. Nykyään ei

heittoharjoituksilla ole suoranaista merkitystä
itsepuolustuksessa. Niiden tarkoituksena on tar-

jota erilaisilla ruumiillisilla edellytyksillä varus-

tetuille henkilöille viehättävää tilaisuutta yksi-

löllisten taipumustensa kehittämiseen. Sitä var-

ten ja osaksi f}'siologisista syistä on laadittu

suoritussääntöjä, joita on kilpailussa noudatet-
tava. — Niissä urheilulajeissa, missä heitto suori-

tetaan yhdellä kädellä, kilpaillaan Pohjoismaissa
erikseen oikealla ja vasemmalla kädellä, jolloin

tulossumma ratkaisee. Tämän katsotaan edistä-

vän ruumiin tasapuolista kehitystä.

Yksinkertaisin heittourheilun muoto on
pallonheitto, vaikka se vain aniharvoin
esiintyy kilpailuissa. Käytetty pallo tehdään
visasta, on läpimitallaan 7 '/s cm ja painaa 1.50 gr.

Vauhtimatka on rajaton ja suoritustapa täysin

vapaa. Heitot mitataan rajaviivasta kohti-

suoraan pallon alastulopaikan keskipisteeseen.

Tavallisen taitavakätinen nuorukainen kykenee
heittämään palloa 70-80 m. Parhaimmat meidän
maassamme saavutetut tulokset lähentelevät 110

metriä, mutta englantilaiset, ameriikkalaiset ja

austraalialaiset kriketinpelaajat heittävät aina
140:kin m.
Sekä harjoitus- että kilpailumuotona on hei-

toista yleisin kuulantyöntö. Se on johtu-

Kuulantyöniö.

nut lähinnä kiventyönnöstä, joka usein
esiiutyy kilpailunumerona skotlantilaisissa, itä-

valtalaisissa ja sveitsiläisissä kansanjuhlissa.
Mutta sen sijaan
kuin kiventyön-
nössä 1. -heitossa

suoritustapa on
täysin vapaa,
määräävät kil-

pailusäännöt kuu-
lantyönnöstä,

ettei kuulaa heit-

täessä saa silmän-
räpäykseksikään
viedä olkapäätä
taemmaksi heittosuunnassa. Jotta tämä voitai-

siin nähdä, on vauhtimatka rajoitettu. Tavalli-

simmin työnnetään 2,t» m (7 Engl. jalan)

läpimittaisesta ympyrästä, jonka keskipisteestä

kuulan alastulopaikan keskipisteeseen, heitto-

ympyrän säde poisluettuna, heitto mitataan.

Kansainvälisissä kilpailuissa käytetyn kuulan
paino on 7 7* kg (16 Engl. naulaa). Kuulan-
työntöä luullaan aivan suotta pelkästään voi-

manharjoitukseksi. Ensi sijassa ratkaisee siinä

taito ja siihen liittyvä nopeuden muodossa ilme-

nevä voima. Ameriikkalaiset ovat keksineet

suoritustavan, jolla parhaat tulokset saavutetaan.

Se vaatii jaloilta tavatonta jäntevyyttä. Siksipä

ovat maailman etevimmät kuulantyöntäjät sa-

malla tavallisesti nopeita pikajuoksijoita. Ani
harva harjaantumaton henkilö heittää 8 m pi-

temmälle. Tavalliset kilpailutulokset vaihtelevat

10-12 m. 13-14 m:n tulokset kuuluvat „kansain-

väliseen luokkaan", ja se, joka pääsee yli 15 m:n,

voi riidellä „maailman parhaimman" arvonimestä.

Keihäänheitto on kilpailuaineena heitto-

harjoituksista vanhimpia. Sillä se kuului kie-

konheiton ohella helleeniseen viisiotteluun. Ny-
kyinen kansainvälinen keihäs on 2,« m:n pitui-

nen ja painaa 800 gr. Kilpaillaan kahdella ta-

valla. N. s. ruotsalainen tapa on ylei-

sempi. Sen mukaan keihäästä on pidettävä kiinni

keskeltä. »Vapaalla t a v a 1 1 a", jolloin kei-

häs tavallisesti ohjataan ja heitetäiin häntä-

pilästä kiinni pitäen, saavutetaan parhaimmat
tulokset, mutta ne ovat sattuman varassa. Mit-

taus tapahtuu kuten pallonheitossa. Ensikerta-

laisen käsissä on keihäs sangen vastahakoinen

kapine, ei ota lentääkseen juuri 20 m kauem-

maksi. 40 m:stä yli menevät tulokset ovat hy-

viä muualla paitsi Suomessa, missä sen matkan

heittää melkein joka toinen urheilija. 50 m:n

miehet kuuluvat kansainväliseen luokkaan. 60 m
ei tätä kirjoitettaessa ole aivan vielä saavutettu.

.

Keihäänheitossa ratkaisee notkeuteen ja nopeu-

teen perustuva taito. Tässä harjoituksessa ovat

polijoismaalaiset muiden kansojen opetusmesta-

reita.

Kiekonheittoa on olemassa kaksi muo-

toa. Säilyneiden kuvapatsaitleu y. m. nojalla

on otettu selville muinaiskreikkalaisen diskon-
heiton suoritustapa. Antiikkisen kie-

konheiton nimellä se on verrattain yleistä

urheilukilpailuissamme. Tavallisempi on kum-

minkin uudenaikainen vapaa tyyli. Kan-

sainvälinen kiekko on puusta tehty ja rautavan-

teella ympäröity pyöreä levy. Sen läpimitta on

20-21 cm, paino 2 kg, paksuus keskeltä 45 rom,
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reunoista 22 mm. Antiikkisen kiekonheiton
suoritustapa on seuraava: pitäen kiekkoa esim.

oikeassa kädessään seisoo urheilija neliskulmai-

sella, 76 cm pituisella ja 68 cm levyisellä jalus-

talla, joka on etupuoleltaan 5, takaa 20 cm
korkea. Oikean jalan tulee olla jalustan halki

vedetyn viivan etupuolella, vasemman sen

takana. Heittäjä kohottaa vasemmalla kädel-

lään kiekkoa tukien ja käsivarret suorina kie-

kon päänsä yläpuolelle, heilauttaa sitten kiek-

koa pitelevän oikean kätensä alas ja mahdolli-
simman kauas taaksepäin. Samalla hän kyy-
ristyy niin, että hänen vasen polvensa miltei

tapaa maata, oikean polven myöskin koukis-
tuessa mutta sen kantapään pysyessä maassa.
Vasemman käden on tällöin ainakin kosketettava
oikeata polvea. Tämän asento on esitettynä

Myronin diskonheittäjässä. Siitä kimmahtaa
heittäjä pystyyn lähettäen kiekon oikeasta kä-
destään eteenpäin ja riuhtaisten vasemman kä-
tensä taaks(>(>äin. fleiltäessään hän saa hypätä
jalustalta kiekon jälkeen. Mittaus tapahtuu
jalustan etuseinän keskikohdalta ki(>kou alastulo-

paikan lähimpään jälkeen. Vasta-alkajan tulok-

seksi on 20 m sangen hyvä. Harjaantuneiden
ennätykset vaihtelevat 25-35 metriin. Siitä sivu

menevät tulokset ovat erinomaisia. Antiikkinen
kiekonheitto vaatii kovaa kättä, sujuvia ja voi-

makkaita vyötäreitä ja jänteviä jalkoja sekä
taitoa. Vapaa kiekonheitto suoritetaan 2,5 m
läpimittaisesta ympyrästä. Mittaus tapalituu
kuten kuulantyönnössä, mutta kiekon alastulo-

paikan lähimpään kohtaan. Vaikeutena on kie-

konheitossa väiiueen asennon hallitseminen. Kie-
kon tulee lentää vaajipumatta sellaisessa asen-
nossa, että ilmanpaine ja vauhti sitä kohottavat.
Vasta-alkajan on sen vuoksi parasta heitellä

kiekkoa vauhditta, ja vasta sitä hallitsemaan
opittuaan, yritettävä pyöräiidystä, jonka avulla
tottunut ja varma heittäjä lisää tulostaan 6-7 m.
Tavalliset kilpailutulokset vaihtelevat 30-35

metriin. 40 metrin miehet ovat maan valioita.

Ruumiillisia edellytyksiä ovat pitkät käsivarret,
leveät, notkeat ja voimakkaat hartiat sekä nop-
sat jalat.

Hirrentyöntö on alkuaan skotlantilainen
tapa, joka o]i jonkun verran saavuttanut suo-
siota kansanjuhliemme ohjelmissa. Hirren pi-

tuus on 4 m, paino vähintään 20 kg. Se on pol-

ven varassa nostettava pystyyn. Sen jälkeen
asetetaan sen ohuempi alapää kourien muodos-
tamaan kuppiin. Siinä pidetään sitä olkapäätä
vasten sellaisessa asennossa, että se pyrkii kaa-
tumaan eteenpäin ja samalla juostaan heitto-

viivalle. Oikaisemalla selkä ja kädet heitetään
hirsi eteeiipiiin. Jotta heitto hyväksyltiiisiin, on
hirren pudottava raskaammalle yläpäälleen ja

sen jälkeen kaaduttava siitä poispäin niin, ettei

mikään osa siitä joudu yläpään tekemän merkin
„tälle" puolelle. Mittaus ta])ahtuu kuten pallon-
heitossa. 9 metrin sivu menevät tulokset ovnt
mainioita. Voimakas selkä taidolla käytettynä
voiton tuottaa.

Moukarinheitto on alkuaan ollut sep-

pien voimanharjoitus. Mutta kun tavallinen mou-
karin varsi ei tahdo siinä menossa kestää, on
nykyinen urheilumoukari pyöreä rautakuula, jo-

hon on kiinnitetty kahdella kädensijalla varus-
tettu ohut t«räslanka. Koko paino on 7 V« kg

(16 eugl. naulaa) ja pituus 122 cm (4 engl. jal-

kaa). Heitto suoritetaan 2,5 m läpimittaisesta
3'mpyrästä ja mittaus tapahtuu samoin kuin
kuiihinlyönnössii. Moukarinheitto on taitohar-

joitus. Voimakaskaan, mutta tottumaton urlieilija

ei saa sitä lentämään juuri 25 m kauemmaksi,
samalla kun vähii])älöisellä näyttävä, mutta
asiansa osaava sinkauttaa yli 40 metrin. Ame-
riikkalaiset, jotka tässä ovat etevimmät, ovat
keksineet erinomaisen tehokkaan mutta vaikean
heittotavan. Urheilija pyörittää ensin moukaria
muutaman kerran päänsä ympäri, sen jälkeen
hän pyörii itse valssiaskelilla 2-3 kertaa kiihty-

vällä vauhdilla ja siitä vihdoin laskee moukarin
irti lentoon. Taito ja nopeus, joka vaatii erin-

omaisen pitkää ja kärsivällistä harjoitusta, ta-

kaavat menestyksen.
Samalla tavoin kuin moukaria, mutta vain hi-

taammassa tahdissa, heitetään painoa. 25,4

kg:n (56 engl. naulan) painoinen rautakuula on
kiinnitetty kolmionmuotoiseen rautalangasta teh-

tyyn varteen. Esineen koko pituus on 41 cm(l'/«
engl. jalkaa). 10 metristä sivu menevät tulokset
ovat Ameriikassakin harvinaisia.

Saksassa harjoitetaan linkopallon heittoa.

Se lentää tottuneen käsistä 60:kin m. L. P.
Heittoveitsi ks. H e i 1 1 o a s e e t.

Heittoverkko, pyöreä havaspyydys, joka
reunaosiin kiinnitettyjen kiveksien painosta laa-

jan suppilon

muotoisena vai-

puu pohjaan.
Alle jääneet

kalat joutuvat
verkon sisään,

kun kivekset
nostettaessa

painuvat ka-

saan. Käytän-
nössä Unkaris-
sa, Välimerellä,

Mustalla-merellä,
Kiinassa.

Heittoverkko.

Kaspian-merellä, Intiassa ja

U. T. 8.

Heitukka ks. H a j d ö.

Hejsala, saariryhmä Jungfrusund-Airiston
väyliin varrella; pohjoisella H:n saarella on
kaksi loistolyhtyä „H:n alempi" ja H:n
y 1 e m p i". K. S.

Hekabe [-ka'bcj (lat. Heeuba), troialais-

taru^itossa kuningas Priamoksen puoliso, 19 po-

jan ja useiden tyttärien äiti (näin Iliadin mu-
kaan; myöhempien lähteiden mukaan heillä oli

50 lasta). H. on kreik. runouden traagillisimpia
henkilöitä. Sodassa hiin menetti monta jaloa poi-

kaa, ja kun Troia valloitettiin, niin hänen iäkäs
puolisonsa ja jäljellä olevat poikansa surmattiin,
tyttäret ja miniiit laahattiin orjuuteen; H. itse

.innelaan vihatuimniallo kaikista kreikkalaisista,
viekkaalle Odysseukselle orjattareksi. Lopulta
H. muuttui koiraksi ja hyp])iisi laivasta mereen;
toisen tarun mukaan hiinet kivitettiin, mutta
kivien alla ilmestyi hehkusilmiiinen koira. —
H:ii järkyttävän kohtalon on Euripides räikeästi

kuvannut ,,Hekabe" ja „Troialaisnaiset" trage-
dioissaan. O. E. T.

Hekataios, kreik. historiankirjoittaja, eli T:n
500 vaiheilla e. Kr. Miletossa, jossa otti osaa
joonialaisten kapinaan persialaisia vastaan. H.
oli tehnyt laajoja matkoja ja esitti niiden tulok-
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sia kahdessa teoksessa, joista ainoastnan katkel-

mia on jälkimaailmalle säilynyt (pain. MuUer,
„Fragmonta liistoricorum grrecorum" I).

Hekate [-ku'tej, kreik. kansanuskossa ylen

mahtava jumalatar, jolle varsinkin ulos- ja si-

sääukäytävät sekä tiet, ennen kaikkea tienhaa-

rat olivat pyhitetyt. H. oli yön haltijoita; hän
pitää tulisoihtua; usein häntä kuvataan kolmi-

päiseksi, taikka kolmeksi selitysten seisovaksi

naiseksi. Tätä kolminaisuutta on koetettu selit-

tää joko sillä, että H. oli kuun jumalatar ja

että hänen hahmonsa kolmijako siis edusti kuun
kolmea vaihetta (kuukausi ajateltu 3 dekadiin
jaettuna), tai sillä, että H. edusti olemisen
3 valtakuntaa, taivasta, maata, manalaa (tai

merta). Hänen valtapiiriinsä kuuluivat m. m.
yöu peikot (vainajain henget)

, ja hänen palveluk-

seensa liittyi kaikenlaista loilitimista, henkien
manaamista ja muuta (myös lommennosto-) tai-

kaa. Hänet on asetettu läheiseen yhteyteen Ar-
temiin kanssa; esiintj'ypä H. joskus Artemiiu
liikanimenäkin. Toiselta puolen hän liittyy myös
vainajainpalveluksesta syntyneisiin maanalaisiin
valtoihin. O. E. T.

Hekatombi (kreik 7!e^-afo'm6e = sadan härän
uhri), muinaisessa Kreikassa ylimalkain suuri

teurasuhri, johon liittyi juhla-ateria ja saapu-
villa olevan yleisön kestitseminen; siitä: H e k a-

t o m b a i o n, attikalaisen vuoden ensiniäineu

kuukiuisi (heinäk.-elok.)
,
jolloin varsinkin h:eja

pantiin toimeen. E. R-n.
Hekatonkheirit, kreik. tarustossa kolme viisi-

kymmenpäistä, satakätistä liirviötä, Uranoksen
ja Gaian lapsia, nimeltään Briareos eli Obriareos
(jonka ihmiset sanovat Aipaioiiiksi) , Gyes ja

Kottos; taistellen olympolaisten jumalten puo-
lella titaaneja vastaan he kukistivat nämät ja

telkesivät heidät Tartaroksoii syviin onkaloihin.

Toisen tarun mukaan Briareos-Aigaion oli Zeuk-
sen auttaja, kun muut jumalat yrittivät häntä
kukistaa. O. E. T.

Hekla, tulivuori Islannissa, 112 km Reykjavi-
kista, koillisesta lounai-seen kulkevalla selän-

teellä, autiossa, laavan laajalti hävittämässä seu-

dussa ; sen viisikraaterinen huippu kohoaa 1,557

m korkealle. Purkauksia on v:sta 1104 ollut 18,

useat hyvin tuhoisia. — Kansantaruissa, vieläpä

varhaisemma.ssa oikeuskäsityksessäkin H. on
kammottava paikka, horna, Hekkenfjfcld, minne
noidat ja velhot saapuivat kokouksiaan ja juh-

liaan pitämään, (ks. liitekuv. Islanti.)
E. E. K.

Heksaedri, polyedri 1. monitaso (moniiaho-

kas)
,
jota rajoittaa kuusi tasanneskuviota. Sään-

nöllistä hra 1. kuutiota rajoittaa kuusi neliötä.

Heksaemeron (kreik.), „kuuden päivän työ",

maailman luomistyö, joka 1 Moos. 1 esitetään

suoritetuksi kuutena päivänä. Ke.skiajalla jul-

kaistiin lukuisia Heksaemeron-teoksia, joilla on

huomattava sivistyshistoriallinen merkitys, niissä

kun on koottuna .sen ajan kosmologinen tieto.

Luomishistoriaa selitysopillisissa teoksissaan kä-

sitelleistä kirkkoisistä mainittakoon Origenes,

Augustinus, Lactantius, Hieronymus, Ba'-ilius

Suuri, Gregorius Nyssalainen, Procopius, Efrcm
Syyrinlainen ja Jaakob Edessalainen. [O. Zöck-

ler, „Geschichte der Beziehungen zwischen Theo-
logie u. Naturwissenschaft" I, II (1877-79) ; K.
Kretschmer, „Die physische Erdkunde im christ-

lichen Mittelalter" (1889) : Arthur Hjelt, „Mvi-
des sur l'Hexaemeron de Jacques d'lSdesse"

(1892).] Ar. n.
Heksagoninen järjestelmä (kreik. heks =

kuusi, ja ,7o?7.(/ = kulma) ks. Kide.
Heksakisoktaedri (kreik. hcksakis = kuusi

kertaa, ja oktaedri), regulaariseen kidejär-
jestelmään kuuluva kidemuoto, ks. K i d e.

Heksakistetraedri (kreik. heksakis = kuusi
kertaa, ja t e t r a e d r i) , regulaariseen kide-

järjestelmään kuuluva kidemuoto, ks. Kide.
Heksakordi (kreik. /ic/cs = kuusi, ja kliorde'

=

jänne, kieli), mus., 6-sävelinen asteikko, joka
lltnnellä vuosis. oteltiin peru.staksi sävelen-
tapaamisessa ja myös musiikin teoriassa, entisen
muinaiskreikkalaisesta teoriasta periytyneen 4-

sävelisen (tetrakordin) asemesta; säveleutapaa-
misessa sitä on käytetty 18:nteen vuosis. saakka.
H. lasketaan duur-asteikon toonikasta tahi domi-
nantista ylöspäin ja on kumpaisessakin tapauk-
sessa asteiltaan yhtäläinen. /. K.
Heksametri (kreik. Ae/^s = kuusi, ja metron =

mitta, taliti, runojalka), kuusimittasäe, varsin-

kin daktylinen. Daktylinen h. oli kreikkalaisten

tärkeimpiä runomittoja ; esiintyi jo Homeroksen
kertomarunoissa täysin kehittyneenä

; pv-^yi sit-

temmin varsinkin kertomarunouden (eepoksen)

runomittana. Vanhastaan sitä käytettiin m.yös

liturgisissa lauluissa (n o m o s) ja oraakkeleissa.

Sitä paitsi sitä viljeltiin opettavaisen runouden
ja buk9lisen runouden runomittana. Elegisissä

kaksoissäkeissä (ks. Elegiti) loisena aineksena
oli h., toisena n. s. pentametri. H. oli muodos-
tettu daktyleista, joiden sijasta sai esiintyä spon-

dcita. Viimeinen tahti (runojalka) oli aina kaksi-

tavuinen (spondee tai trokee) ; viidennessä tah-

dissa spondee oli verrattain harvinainen. Lähellä

h:n keskikohtaa oli tavallisesti runojalkaa jakuva
sananloppu (säkeen pää-ca?sura) ; siten säe ja-

kaantui kahteen puoliskoon, joista loisella oli

laskeva, toisella nouseva rytmi; täten h. sai sekä

pontta että vaihtelevaisuutta. H:n perusmuoto

oli siis ^

tai ^

Myöhemmässä runoudessa, varsinkin bukolisessa,

esiintyy pää-c£ESurana n. s. bukolinen ctesura:

Kreikkalaisilta roomalaiset lainasivat h:n, ja

heidän runoudestaan se sitten on periytynyt

nykyajan runouteen. Vaikka h. perusluonteel-

taan on uusille kielille vieras, se kun on raken-

nettu tavujen laajuuteen eikä, kuten yleensä

uudempien kielien runomuoto, korkoon, ovat ru-

noilijat sellaiset kuin esim. Goethe ja Bunoberg

tällä runomitalla luoneet iki-ihauia teoksia.

O. E. T.

Heksapla (kreik., „kuudenkertainen") , kirkko-

isä Origeneen suuren tekstikriitillisen teok-

sen nimi, jossa V:n T:n teksti olisi esitettynä

rinnakkaisissa sarekkeissa, ensiksi hepreaksi

heprealaisilla kirjaimilla, sitten hepreaksi kreik-

kalaisilla kirjaimilla sekä vihdoin neljässä eri

kreikkalaisessa käännöksessä. Muutamiin V:n

T:n kirjoihin sisälsi teos kahdeksan, jopa yh-

deksänkin sareketta. Hieronymus sai tilaisuu-

den käyttää tätä teosta Kesareassa, jossa oli

Origeneen kirjasto; sen jälkeen teos joutui ko-
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konaan unohduksiin. V. 1896 toht. Mereati keksi

eräästä Milanoa Ambrosiana-kokoelmassa ole-

vasta palimpsesti-käsikirjoituksesta Heksapla-

katkelman Psalmeista. Kaikki aikaisemmin tun-

netut otteet ovat julkaisi ut Fr. Fieldiu teok-

sessa „OrigenJs Hexaplorum quse supersuut"

(1S75). Ar. n.
Heksateukki (kreik., „kuusikääröinea kirja"),

viiden Mooseksen kirjan ynnä Josuan kirjan yh-

teinen nimitys; ks. Pentateukki. Ar. E.
Hektiikka (ks. Hektinen kuume) ks.

Keuhkotaudinkuume.
Hektinen kuume (kreik. hektiko's = jnka laa-

tuinen) ks. Keuhkotaudinkuume.
Hektografi ks. Hektografia.
Hektografia (kreik hekato'n = sa.ta, ja gra-

p//ern = kirjoittaa), kirjoitusten ja yksinkertai-

sempien piirrosten j. n. e. monistusmonettely.

Tarkoituksenmukaiselle, aniliiniväristä valmiste-

tulla musteella aikaansaatu kirjoitus tai piirros

asetetaan, kirjoitus alaspäin, erityiselle liimasta

ja glyseriinistä valmistetulle laatalle (h e k t o-

grafilaatalle), joka silloin imee itseensä

niin paljon tehoisaa aniliiniväriä, että sitä vas-

taan paperiliuskaa painamalla voidaan saada
joukko jäljennöksiä (noin 100, josta nimi). —
Kiertokirjeitä, luentoja y. m. monistettiin aikai-

semmin usein hektografoimalla, mutta nyt kir-

joituskoneet jäljenlämis- ja monistuskoneiueen
ovat syrjäyttäneet tämän menettelytavan, vrt.

M i m e o g r a f i a. V. V-la.

Eektor [-iörj, troialaistarustossa Priamoksen
ja Hekaben poika, Andromakhen puoliso, Astya-
naksin isä, troialaisten ylin piiällikkö ja urhein
esitaistelija. Iliadissa kerrotaan kuinka H.,

Akliillouksen pysyessä sodasta erillään, voittaa

kreikkalaisten sankarit ja joukkoineen tunkeu-
tuu heidän leiriinsä sekä jo on vähällä sytyttää
heidän laivastonsa tuleen, kun Akhilleus, pelas-

taakseen kansalaisensa, suostuu lähettämään
Patrokloksen Myrmidoneinecu taisteluun. Troia-
laisten täytyy peräytyä, mutta taistelussa Pat-
roklos saa H: n kädestä surmansa. Tästä voitos-

taan H. ei saa kauan iloita; Akhilleus ryhtyy
taisteluun kostaaksensa ystävänsä kuoleman.
H. ei voi pitää puoliaan raivoisaa Akhilleusta
vastaan; hän pakenee, mutta Akhilleus saavut-
taa hänet ja hän ryhtyy viimeiseen taisteluunsa.
Zeus punnitsee vaa'allaan taistelijain kuolon-
kohtalot, ja H:n kohtalo painuu alas. Apollon,
H:n suojelusjumala, luopuu hänestä ja hän kaa-
tuu, Troian muureilta katselevien omaistensa
kauhuksi ja suruksi. Akliilleus laahaa hänen
ruumiinsa sotavaukkuriensa perässä kroikkalais-
leiriin; sielläkiu hän joka päivä laahaa sitä

kolme kertaa Patrokloksen hautakummun ym-
päri, kunnes H:n vanha isä Priamos, Hermes
jumalan saattamana, menee yöllä vihollisensa luo
ja lunastaa poikansa ruumiin. Hekaben ja Andro-
makhen itkuihiu ja Hrn hautakummun luomiseen
Iliadi päättyy. — Ei yhtäkään muuta sankaria,
ei kn-ikkiilaisten eikä troialaisten puolella, ole

eepoksessa kuvattu niin jaloksi, puhtaaksi,
epäitsekkääksi kansansa esitaistelijaksi kuin
H. Hänen ja Andromakhen hyvästijättö (II. VI)
on Homeroksen sankarirunojen ihanimpia koh-
tia. O. E. T.

Hei, naispuolinen manalan haltija skandinaavi-
Iäisissä ruuoissa. Tämä persoonallinen merkitys

on myöhemmin kehittynyt alkuperäisemmästä.
paikallisesta manalan merkityksestä, joka ilme-

nee vielä ruotsalaisessa lausetavassa sld i hjel

(ihjäl) = lyödä kuoliaaksi sekä kristillisen

rangaistuspaikan värittämänä sanassa „helvetti"

< muinaisskand. helviti sanan jälkiosa m( rkit-

see rangaistus, vrt. ruots. vite = uhkasakko)

.

K. K.
Hela (1. Putziger Nehrung), Danzigin

mutkaan pistäytyvä 36 km pitkä, 1-3 km leveä

niemi; eteläkärjellä on kylpylä H., kaksi valo-

tornia ja pelastusasema. E. E. K.
Hela, helat, yleinen nimitys niille metalli-

osille, joita rakennus- ja puusepäntöissä käyte-

Heloilla varustettu kirstu v:lta 1808, Helsingin pitäjäsU
nyk. Kansallismuseossa. Kirstun pituus 85 cm.

tään ovien, ikkunain, huonekalujen y. m. lujenta-

miscksi ja suojaamiseksi (varsinkin kulmissa)

tai koristamiseksi (myös taideteollisuusesineissä)

.

Suurimman käytännön ja koristeellisen rikkau-

den helat saivat keskiajalla romaanisessa ja

goottilaisessa tyylissä. Myös renesanssin aika
käytti niitä mielellään. Joitakin vuosia sitten

helat olivat meidän uusissa, keskiaikaisia aiheita

tapailevissa huouekaluissamrae sangen yleiset.

Kansanomaisessa taideteollisuudessa, kuten kirs-

tuissa, puukoissa (Kauhavan), vöissä y. m. ta-

paamme heloista hyviä esimerkkejä. K. 8. K.
Helatorstai, kristillinen juhla, jota vietetään

40:ntenä päivänä pääsiäisen jälkeen muistoksi
Kristuksen taivaaseenastumisesta; vietetty 4:n-

neltä vuosis. aikain. A. F. P.
Helavalkea. Kevättulien polttaminen ylävillä

paikoilla on vanha tapa, joka tavataan hyvin
monilla kansoilla. Tulenpolttoaika on eteläm-
pänä aikaisempi (laskiaisen ja pääsiäisen aika),

mutta pohjoisempana myöhempi, helluntain ja

juhannuksen tienoo. Päämcnon helluntaijuhlan
vietossa on muodostanut n. s. helavalkea n poltta-

minen, mikä näkyy olleen yleinen tapa Varsinais-
Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Hämeessä, Etelä-

Savossa ja Inkerissä; samalla on siihen kaik-

kialla liittynyt nuorisonleikkejä. Helavalkean
polltoaika on joskus vaihdellut; muutamin pai-

koin mainitaan helavalkeoita poltetun helators-

tain ja juliannuksen välisenä aikana. Helaval-
kean vanhuutta todistanee se seikka, että tämän
tulen sytyttämisessä on käytetty n. s. kitkatulta.

Sääksmäen Ritvalassa on helavalkean polttami-

nen liittynyt kirkolliseen juhlakulkueeseen ja

saanut siellä ominaisen muodostuksen. ks.

Helkavirret. [Waronen, „Vaiuajainpalve-
lus muinaisilla suomalaisilla", siv. 307-315.]

U. K.
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Helbig [-ih], Wolfgang (s. 1839), saks.

muinaistieteilijä, Roomassa olevan Saksan arkeo-

logisen laitoksen 2:n sihteeri (varajohtaja) 1865-88,

asuu edelleen Roomassa. H. on kirjoittanut

useita ansiokkaita teoksia: „Wauclgemäl(lo der

vom Vesuv verschiilteten Slädte Kampauieus"
(1868), „Untersuchungen iiber die kampanische
Wandmalerei" (1872), „Die Italiker in der Po-

ebene" (1870), „Das homerische Epos" (2:a p.

1887) sekä toimittanut suositun käsikirjan

»Filhrer durch die öffentl. Sammlungeu klass.

Altertiimer in Rom" (2:n pain., 1899).

K. J. H.
Held [helt], Adolf (1844-80), saks. talous-

tieteilijä, v:sta 1868 professorina Bonnissa, v:sta

1880 Berliinissä. H. oli n. s. kateederisosialisli-

sen suunnan miehiä ja yhdistyksen „Verein fur

Sozialpolitik" perustajia. Teoksia: „Die Ein-

koraeusteuer" (1872), „Sozialismus, Sozialdemo-
kratie und Sozialpolitik" (1878), „Z\vei Biicher

zur sozialen Geschichte Englands" (1881).

J. F.
Helder, lujasti linnoitettu merikaupunki

Alankomaiden Pohjois-HoUannin maakunnan poh-

joisimmassa kärjessä, vastapäätä Texel-saarta

;

27,027 as. (1908). Sen kauppa on tullut kukois-

tavaksi Pohjois-Hollannin kanavan kautta, johon
sen yhdistää H.-kanava. Laivaveistämöilä; ulko-

satamassa on sijaa 300:lle alukselle. Willemsoor-
din sotilasasemalla on kaksi suurta telakkaa,

merisotilasopisto y. m. — Lähellä H:iä alanko-

maalaiset Troimp ja de Ruyter voittivat eng-

lantilaisen laivaston 1G73. E. E. K.
Helena ks. Helene.
Helena [-Iina], Yhdysvalloissa Montanan pää-

kaupunki ; 10,770 as. (1900). Sijaitsee maail-

man kenties rikkaimmassa vuorikaivos-alueessa.

Kahden rautatien risteyskohta. Metodistiuen
yliopisto.

Helena, Pyhä (k. vv:n 326-329 välillä, n.

80 v:n ikäisenä) Konstantinus Suuren äiti, syn-

tyjään arvattavasti alhaissukuinen nainen. V:n
324 jälkeen hän teki pyhiinvaellusmatkan Jeru-

salemiin, rakennutti sinne ja muuanne kirkkoja

ja jakeli runsaita almuja. Myöhempi aika piti

varsin suurejia hänen vaikutustaan hänen poi-

kansa kehitykseen, mutta tässä suhteessa se

ilmeisesti on paljon liioitellut. Keskiaika kun-
nioitti Helenaa suurena pyhimyksenä. K. ö.

Helene [-le'ne} (lat. Delena), kreik. taruhen-

kilö, alkuaan kaiketi jumalatar, dioskuurien
(ks. t.) sisar, oli tavallisimman tarun mukaan
veljiensä kanssa ollut munassa, minkä Lakodai-
monin kuninkaan Tyndareoksen puoliso Leda
synnytti Zeukselle, kun tämä oli läliestyuyt

häntä joutsenen muodossa. Toisen tarun mukaan
H:n synnytti Nemesis jumalatar (paheksimi-
neu ja kosto olennoituna). H:n ollessa vielä val-

lan nuori hänet ryösti Theseus ja voi Attikan
Aphidnaihin, josta dioskuurit vapauttivat hänet.

Ihanaksi neidoksi varttunutta H:eä kosivat
kaikki Kreikan mahtajat; veristen riitojen vält-

tämiseksi Tyndareos vannotti kaikki kosijat puo-
lustamaan asevoimalla sitä, joka H: n saisi. H.
naitettiin Menelaokselle (ks. t.), josta sittemmin
tuli Spartan kuningas. Kun sitten troialainen
kuninkaanpoika Paris vietteli (tai ryösti) II:n

ja vei hänet Troiaan, niin kaikki hänen kosijansa

liittoutuivat Menelaokseen ; siten Troian sota sai

alkunsa. Iliadissa kuvataan mitenkä H. Troias-

sakin, vaikka olikin turmion tuoja, suloudellaan
lumosi niin vanhat kuin nuoret. Kun Troia val-

loitettiin, yritti Menelaos surmata uskottoman
puolisonsa, mutta tämän kauneus löi miekan hä-
nen kädestään. Odysseian mukaan H. sitten eleli

onnellisena ja kunnioitettuna Menelaoksen ko-

dissa. Toisen tarutoisinnon mukaan H. ei seu-

rannutkaan Parikseii kanssa Troiaan, vaan erosi

liänestä matkalla ja jäi Egyptiin; Troian sodassa
taisteltiin vain tyhjästä valehaamusta ; kotimat-
kallaan Menelaos tapasi H:n Egyptistä ja vei

hänet kotiinsa (näin Stesikhoros ja Euripides
[Helene-tragediassaan] ; samaan suuntaan myös
Herodotos) .— Spartassa ynnä muutamissa muissa
paikoin H:eä palveltiin jumalattarena tai puoli-

jumalattarena. Erään tarun mukaan H. eli hau-
dantakaista elämää Akhilleuksen puolisona Lcuke-
saaressa (ks. Akhilleus). — Helenen nimellä
nimiteltiin sitä sähköperäislä valoilmiötä, jota

suomeksi sanotaan Ukon kynttiläksi (,,St. Elmon
tuli"). O. E. T.

Heleniini (alantkanvertti), Inula Ileleniumm-
misen kasvin juuresta saatu, värittömiä ja hajut-

tomia kiteitä muodostava, alkoholiin ja eetteriin

liukeneva, veteen miltei liukenematon aine, jolla

on voimakas, bakteereja tappava ominaisuus.
Helenius f-lc'niusj, Kaarle (1784-1855)

,

pappi ja kirjailija, yliopp. 1803, fil. maist. 1810,

teol. kand. 1812, teol. lis. 1818, Pöytyän kirkko-

herra v:sta 1824, virsikirjakomitean jäsen v:sta

1825. tl:n virsikokeet, sekä alkuperäiset (ilmes-

tyneet hänen toimittamassaan „Uudes.sa suoma-
laisessa virsikirjassa" 1837) että käännetyt, eivät

yleensä olleet onnistuneita. Paremman palve-

luksen suomalaiselle kirjallisuudelle hän teki

suomal. -ruotsalaisella ja ruots.-suomalaisella käsi-

sanakirjallaan (1838), joka aikoinaan täytti suu-

ren piuitteen.

Helenius-Seppälä, Matti O sk a r i (s. 1870),

raittiusasian harrastaja, yliopp. 1888, fil. kand.

1894, valtiotieteen tohtori 1902 (Kööpenhami-

nassa) ;
„Raittiuden ystäväin" sihteeri v:sta 1902

;

ollut ylioppilaiden raittiusyhdistyksen ja Suo-

men opiskelevan nuorison raittiusliiton puheen-

johtajana; jäsenenä ja sihteerinä m. m. val-

tion alkoholimonopolikomiteassa (1908) ; kristil-

lisen työväen edustajana toisilla valtiopäivillä

1908; toiminut innokkaasti raittiusasian hyväksi

kirjailijana ja esitelmäin pitäjänä; julkaisuista

huomattavin; „Alkoholsp0rgsmaalet" (suomeksi

nimellä „Alkoholikysymys") (1902).

Helenos, troialaista rustossa Priamoksen ja

Hekaben poikia. H. esiintyy Iliadissa sekä en-

nustajana että uljaana taistelijana. Myöliemmin
häntä joskus kuvattiin kavaltajaksi. Erään ta-

run miikaan, jota Vergilius ^neis runoelmassaan

on noudattanut, H. tuli Troian valloituksen jäl-

keen Neoptolemoksen orjaksi, siirtyi hänen kans-

sansa Epeirokseen ja sai vapautensa takaisin

sekä nai niinikään Neoptolemoksen valtaan jou-

tuneen Andromakhen. O. E. T.

Heleocharis ks. S c i r p u s.

Helgeandsholmin päätös on eräs 1500-luvun

loppupuolella tekaistu, muka 1282 tehty herrain-

päiväpäätös, joka määräsi että talonpoikain maa-

omaisuudesta on vero maksettava kruunulle ja

että kaikki suuret vesiväylät, kaikki vuorikaivok-

set ja suuret metsät Ruotsin valtakunnassa ovat
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kruunun omaisuutta ; sen sepittäjä oli eräs
Paine Friksson (RosenstrAle). K. G.
Helgolanti (Helgoland), kolmionmuotoinen,

55 hu:n .suuruinen, 1,700 m pilkii, COO m leveä

saari Poiijaiimeressä luoti-iseen Elbcn suusta,

45 km mannermaasta. Pääosan, „OberlaiKl"in,

muodostaa n. CO m korkea, joka puolalle äkkijyr-

käsli laskeulMva, piniaisesla liiet;ikivoslä muo-
dostunut kallio, jonka läntisen, tyrskyille alttiin

seiniin meri on louhinut omituisiin muotoilun.
,,Oberland"illa on valotorni, lujasti varusteltuja

pattereita, sekä kaakkoiskulmalla kaupunki, joka
jatkuu kaakkoon „Untcrland"ille, alavalle, liiek-

Helgolanti.

kaiselle rantakaistaleelle. Hiukan toista km
tästä itään on hiekkasaari, pakoveden aikana
n. CO ha:n suuruinen, johon on syntynyt suosittu

kylpylä; vuosittain käy siellä n. 20,000 kylpy-
vierasta. Sama määrä tilapäisiä matkailijoita
käy IT:lla, sen luonnon omituisuuksien houkut-
telemina. — Hm asukkaat, varusväen kera 2,307

henkeä (1900), ovat friisiläisiä, elävät kalastuk-

sella, luotseina ja malkailijaliikenteestä. — II:lla

on useita lieleellisiä liavainloasemin, museo,
missä kuulu lintukokoelma — H. on äärettömien
muullolintuparvien levähdyspaikka. Säiinnölli-

nen höyrylaiva\'hteys mantereelle. Julistettu

1910 sotalaivastosatamaksi ; salamalaitteet (rak.
1908-1.'?) tullevat maksamaan n. 30 milj. mk. —
ISmnella vuosisadalla II. kuului Tanskalle,
14:nnellä IIolstein-Gottorpin herttuoille, joutui
1714 Tanskalle, 1807 sen valtasivat englantilaiset,

jotka mannermaa-sulkemuksen aikana tekivjit

siitä salakuljetuksensa pääpaikan; 1890 Englanti
vaihdon kantta luovutti Hmi Saksalle. E. E. K.

Heliade-Eadulescu f-äde-radule'sk] (1802-72),

roniaauialamen kirjailija ja politikko, oli ensinnä
opettaja ja sittemmin ylimmän kouluviraston jä-

sen. V. 1848 hän oli ruhtinas Bibescon paettua
väliaikaisen hallituksen jäsen, mutta karkoitet-

tiin pian maanpakoon ja [ti»äsi takai.-in koti-

maahansa 1854. Vv. 18G7-70 hän oli romaanialai-
seu akatemian esimies. H. kirjoitti m. m. eepok-

sen „M;kael Urhoollinen" (184C), perusti ensi-

mäisen romaanialaisen kirjallisen aikakauskir-
jan „Curierul romäne.sc" (1829), ja häni^n an-

sionsa on, että useita länsieurooppalaisen kirjal-

lisuuden etevimpiä tuotteita ilmestyi romaania-
laisessa käännöksessä. Ixomaanialai.sen kirjakie-

len ja kirjallisuuden kehityksessä hänellä on huo-
mattava osa.

Heliadi ks. P h a e t h o n.

Heilala (kroik. 77''ho'ia = kokous) , muinaisessa
Ateenassa kansantuomioistuinten yhleisuimitys.
H:ssa ratkaistiin aikaisemmin etupäässä sellaisia

asioita, joissa vedottiin virkamiesten tuomioista,
mutta sittemmin sen valtapiiri laajeni niin, että

useimmissa jutuissa saattoi suorastaan kääntyä
sen puoleen. ILn merkitystä lisäsi vielä se, että

.'Vleenan liittolaisten oli pakko oikeusriidoissaan
lulla sen eteen. ITissa kiisiteltiin asioita julki-

sesti. Sen jäsenille, heliasteille, Perikles
sääsi valtion varoista maksettavaksi päivää kohti
1 obolin, minkä summan Kleon (ks. t.) korotti
kolminkertaiseksi. Suurimmillaan ollessaan he-

liastien luku teki 6,000, joista 1,000 oli vara-
jäsentä. Vuodeksi tarvittava määrä otettiin il-

moittautuneitten joukosta arvan nojalla; oikeu-
tettu ilmoittautumaan oli jokainen 30 vuotta
täyttänyt kansalainen, joka ei ollut valtiolle vel-

kaa ja nautti täydet kansalaisoikeudet. H. työs-

kenteli 10 eri osastossa, joilla kullakin oli oma
tuomiopaikkansa. Osastojen jäsenten luku vaih-

teli oikeusjuttuja myöten ollen säännöllisesti 501

;

erinäisissä tapauksissa kuitenkin useat osastot
työskentelivät ylidessii, jolloin samaa juttua kä-
sittelevien heliastien luku nousi 2,00n:een. [Frän-
kel, „Die altischen Gesch\vornengerichte", 1877.]

E. R-n.
Heliakinen 1. h e 1 i n e n (kreik. hclios = au-

rinko), aurinkoon kuuluva tahi siihen jossain
suhteessa oleva. Tähden heliakiseksj nousuksi
tai laskuksi sanotaan sen ensimäistä ilmestymistä
aamulaivaalle tai viimeistä näkymistä iltatai-

vaalla. Vanhana aikana vuoden pituus määrät-
tiin tähden heliakisesta noususta. Egyptiläiset
tiesivät Siriuksen heliakisesta noususta määrätä
Xiilin tulva-ajan. Ensimäisen suuruusluokan
tähtien heliakinen nousu ja lasku tapahtuu au-

riiijron ollessa n. 11° niiköpiirin alla. II. R.
Heliand f-c-J rsaks. /ZciZ^?»/ = vapahtaja) . Jee-

suksen elämiiä evankeliumien mukaan esittävä,

muinaissaksilaisella kielellä 9:nnel]ä vuosis. j. Kr.
kirjoitettu runoelma, jonka Flacius Illyricuksen

lieclonannon mukaan Lndvik Ilur.-kaan kehoituk-
sesta kirjoitti saksii, runoilija. Siinä on Pyhän
maan asemesta lapahtumapaikkaua Saksa, ja

juutalaisten kaupunkien asemesta esiintyy mui-
iiaissnksilaisia ritarilinnoja. Painok.^sia: Sievers

(1878), Behagel (18S2) v. m. [Grein, .,Die Quel-

len des H." (1869);*

Behagel, ,,Der H. und
die alt.sächs. Genesis"
(1002). J. n-i.

Helianthemum, p ä i-

V ä n n o u t o, kasvi-

suku Ci-s/acecE-heimossa,

pääasiallisesti Väli-

merenmaiden pieniä

pensaita tai useimmin
rentoja yrttejä; lehdet

pitkänomaisia, kukat
keltaisia, isoja, iloilla

yksi laji 77. vulgare
(cliamcecintus), harvi-
nainen kalkkiseuduissa
Etelä-Suomessa.

fj. A. W.)
Helianthus, ka-vi-

suku mykerökukkais-
teri heimossa : korkeita,

karhealehtisiä, iso- ja

keltamykeröisiä yrt-

tejä, useimmat kotoisin

Helianthemum chamaecistus.
1 kukUiva k;isvi, S kukinto,

3 verholehii alapiiolelra,

4 emi sekil muutamia hPteitä,

5 kypsä ja avattu kota
vertiolehtinpen, 6 kypsä

kota ylhäältäpäin, 7 siemen.
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Pohj.-Ameriikasta. Koristuskasvina viljellään

meillä auringonruusua, auringon-
kukkaa (TI. annuiis) loistavien, suurien kukka-
mykeröittensä vuoksi. Etelä-Venäjällä ja Unka-
rissa sitä viljellään litteiden, miistakuoristeii lie-

delmiensä, „auriugonkukaiisiementen" täiidcn,

joista puserretaan ravinnoksi ja siiippuateolli-

suuteen käytettyä öljyä; puserrusjättcistä val-

mistetaan väkireliukakkuja. ks. myös A r t i-

sokka. (J. A. W.)
Heliastit ks. Heilala.
Helichrysum, kasvisuku mykerökukkaisteii

heimossa, n. 300 lajia kaikissa maanosissa paitsi

Ameriikassa. Kehtosuomut ja teriöt kaivomaiset

ja kuivat, valkeat, keltaiset, punai.sct tai rus-

keat. Useita lajeja viljellään eteruelleiuä.

(j. A. ir.;

Helikon [-kö'n], vuoristo Keski-Kreikassa,

liittyy lännessä Parnassos- ja Kirphis-vuoristoi-

hin ja täyttää Boiotiau lounaisen osan. Korkein
huippu 1,750 m. H:n rinteet lähteineen, lelitoi-

neen olivat Muusain („runottarien") palveluk-

sen pesäpaikkoja. Suuri, kuvapatsailla y. m. kau-

nistettu Muusain pyhäkkö oli Thespiain yläpuo-

lella. Tunnettuja ja usein runoudessa mainitluja

ovat Aganippe- ja ITippukrene- (Ilippokrene-)

lähteet, ks. II i p p o k r e n e. O. E. T.

Heliodoros {hclio'dö-J, Theodosioksen poika

Syyrian Emesasta, kreik. kirjailija (luult. 3:nnella

vuosis. j. Kr.) ; kirjoitti laajan „Aithiopika"

nimisen romaanin (Theageneen ja Kharikleian
seikkailuista). Teos on kreik. sofistisen romaani-
kirjallisuuden tärkeimpiä tuotteita. Vanha tra-

ditsioni, jonka mukaan II. oli kristitty, vieläpä

Thessalian Trikkan piispa, on osoitettu perättö-

mäksi. [Hohde, „Der griechische Roman".]
O. E. T.

Heliogabalus [hclioga'-], ^I a r c u s Aure-
lius Antoninus II., oik. E 1 a g a b a 1 u s, al-

kuaan V a r i u s A v i t u s (B a s s i a n u s) (204-

222 j. Kr.), Rooman keisarina 218-222, Varius
Marcelluksen ja Julia Soscmiaan, keisari Caracal-

lan (ks. t.) serkun, poika. II, oleskeli Syyriassa
Emesan (nyk. Ilöms) kaupungissa auringon-

jumalan pappina, kun hän, muka CaracallaTi poi-

kana, julistettiin keisariksi. ^lacrinuksen kukis-

tuttua TI. asettui Roomaan, missä hiin itämaisiue

seuralaisineen harjoitti mitä törkeintä vallatto-

muutta ja irstailua. Kun hiin tavoitteli kruunun-
perilliseksi julistamansa sukulaisensa M. Aure-
lius Severus Alexanderin (ks. Aleksanteri
S e V e r u s) henkeä, surmasivat sotamiehet hä-

net 222. [Duviquet, „TIeliogabale racoutö par le»

historiens grecs et latins" (1903).] K. J. H.
Heliografi 1. fotoheliografi (kreik.

helios = aurinko, f7r«p//ein = piirtää, p/iös = valo),

kone auringon valokuvaamista varten. IT:n muo-
dostaa tähtitieteellinen kaukoputki, jossa oku-

laarin asemasta on valokuvauskone. Erityisiä

toimenpiteitä täytyy noudattaa yli valottamisen

estämiseksi. Tavallisesti h:iin myöskin on yh-

distetty heliostaatti (ks. t.). Jl:n avulla otetaan
nykyään jiirjestelmällisesti auringonvalokuvia.

Erityistä huomiota ovat Janssenin MeudonMssa
ottiimat valokuvat herättäneet. II. K.
Heliografia (kreik. /tfiios = aurinko, ja gra-

pÄein = kirjoittaa) ks. Valokuvaus.
Heliogravyyri (helios = 'duriuko, ja graphein

= piirtää), fotogravyyri, kuparlvalo-

paino, eräs menetelmä valmistaa valokuvauk-
sen avulla kuparisia kuvienpainolevyjä. Kiillo-

tetun kuparilevyn pinnalle sirotetaan asfalttijau-

helta ja sulatetaan se siihen kiinni levyä heikosti

lämmittäen; asfalttikerrokselle kiinnitetään va-

lonarka bikromaattiselaliinipaperi, jolle on otettu

painettava kuva, ja levyä huuhdellaan lämpi-
mällä vedellä, jolloin vain ne osat bikromaatti-
selatiinista liukenevat veteen, mihin valo ei ole

vaikuttanut; syntyneelle selät iiniuurroksiselle

kuvalle kaadetaan rautakloridiliuvosta, joka syö-

vyttää kuparilevyä tunkeutuen selatiiuipeiton

läpi; luonnollisesti kupari syöpyy enemmän
niiltä paikoilta, mi.ssä selaliinipeitlo oii ohuempi.
Kun levy on tarpeeksi syövyteliy, piirteet kyllin

selvät kui)aripiiiualla, poistetaan selatiinipeilto

ja asfalttikerros, korjataan ja parannetaan uur-
rokset käsin kaivertamalla, jolloin levy on val-

mis värjättäväksi ja painettavaksi. Ileliogra-

vyyrimenet<'lmällä saadaan erittäin tasaisenväri-

siä, sametintapaisesti varjostettuja kuvia, ja sitä

pidetään parhaimpana valokuvauksen avulla toi-

mitettavista kuvien painamismenetelmistä.
S. V. n.

Heliokromia (< kreik. helios = aurinko, ja

khröma-\\\v'\) , valokuvaus luonnollisin värein.

Heliometri (kreik. //rZios = aurinko, ja metron
= mitta), tähtitieteellinen kone, jonka avulla voi-

daan mitata pieniä kulmia taivaalla, niinkuin

auringon kulmadiametri (siitä nimi), kahden
likellä toisiaan olevan tähden kulmactiiisyys

j. n. e. II:n objektiivi on leikattu halkaisijaa

myöten kahleen puoliskoon, joita voidaan siirtää

toisiinsa verraten leikkausviivaa ]iitkin. II:n

kiiytäntö perustuu siihen, että objektiivipuolis-

kojen muodostamat, havaittavan taivaankappa-

leen kuvat (>roavat sitä enemmän toisi.siaan, kuta

enemmän olijektiivipuoliskoja siirretään toisiinsa

verraten alknpi>riiisest:i asemasta. II. R.

Helioplastiikka ks. V a 1 o p a i n o.

Heliopolis (kreik. = „auringonkaupunki"). 1.

Muinainen kaupunki Ali-Egyplissä (Raamatussa

On < eg. An > ass. Vnu), josta on säilynyt

Matarijen kylän läheisyydessä nähtävä Sesostris

I:seii pystyttämä 20,87 m korkea obeliski (ks.

T^?.vpti, liitekuv:i) y. m. H.-On oli auringon-

jumalan Re'n palveluksen päiipaikka, jonka pa-

pisto oli sangen mahtnva ja kuuluisa viisaudes-

taan. TIerodotos hankki itselleen tietoja IT:n pa-

peilta ja Platon kerrotaan viihtyneen hoidan luo-

nansa 13 V. Kun Strabo (s. n. 60 e. Kr.) kävi

Egyptissä, oli H. jo raunioina. — 2. Muinainen

kaupunki Syyriassa, nyk. Baalbek (ks. t.).

A'. T-t.

Helios fhe-J (< äe'lios < auelios), kreik.

aurinko, jumalaksi olennoituna aurinko-jumala.

Kuvailtiin tav. sädepäiseksi nuorukaiseksi, joka,

noustuaan idiis>ii maailmanvirrasta (tai kylvet-

tyään idän äärillä olevassa lammessa) , valkoisella

nelivaljakolla ajoi halki taivaankannen, laskeu-

tuakseen illalla taas maailmanvirtaan: yön ai-

kana hän kultamaljassa nukkuen soljui maail-

manvirtaa myöten lännestä itään aloittaakseen

taas uuden pii ivan. Homeroksen runoissa H.

mainitaan myös nimellä Ilyjierion; llesiodoksen

Theogonian mukaan taas hän oli ITyperion ja

Theia nimisten titaanien poika; siksi häntä jos-

kus nimitettiin Titan nimellä. Viidennestä vuo-

sis. alkaen e. Kr. H:ta selitettiin useia samaksi
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kuiu Apollon. H:n lapsia olivat Aietes (ks. A r-

gonauttien retki) ja Kirke sekä Phuethon
ja Heliadit (ks. Phaethon). Tärkeimpiä H:n
palveluksen pesäpaikkoja oli Rhodos-saari, jossa

m. m. oli hänen jättilälssuuruiiien kuvapatsaansa,
n. s. Rhodoksen kolossi (ks. t.).

O. E. T.

Heliosentrinen ks. Aurinkokeskinen.
Helioskooppi (kreik. Jiclios = aurinko, ja sko-

pe't« = katsella), astrofysikaalinen apiikoue au-

riukohavaintoja varten. H:ssa on kaksi peiliä,

ja sen käytäntö perustuu polarisatsioni-ilmiöön.

Toista peiliä kiertämällä voidaan tarpeen mu-
kaan himmentää auringonvaloa, ilman että sen

väri muuttuu. E. R.
Heliostaatti, aurinkokuvastin 1. side-

rostaatti 1. ccelostaatti (kreik. hclios =

aurinko, lat. std?js = tähti, lat. co?iuw = taivas,

kreik. s<flio's = asetettu) , kone, jonka avulla tai-

vaankappaleen kuva voidaan heijastuttaa pysy-

väisesti samaan suuntaan riippumatta taivaan-

pallon vuorokautisesta liikunnasta. Tl:n muo-
dostaa liieno peili, jota kellolaitos kiertää tai-

vaanakselin kanssa yhdensuuntaisen akselin ym-
päri. Heliostaatteja on monta eri rakennetta.

U. R.
Helioterapia (kreik. 7«e?ios = aurinko, ja the-

rape'ra = hoito) , auriugonsiiteilyn ja auringon-

lämmön käyttäminen ruumiin hoidon ja taudin

parantamisen tarkoituksessa. Auringonkylvyn
muodossa on auringon säteilyn terveyttä edistävä

vaikutus viime aikoina tullut yleisemmin var-

teen-otetuksi, ks. 1 1 m a k y 1 p y. M. 0-B.
Heliotermometri (kreik. 7(C/tos = aurinko, ja

termometri, ks. t.) , kone, jonka avulla voi-

daan, vertaamalla toisiinsa kahta auringoupais-

teeseen asetettua termometriä, joista toisen pallo

on hopeoitu ja toisen mustattu, määrätä auringon
säteilyn suuruus. H. K.
Heliotrooppi, puolijalokivenä käytetty vih-

reäuvärinen ja punapilkkuinen kalsedoni-muun-
uos. ks. Kvartsi. P. E.

Heliotrooppi (Ileliotropium), kasvisuku Bor-

raginaccte-hemossa.; lukuisia yrttejä ja pensaita

lämpimissä maissa. Useita lajeja, mutta varsin-

kii\ etelä-amer. H. jjeruvianum\a, viljellään vanil-

jalle väkevästi tuoksuvien kukkiensa vuoksi
ruukkukasveina. Etelä-Ranskassa niistä valmis-

tetaan parfyymiä. (J. A. W.)
Heliotrooppi (kreik. TicZios = aurinko, ja tro-

pc' = kääntyminen), Gaussin keksimä merkin-
antokoje geodeettisia mittauksia varten. Kol-
miomittauksissa H:u lähettämä valomerkki mää-
rää kolmiopisteen paikan. Heliotrooppeja on
monta eri rakennetta. Pääosat niissä ovat peili

tai peilisysteomi auringonvalon heijastutlamista

varten ja tälitäyslaitos heijastussuunnan mää-
räiini isiä varten. 77. 72.

Heliotropismi (kreik. 7ieHos = aurinko, ja tro-

pe'in = kääntää) , se ilmiö kasvinosissa, että ne
valon suuntaan ja voimakkuuteen nähden pyrki-
vät mäiiriittyihin tasapainoasentoihin. Edelli-

sestä tekijästä riippuu esim. lehtien ominaisuus
kääntää yläpintansa valonlähteeseen päin (trans-

versaalinen h.). Se huomataan selvästi ikkunalla
kasvavissa huonekasveissa, joiden lehdet ennen
pitkää käilntävät alapuolensa huoneeseen, ylä-

puolensa ulospäin. Mutta valon voimakkuuden
mukaau ne asettuvat sen suuntaan nähden eri-

.suuriin kulmiin: turkinkrassin (Tropeolum) leh-

det ovat aamuin, illoin, valon ollessa heikkoa,
kohtisuorassa asennossa sen suuntaa vastaan,
mutta kääntyvät tähän nähden keskipäivällä, sen
voimakkuuden lisääntyessä, yhä terävämpään
kulmaan. Valon voimakkuus myös on syynä
esim. yleisesti huomattuihin itukasvien varsien
ja juurien taipumisliikkeisiin. Tavallisissa olo-

suhteissa edelliset taipuvat valoon päin (valo-

hakuisia, positiivisesti heliotrooppisia)
,
jälkimäi-

set siitä poispäin (valopakoisia, negatiivisesti

heliotrooppisia) . II. ilmiön kasvit toteuttavat
sekä kasvu- että uestejännitysliikkeiden avulla.

Siihen luetaan myös niiden uni- 1. nyktitrooppi-

set liikkeet, (ks. Uniliikkeet), vrt. Foto-
taksia. (J. A. W.J
Heliotropium ks. Heliotrooppi.
Heliozoa, a u r i n k o e 1 ä i m e t, juuri jalkais-

ten lahko. Niiden ruumiinmuoto on pallomai-

nen, varustettu säteettäin asettuneilla, tavalli-

simmin haarattomilla valejaloilla, jotka tekee

kankeiksi koskella oleva runkorihma, aksopodio.

Vain muutamilla lajeilla on yksinkertainen
kalkkirunko, tavallisimmin ei sitä ole ollenkaan.

Lisääntyvät jakaantumalla tahi itiöiden avulla

ja elävät suolattomassa vedessä. Näitä ovat

esim. meillä Suomessakin yleinen AetivosphcB-

rium Eichhorvi, Clathruliva y. m. E. W. S.

Helisevänjärvi, Räisälän kirkon itäpuolella

kaakkoon juoksevia vesijonoja, joiden vedet lo-

pulta laskevat Vuokseen. K. S.

Helistin ks. Triangeli.
Heliumi (kreik. helios = aurinko), alkuaine,

kem. merkki He. V. 1868 Janssen huomasi au-

ringon spektrin keltaisessa osassa viivan, joka

ei kuulunut minkään ennen tunnetun alkuaineen
spektriin. Lockeyer ja Fraiikland olettivat tä-

män johdosta auringon kaasukehässä uuden alku-

aineen, jonka nimittivät heliumiksi. Sittemmin
on hra myöskin löydetty pienissä määrissä maan-
päällisistä aineista. Ramsay Englannissa ja

Langlet Upsalassa huomasivat 1895 h:a niissä

kaasuissa, joita saadaan kuumennettaessa cle-

veiittimineraalia, ja sittemmin on sitä löydetty

muistakin harvinaisia maametalleja sisältävistä

mineraaleista irroitetuissa kaasuissa, sekä muu-
tamien kivennäislähteiden vedessä. — H. kuuluu,

kuten argoni, neoni, kryptoni y. m. n. s. j a 1 o-

kaasuihin (ks. t.) . Se on väritön ja hajuton,

om.-p., ilmaan verrattuna, O, is?, on vedyn jälkeen

kevein kaikista kaasuista. Tl:n at.-p. on 3,»4 ; sen

molekyli sisältää ainoastaan yhden atomin. Mi-
tään kemiallisia yhdistyksiä h:sta ei tunneta. —
Suurinta mielenkiintoa herätti Ramsayu ja Ray-
leighin huomio, että n. s. radium-emanatsioni
sisältää h:ia, toisin sanoen radiumin hajotessa

muodostuu h: ia, ensimäinen todistus siitä, että

toinen alkuaine voi muuttua toiseksi. Toden-
näköisesti on luonnossa tavattava h. syntynyt
muiden alkuaineiden hajoamisen kautta, joilla

on korkeampi atomipaino. Edv. IJj.

Helix, keuhkokotilosuku, jolla on hyvin kehit-

tynyt, suurikierteinen kuori, jonka suun ne voi-

vat sulkea talveksi kannella (epiphragma) . Näitä
ovat meillä Etelä-Suomessakin tavattava tarha-

etana (TI. hortensis) ja keskieurooppalainen
suuri n. pomatia, joita katolilaiset syövät
paastonaikaan. E. W. S.

Helkavirret. Sääksmäen Ritvala n kylässä
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vietettiin ennen aikaan keväisin helkajuhlaa.

Kylän nuoriso, neitoset esinnä, järjestyivät mää-
rättyihin riveihin Raitinristille, tavallisesti kah-

teen riviin, neljä neitosta kumpaisessakin rivissä

ja laulaen kulkivat edestakaisin kylänteitä pit-

kin. Kahdeksan etumaista neitosta viritti vär-

syn, jonka sitten muu kansajoukko kertoi ; toi-

sinaan kahdessa eri otteessa: niin nimittäin, että

sen ensin toistaa se osa juhlakulkuetta, joka käy
lähinnä laulajia, ja sitten vielä kerran kaiun
tapaan kaukaisempi väkijoukko. Lopulta nous-

tiin n. s. Helkavuorelle, jossa karkeloitiin poi-

kien tekemän tulen (helavalkean) ympärillä.

Helkajuhla lienee alkuaan kirkollinen juhlakul-

kue, jota on vietetty helluntaina, Sääksmäen
pitäjän vanhana kirkkopyhänä, mutta myöhem-
min on „helan huutamisia" uudistettu joka pyhä-

ilta ja usein myös pyhien aattoina helatorstaista

alkaen juhannukseen tai Pietarin päivään asti,

kuitenkin niin etlä helluntain aika oli juhlalli-

sin, sillä silloin kokoontui rahvasta Ritvalaan

naapuripitäjistäkin. Viimeisen kerran maini-

taan helkajuhlaa vietetyn 18G7. Helkajuhla on

ollut neitosten juhla; sitä todistavat tilaisuu-

dessa lauletut helkavirret. Paitsi alkuvirttä, joka

oli jonkinlainen vaatimaton johdatus juhlanviet-

toon, ja loppusanoja, joissa lausuttiin jäähyväi-

set ja toivotettiin siunausta, laulettiin Älatalee-

nan, Inkerin ja Anuikaiseu virret. Näissä lau-

luissa esitettiin kuvauksia elämän eri puolilla:

keskiajan hengellisen legendarunouden vaiku-

tuksesta syntyneessä Mataleenan virressä kuvat-

tiin langennutta naista, Inkerin balladissa uskol-

lista, odottavaa neitoa ja Annikaisen virressä

herkkäuskoista Turun neitoa, jonka „kerran

Kesti petti". Näillä helkavirsillä on ollut selvä

kasvatuksellinen tarkoitus ja ne sopivat hyvin

nuorten tyttöjen laulettaviksi katolisessa juhla-

kulkueessa. — Eunomitta on vanha suomalai-

nen kahdeksantavuisine säkeiueen ja säkeonker-

toineen; sävelmä on katolisperäinen. Helkavir-

sien syntymäajaksi on ajateltu keskiajan loppu-

puolta, aikaa 1300-1500 välillä. — Ensimäisct
helkavirsien muistiinpanot teki K. A. Gottlund
1824 ja Elias Lönnrot 1831. [Krohn, »Kantelet-

taren tutkimuksia", I, siv. 1-108.] IJ . K.
Helkologia (kreik. TieZfeos = haava, ja logos =

oppi), haavoittuma-oppi, oppi niistä taudillisista

ilmiöistä, joissa joko ihossa tahi limakalvoissa

esiintyy jonkinlaisia haavoittumisia.
Hella ks. Keittolaitokset.
Hellant, Anders (1717-89), tähtitieteilijä

ja fyysikko, syntyisin Torniosta. Tultuaan
Upsalan yliopistossa ylioppilaaksi, hän jatkoi

opintojaan siellä kuuluisan tähtitieteen professo-

rin A. Celsiuksen johdolla. Kun Hanskan halli-

tus oli lähettänyt Tornioon Mauperluiö'n johta-

man tähtitieteellisen retkikunnan, joka vv.

1736-37 pitkin Tornionjoen jäätä teki maapallon
muodon selville saamista varten astemittauksia
ja Celsius oli määrätty osanottajaksi tähän retki-

kuntaan, niin H. pääsi hänen välityksellään

osalliseksi tuohon työhön. Se herätti hänessä
harrastusta ja pysyväistä innostusta tieteellisiin

tutkimuksiin. V. 1738 H. puolusti Upsalassa
väitöskirjaansa ,,Et nytt sätt at fiska i the uor-

ländbka elfwer". Hän jätti sen perästä akate-

mialliset opintonsa ja asettui asumaan Tornioon,
missä harjoitti tehdasliikettä. Mieltymyksensä

tieteelliseen työhön hän kuitenkin säilytti.
Vv. 1744 ja 1748 H. julkaisi almanakat Tornion
horisontin mukaan. Vv. 1748-49 hän seurasi
tähtitieteellisenä havaintojentckijänä retkikun-
taa, joka kävi Ruotsin ja Norjan välistä rajaa.
V. 1750 H. tuli ruotsalaisen tiedeakatemian jäse-

neksi ja 1756 Lapinmaan taloustirehtööriksi.
Hänen julkaisuistansa mainittakoon: „0m vatt-
nets värme i norden" (1753) ; „0m klimatcts
helsosamhet i Kuusamo oeh Sodankylä" (1760) ;

„Beskrifning om staden Torneä". Kaikkiaan on
18 hänen kirjoitustaan painettu Ruotsin tiede-
akatemian julkaisuihin. H:n kunniaksi on myös
luettava, että hän on ensiraäisiä, joka huomautti
Ruotsin ja Suomen mantereen kohoamisesta.

V. S: n.
HeHas f-la'sj, Kreikka. H. nimellä mainitaan

Iliadissa Peleukseu valtakuntaan kuuluva Phtio-
tis maakuutiian rajoittuva alue (Etelä-Thessa-
liassa). Sittemmin, historiallisella ajalla, H. oli

varsinaisen Kreikanmaan nimi ja tarkoitti siis

Balkanin niemimaan eteläosaa n. 40:nnestä le-

veysasteesta eteläänpäin; laajemmassa mcrkityk-
ses.-^ä sitä käytettiin myös helleenien asumista
maista, helleeniläismaailmasta ylipäätään. Suur-
Hellaan nimi, jolla tarkoitettiin Ala-Italian
kreikkalais-seutuja, on ilmeisesti syntynyt ai-

kana, jolloin H. nimi vielä etupäässä merkitsi
pientä aluetta emämaassa. — Tätä nykyä H.
[ella'sj on Kreikan kuningaskunnan nimi.

O. E. T.
Hellas, suomalainen pianotehdas, perustettu

1901 ; äskettäin se on kohonnut täydelliseksi ja

ensiluokkaiseksi, alkaen ensimäisenä maassamme
valmistaa flyygeleitäkin. /. K.
Helle [-IcJ, kreik. taruhenkilö, Athamaan (ks.

Athamas) ja Nephelen tytär; pakeni
cmiutimänsä Inon vainooman veljensä Phrik-

soksen kanssa kultavillaiseu jäärän selässä. Jää-

rän uidessa Hellespontoksen salmen poikki H.
putosi sen seljasta ja hukkui salmeen, joka muka
hänestä sai nimensä. O. E. T.

Helleborus, joulu-
ruusu, kasvisuku Ra-
nunculacece-heimos'ia, 15

lajia Etelä-Euroopan vuo-

ristoissa ; kehälehtiä 5,

tylppäpäisiä, värisemättö-

miä, hedelmät peräkkäitä
tuppiloita. Kukkivat var-

hain keväällä, talvellakin

suojalla. Puutarhoissa vil-

jellään n. niger- ja H.
vir/d/s-lajeja, jotka mo-
lemmat ovat myrkyllisiä.

(J. A. W.)
Helleenit (kreik. Uellenes), kreikan kansan

omakielinen nimi. Alkuaan se tarkoitti vain

Etelä-Thessalian pienessä Hellas maakunnassa
asuvaa heimoa (näin Iliadin ll:ssa kirjassa) ;

laajenneeseen merkitykseen viittaa ensin yhdys-

peräinen Panhellenes (kaikki helleenit; sa-

massa kirjassa). Ainakin 7:nnestä vuosis. e. Kr.
alkaen helleeni nimi oli kaikkien kreikkalaisten

yleisnimenä. Siihen sisällytettiin kaikenpuoli-

sen ylevämmyyden käsite kaikkiin muihin kan-

soihin („barbaareihin") verraten. O. E. T.

Helien [-Ien], helleeniläisteu heimojen tarun-

omainen kantaisä, Deukalioniu ja Pyrrhan poika.

Helleborus niger.
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Hellenismi, tav. se kreikkalaisen kulttuuriu

muoto, jcka vallitsi Aleksanteri Suuren maail-

manvallau hajottua syntyneissä valtioissa ja

jota edustivat näitten maitten kreikkalaiset tai

(mitkä enemmän mitkä, vähemmän) kreikkalaistu-

neet asujamot. E. 1k-7i.

Hellenisti (kreik. liellenisie's) , vanhalla ajalla

Kreikan ku-len ja sivistyksen omistaiuit muuka-
lainen. U. Tissa sanotaan hreiksi kreikan kieltä

puhuvia juutalaisia. Näitä asui paljo m. m.
Egyptissä (etenkin Aleksandriassa), ja ne olivat

aikaa myöten siihen määrään unohtaneet hep-

rean kielen, että heitä varten oli tehtävä kreikka-
lainen V. T:n käännös (Septuaginta ks. t.).

— Nyk. h. = muinaiskreikkalaisen kielen ja kir-

jallisuuden tuntija. E. li-n.

Hellenius /-/e'-/ (von Helien s), Kaarle
Niklas (1745-1820), luonnontutkija, yliopp.

1760, fil. maist. 1769, kemian, talous- ja eläin-

tieteen docens 1773. Opiskeli lääketiedettä

Upsalassa v:sta 1774, Linnen oppilas, väitteli

lääket. toht. arvoa varten Upsalassa 1776, bota-

uices demonstrator Turussa 1778, sai 17S0 pro-

fessorin arvon ja tuli yliopiston kasvit, puutar-
han esimieheksi, 1793 luonnonhistorian ja eko-

nomian vakin. professori. 1811 Suomen Colle-

gium medicumin jäsen, erosi täysin palvelleena

1816, jolloin aateloitiin. H:lla oli suuria ansioita

yliopiston kasvit, puutarhan ja kokoelmien kehit-

täjänä; julkaisi luettelon kotimaisista lääkekas-
veista („Förteckiiing pä finska medicinalväxter",

1773), väitöskirjoina useiden kasvisukujen mo-
nografioja, jatkoi Turussa aikaisemmin aloitet-

tuja fenologisia havainlnia (..Specimen e:il'^nda-

rii florpp et faunrc abcensis", 1788). J. A. TT.

Hellenotamiai (kreik. /(e//c'?io/«??!i'oi = kreikan
rahastonhoitajat), ne ateenalaiset virkamiehet,
jotka (luvultaan 10) hoitivat 476 e. Kr. peruste-
tun attikalaisen meriliiton ensin Deloksessa, sit-

temmin Ateenassa talletettua rahastoa, lliieu

virkakunta lakkautettiin 403 e. Kr. E. R-v.

Hellens, Lars Theodor von (1826-96).

lakimies, tuli ylioppilaaksi 1842, auskullanliksi
Turun hovioikeuteen 1849, varatuomariksi 1853
ja seur. v. kanslistiksi sanottuun hovioikeuteen,

missä sitten hoiti useita virkoja, yleten 1871
hovioikeudenneuvokseksi. Samalla hän toimi
useissa kunnallisissa ja yleisissä telitiivissä.

Niinpil hän oli vv. 1865-67 suostuntakoniitean
puheenjohtajana ja aika-ajoin myös Keis. Suo-
men talousseuran sekä Turun vaivaishoitohalli-

tuksen ja elinkorkolaitoksen puiieenjolilajana.

V. 1875 H. nimitettiin senaattoriksi ja senaatin
oikeusosastoii jäseneksi ja edusti hallitusta Suo-

men ensimiiisessä yleisessä kirkolliskokouksessa
Turussa 1876. V. 1882 hänet siirrettiin senaatin

talousosastoon, siviilitoimituskunnan piiiilliköksi,

ja 1884 Turuii hovioikeuden presidentiksi, missji

virassa pysyi kuolemaansa saakka. Valtiolli-

sessa elämässä H. oli vilkkaasti mukana, ollen

sukunsa edustajana kaikilla valtiopiiivillil v:sta

1867 alkaen. V:n 1877-78 valtiopäivillä hiin

toimi varamaamarsalkkana ja 1894 maamarsalk-
kana. Seur. v. hänet korotettiin vapaaherralli-
seen säätyyn. — Lakimieheuä II. nautti suurta
arvoa tietojensa, velvollisuudentuntonsa ja työ-

kykynsä vuoksi. Valtiollisilta mielipiteiltään

hän alkoi varsinkin loppu iällään yhä sel-

vemmin liittyä suomenmielisiin. Varsinkin on

tunnettu hänen kantansa ja esiintymisensä
niissä riidoissa, joita v:n 1894 valtio|)äivillä rita-

ristossa ja aatelissa käytiin suomen kielen käyt-
tämisestä tämän säädyn keskusteluissa.

O. E:nen,
Heller. 1. Vanha saks. raha, jota ensi kerran

lyötiin 1208 Svaabin Hall kaupungi-isa (siitä

nimi) ; oli 1300- ja 1400-luvuilla Etelä-Saksan
j-leisin kaupparaha; aluksi hopeasta, myöhemmin
myöskin kuparista; 1400-luvun alusta '/» pfeu-

nigiu arvoinen; hävisi 1870-luvulla kun markka-
lasku tuli kiiyläntöön. — 2. Itävallassa v:sta

1892 pienin rahayksikkö, pronssiraha = Vi^ kro-
uea = n. 1 p. Unkarissa nimenä fUer. J. F.

Heller, Istvan (1815-88), unk. piano-sävel-

täjä ja pianisti : oleskeli v:>ta 1838 Pariisissa,

Chopin'in, Lis/.tin ja Berliozin ystäväpiirissä.
Oli suuresti suosittu soittajana ja opettajana,
mutta jäi säveltäjänä vaille ansaittua tunnus-
tusta. Hänen teoksensa ovat milt'ei yksinomaan
pianokappaleita (yli 150 teosta) ; ne sisältävät
todellista runoutta, ei niin rohkeata ja kiihkeätä
kuin Schumannin. mutta erikoisempaa kuin
Mendelssohniu, raikkaampaa kuin ChopinMn.

/. il.

Heller, Joseph (1798-1849), saks. taide-

historioitsija. Kirjoittanut Cranachin ja Diirerin

elämäkerrat ja arvokkaita käsi- ja sanakirjoja
graafiUisten laiteiden alalta. E. R-r.

Hellespontos, Hellespontti, Aasian ja

Euroopan välinen salmi, joka yhdistää Marmara-
meren Aigeian-mereen. Nimitetään t. n. myös
Dardanellieu-salmeksi (ks. Dardanellit ja

II e 1 1 e)

.

Helleu [elo'J, PaulC^sar (s. 1860) , ransk.

etsaaja ja taidemaalari. Tullut kuuluisaksi nai-

sia ja lapsia esittävillä sirotekoisilla radeerauk-
sillaan : on myös maalannut muotokuvia ja

maisemia. E. R-r.

Hellgren [-en], Samuel Vilhelm (1838-

90), koulumies, Kalevalau venäjäksi kääntäjä,
antautui tultuaan 1864 filosofiankandidaatiksi

opettajantoimeen. Keskeytyksenä oli ainoastaan
pariu vuoden aika, minkä hän hoiti kenraali-

kuvernöörin kanslian registraattorin virkaa ja

opiskeli lainoppia, sekä viiden vuoden oleskelu

venäjän kielen opintoja varten Moskovassa,
missä hän prof. Buslaevin (ks. t.) johdolla ryh-

tyi kääntilmiiän Kalevalaa veniijäksi. Painosta
hän on eri vilikoina vv. 1S80-S5 julkaissut Kul-
lervo- ja Aino-runojen sekä Kalevalan 3:n ensi-

mäisen runon käännökset; enemmänkin oli val-

miiksi käännettynä, mutta jäi H:n kuoleman joh-

dosta j)ainattamatta. H. on kokenut käännök-
sissään pukea Kalevalaa venäläisen kansan-
runouden mukaiseen kieliasuun. [Valvoja 1909,

siv. 304).] E. N. S.

Hellhoffiitti ks. Räjähdysaineet.
Hellmer, Edmund (s. 1850), itäv. kuvan-

veistäjä, Wienin taideakatemian professori.

Ottanut suuressa miiärin osaa Wienin isojen

loistorakennusten (oikeuspalatsin, hovimuseon,
raatihuoneen, yliopiston ja parlamenttitaloa)
koristelemiseen, tehnyt monumentaaliveistoksia,
hautamerkkejii ja m. m. Goethen (Wienissä) ja

keisarinna Elisabetin (Salzburgissa) kuvapat-
saat. Kirjoittanut „Lelirjahre in der Plastik"
(1900). E. R-r.

Hellqvist, Karl Gustaf (1851-90), ruots.



257 Hellriegel—Helmholtz 258

taidemaalari. Opiskeli Tukholmaa akatemiassa,

Pariisissa ja Muucheiiissä (Pilotyu koulussa).

Oli 1886-88 Berliinin akatemian maalauskoulun
professorina. Maiuittavinimat H:u moninaisista

maalauksista ovat muotokuvat (esim. prof.

Thiersch ja taiteilijan Firenzen Uffizi-galleriassa

oleva oma kuva, 1888) sekä historialliselta ajan-

väritykseltään tarkat ja tyyppikuvaukseltaan
ilmehikkäät, mutta yleensä teatterimaiset hislo-

riamaalaukset (esim. „Peder Sunnanväderin ja

mestari Knuuti n häpeällinen tulo Tukholmaan'',

»Valdemar Atterdag pakkoveroittaa Visbytä",

„01aus Petrin ja Peder Gallen uskoutokcskus-

telu" ja „Kustaa Aadolfin ruumis viedään lai-

vaan Wolgastissa") . [H. Wilke, „Biographie

des Mulers K. G. H." (1891).] E. R-r.

Hellriegel [-rl'g-], Hermann (1831-95)

,

saks. maanviljelyskemisti, Bernburgin (Anhalt)

koelaitoksen johtaja, suoritti laajoja tutkimuksia
kasvien ravitsemussuhteista, eritoten tutkien

kasvien kykyä käyttää hyväkseen ilman vapaata

typpeä bakteerien avulla. Hänen teoksistaan

mainittakoon „Beiträge zu den uaturwissenscliaft-

lichen Grundlagen des Ackerbaus mit besond rer

Rucksicht der agrikulturchemischen Metliode der

Sandkultur" (1883), „Beziehuugen der Bacterion

zu der Stickstofferuährung der Leguminosen"
(1887) ja „Untersuchuugen iiber die StickstofF-

nahrung der Gramiueen und Leguminosen" (yh-

dessä H. Wilfarthin kanssa, 1888).

Hellsehen [-zeetij (saks.), »selkeästi näkemi-
nen", ks. C 1 a i r V o y a n c e.

Helluntai, juutalaisilla kiitos- ja elonkorjuu-

juhla, jota vietettiin 50:utenä päivänä pääsiäi-

sen jälkeen (josta sen kreikankielinen nimitys

.,penickostv"' = viideskymmenes). Kristillinen

kirkko viettää niinikään helluntaita 50:ntenä
päivänä pääsiäisen jälkeen, mutta ensimäisenä
helluntaina Kristuksen ylösnousemisen ja tai-

vaaseenastumisen jälkeen tapahtuneen Pyh. Hen-
gen vuodattamisen ja kristillisen kirkon perusta-

misen muistoksi. A. F. P,

Hellwald [-valt], Friedrich Anton
Heller von (1842-92), itäv. sivistyshistorial-

linen ja maantieteellinen kirjailija. Oli ensin

sotilaana, sittemmin siviilivirkamiehenä. Toi-

mitti 1872-81 „Ausland"ia. Hänen kirjallisesta

tuotannostaan mainittakoon: „Maximiliau I,

Kaiser v. Mexiko", „Zentralasien", „Die Erde
u. ihre Volker", „Die heutige Tiirkei", „Tm ewi-

gen Eis", ,,Naturgeschiehte des Menschen", „Ame-
rika in Wort u. Bild", »Haus u. ITof", „Die
menschliche Familie", „Die Welt der Slaveu".

Paikoitellen niitä vaivaa pintapuolinen käsit-

tely; ovat kuitenkin useissa painoksissa ilmesty-

neet ja niitä on usealle kielelle käännetty.
E. E. K.

Helmasynti. Helmasynnillä tarkoitetaan us-

konnollisessa kielessä yksityisen ihmisen eri-

koista paheellista taipumusta.
Helmenpyynti. Tämän elinkeinon esineenä

ovat Persian-lahdessa ja Intian-moressä tavat-

tava jalohelmisimpukka (Avicula mar-

garitifera) ja meidänkin joissamme esiintyvä

jokihelmisimpukka (Unio margariti-

fera), joiden vaippaontcloon muodostuu helniiäis-

palloja, jaloja helmiä. Edellisten pyyntipaikkoja

ovat varsinkin Bahrein- ja Ormus-saarten luona,

Persiau-lahdessa ja Ceylonin länsirannalla, 5-6

9. III. Painettu 2»/,,10.

meripeninkulmaa rannikolta olevat matalikot.
Simpukat ovat n. 6-15 sylen syvyydessä, jonne
sukeltaja laskeutuu — viipyen kerrallaan veden
alla aina 2 minuuttia jopa kauemminkin — ja

leikkaa veitsellä irti kiviin kiintyneitä simpu-
koita, jotka hän sitten tuo mtikaauotetussa ver-

kossa ylös. Usein ei parissakymmenessä simpu-
kassa ole mitään, kun taas joskus yhdessä voi

olla parikymmentä helmeä. Persian-lahdessa on
yli 30,000 ihmistä helmenpyynnissä; vuotuisen
saaliin arvo n. 100 milj. mk, Ceylonin luona
n. 50 milj. mk. Myöskin Japanissa, Austraalian
pohjoispuolella ja Ameriikan troopillisissa seu-

duissa pyydystetään helmiä eräistä läheisistä

simpukkalajcista. — Meillä Suomessa pyydyste-
tään varsinkin Raja-Karjalan alueella jokihelmi-
simpukoita, joista usein saadaan kauniitakin hel-

miä. Hirsistä tehdylle lautalle asettuu mies
mcikaavaan asentoon, kädessä pitkävartinen pieni

lapio. Tähystäen lautan raoista joen pohjaa,

hän nostaa huomaamansa simpukat lapiollaan

lautalle. Nämä tarkastetaan sitten, avaamalla
veitsellä simpukankuoret. On laskettu, että joka
600 simpukassa on helmi. Vuotuista saalista on
vaikea määrätä, mutta köyhissä seuduissa sano-

taan helraenpyyunin hyvin kannattavan.
E. W. S.

Helmet vrt. Helmenpyynti. Keinotekoi-

sia h:iä valmistetaan m. m. merilehmän ham-
paista, korallista, alabasterista, ontoista lasi-

palloista, jotka täytetään helmi-essenssillä ja

vahalla.
Helmfelt, Simon Grundel (1617-77),

vapaaherra, ruots. sotamarski ; opiskeli linnoitta-

mistaitoa ja liittyi 1641 Torstensonin armeiaan,

jossa osoittautui taitavaksi linnoittamisupsee-

riksi. Yleni 1646 kenraaliraajoitusmestariksi,

1653 sota neuvokseksi ja 1656 Riian kuvernöö-

riksi. Puolusti sam. v. elok. 21-lokak. 5 p. me-
nestyksellisesti tätä kaupunkia venäläisten suurta

ylivoimaa vastaan, nimitettiin 1659 Inkerinmaan
ja Käkisalmen läänin kenraalikuvernööriksi,

1668 sotamarskiksi ja Narvan kenraalikuvernöö-

riksi, 1673 valtaneuvokseksi ja korotettiin 1674

G r u n d e 1-H e 1 m f e 1 t nimisenä vapaaherralli-

seen säätyyn. Kaatui 1677 Landskronan taiste-

lussa. -Iskm-.
_

Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdi-
nand von (1821-94), kuuluisa saks, luonnon-

tutkija, synt. 31 p. elok. 1821 Potsdamissa,

opiskeli tultuaan ylioppilaaksi isänsä tahdosta

lääketiedettä Berliinin Friedrich-Wilhelms-Insti-

tutissa, vaikka hänen
mieliaineensa jo koulu-

aikana oli fysiikka. H.

tuli 1843 sotilaslääkäriksi

Potsdamiin, siirtyi 1848

Berliinin taideakatemian

anatomian opettajaksi ja

anatomisen museon assis-

tentiksi, 1849 fysiologian

ja yleisen patologian pro-

fessoriksi Königsbergiin,

1855 anatomian ja fysio-

logian professoriksi Bon-

niin, 1858 fysiologian pro-

fessoriksi Heidelbergiin,

1871 Berliiniin fysiikan

professoriksi ja 1888 H. L. F. V. Huhnlioltz.
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Charlottenburgiii Physikalisch-Techuische-Reichs-

anstaltin presidentiksi. Kuoli 8 p. syysk. 1894

Chariottenburgissa. — Jo aikaisinimissa tut-

kimukbissaaii kuleii „Ueber das \Veseu der Fäul-

niss uud Gähruiig" uimisessa julkaisussa (1843),

jossa hän vastustaa Liebigiu käsitystä bapeu
merkityksestä mätäuemis- ja käyinisilmiöissä,

hän osoittaa tarkkaa bavaiutokykyä ja omiu-

takeista ajatustapaa. Maailmannuiiiieeu bä;i saa-

vutti julkaisemalla kirjoituksen ,,Ueber die Er-

haltung der Kraft" (1847). H. oli opinloaikanaan
kiiuuiltäiiyt huomiousa siihen, eitä koneissa

voima voi vaihtua toiseeu, mutta ettei niillä mil-

loinkaan VOI voimaa luoda. Se antoi hauelle ai-

hetta sovelluttamaan tätä tietoa fysikaalisiin

ja kemiallisiin ilmiöihin yleensä sekä yhdistä-

mään tosiasiat selvästi ja tarkasti lausutuksi

säännöksi: voiman (energian) häviä-
mättömyyden laiksi. Eeilbronuin lääkä-

rin J. R. Mayerin ajatuksia samasta asiasta II.

tuli vasta muutamia vuosia myöhemmin tunte-

maan. H. oli kuitenkin tunkeutunut syvemmälle
kuin hän ja keksinyt yhdyssiteeu ilmiöille, jotka

Mayer käsitteli erikoistapauksina. — H. on fy-

siologiankin alalla suorittanut tienraivaajan

työtä. Hän on sitova.sti todistanut, että työtä-

tekevässä lihaksessa tapahtuu kemiallinen toi-

minta ja .syntyy lämpöä. Ristiriidassa yleisen

käsityksen kanssa kiihotuksen silmänräpäyksel-
lisestä leviämisestä hermoissa H. mitä nerok-

kaimmilla kokeiluilla todisti kiihotuksen edeuly-

misnopeuden päinvastoin olevan verrattain pie-

nen, noin 26-27 m;sek. (1850-,52). Samaan aikaan
H. keksi silmäpeilin (1851), joka teki täydelli-

sen mullistuksen silmän lääkinnässä. Tämän
keksinnön jälkeen H: n tieteellinen työ oli noin

10 vuoden aikana suunnattu etupäässä näkö-
aistimien tutkimiseen. Hän saattoi, perustuen
Tlioraas Youngin teoriaan fysiologisista perus-
väreissä, opin väriaistimuksista varmalle poh-

jalle. Keksimällään oflalmometrillä hän osasi

suorittaa tarkkoja mittauksia silmän sarveis-

kalvon ja m3'kiön molempien pintojen käyryy-
destä, jälkimäisten välimatka-;ta y. m. Mittauk-
siensa tuloksia H. käytti selittäessään silmän
akkomodatsionikykyä, josta siilien aikaan oli

hyvin hämärä käsitys. Omat tuloksensa sekä
kaikki mitä fysiologisen optiikan alalla oli tun-
nettua hän kokosi suureen ti-okseensa „Hand-
buch der physiologischen Optik" (Imen pain.

1856-66, 2:neii pain. 1886-96). Ennenknin tämä
teos oli ennättänyt täydellisesti ilmestyä H. jo

julkaisi toisen klassillisen merkkiteoksen „T)ie

Lehre von den Tonempfiiidungen" (186.3, 5:de^
pain. 1896). Siinä hän esittää yhtäjaksoisesti
aku.stiset tutkimuksensa. Juurta jaksain liän —
m. m. keksimillään resonaattoreilla —
osoittaa, mitenkä sointien erilainen sävy riip-

puu n. s. harmonisista ylisävolistä
ja kuinka kahden soinnin sointuisuiis edellyttää,

ettei niiden ylisävelten kesken vallitse väikkyä
(Sclnvebung). Tiiman tosiasian hiin ottaa miisi-

kaalise.sta harmoniasta tekemänsä fysikaalisen
teorian kulmakiveksi, johtaen siten musiikin
teorian tutkimuk.seu tositieteelliselle uralle. Vo-
kaalit (ääntiöt) H. selitti (samoin kuin ennen
Grassman) syntyvän niin, että äänijänteistä läh-

tevän soinnin vissit ylisävelet suuontelossa vah-
vistuvat toiset taas heikkenevät ontelon muo-

i

dosta riippuen. Korvan kyvystä erottaa eri kor-

keita säveleitä toisistaan H. lausuu ajatuksen,

että sisäkorvaan päättyvän kuulohermon päistä

kukin säijeryhmä toimii pääasiallisesti vain

määrätynluonloisteu värähdysten vastatinotta-

jana. — Hydrodynamiikasta H. käsitteli sangen

vaikeata probleemia nesteiden pyörreliikkeestä.

riänen sillä alalla keksimillään laeilla on mer-

kityksensä meteorologiassakin. Itse hän jo niitä

käytti m. m. selittääksensä syyt n. s. lammas-
pilvien muotoon. — Loppuikäu.sä H. omisti mel-

kein kokonaan lempitieteellensä, fysiikalle. Ollen

matemaattisten apuneuvojen täydellinen hallit-

sija, hän yhä syvensi tutkimuksiaan siihen mää-
rin, että lukijan usein on sangen vaikea seurata

hänen ajatustensa lentoa. Hän käsitteli elektro-

dynaamisia probleemeja, sovellutti mekaanisen
lämpötoorian perusoppeja kemiallisiin toimintoi-

tiin, rakensi siltoja sähkö- ja valoilmiöitten yhtä-

läiselle käsittämiselle, tutki valon anomaalista

dispersioina j. n. e. Melkein kaikille fysiikan

tärkeimmille aloille ylettyi hänen erinomainen
työkykynsä ja neronsa, ja kaikkialla hän loi

jotakin alkuperäistä ja uutta. Hille ominainen
tutkimii?en perinpohjaisuus vei hänet syitten

sarjan äärimäisille rajoille ja saattoi hänet
siten usein punnitsemaan filosofisia kysymyksiä.
— H:ii viehättävästi esitetyt kansantajuiset kir-

joitukset on kerätty teokseen „Vorträge und
Redeu" (5:s pain. 2 nid. 1903). H:n kuoleman
jälkeen hänen oppilaansa julkaisivat hänen luen-

tonsa teoreettisesta fysiikasta teoksessa „Vor-
lesungen iiber theoretische Physik" (3 nid.

1897-1903). Hänen elämäkertansa on kirjoitta-

nut Leo Königsberger (3 nid. 1902-03).

U. S:n.

Helmi-essenssi (essence d'Orient), aine. jota

joskus käytetään keinotekoisia helmiä valmistet-

taessa : onton lasihelmen sisäpinta peitetään

h.-e:llä, jota saadaan salakati y. m. kauniin
hopeanhohtavieu kalojen suomuista ja lopuksi

sulatetaan lasihelmen sisus täyteen vahaa tai

arapikumia. Hopeanvärinen helmi-essenssi on
erään orgaanisen aineen, guaniinin ja kalkin
yhdistys. S. V. E.
Helmi-itiöaste ks. Ruostesienet.
Helmikana fNumida mele<tgris). fasnanien lii-

heiner. sukuhunen, jota villinä tavataan Länsi-
Afrikassa,

metsistynee-

nä Länsi-

Intiassa ja

Ke-ki-Ame-
riikassa sekä
Kreikassa.
Ke.sytetiynä
useimmissa
lämpimissä
maissa, jois-

sa sitä käy-

tetään ko-

riste- ja

teuraslin-

tuna. Väri
on teräksen
musta, jossa pieniä pyöreitä valkoisia pilkkuja,
niskassa hienoja viiruja; kaulan alaosa sini-

punaisen harmaa, täplätöu, yläosa ja pää paljaat,

posket valkeat, otsalla sarvi, nokankärki ja pie-

Tiiyhtuliulniikiina (S. cristata) (vas.). taval-

linen helmikana (oik.).
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net heltantapaiset sen molemmin puolin punaiset.

Muita helmikana-lajoja ovat itä-afrikkalaiset

pensseli h. (N. ptilorhynchus) ja korppi-
k o t k a h. (N. vulturina). E. W. S.

Helmikuu, muiuaisroomalaisten ajanlaskussa

12:s, 27-päiväinen kuukausi Febrnarius, Julius

Cajsariu kalenterii)aramiuksen jälkeen vuoden
toinen kuukausi, 28 päivää, karkausvuosina 29

päivää. Päivän pituus on Helsingissä kuun
alussa 7

'/4 ja lopussa 10
'/i tuntia, Oulussa vast.

6
'/4 ja 9

'/4 tuntia. Helmikuu on maassamme
vuoden kylmin kuukausi, keskilämpö vailitclee

— 4°:sta Ahvenanmaalla — 11 '/2°:seen Kajaa-
nissa. Vuoden sademäärästä tulee helmikuun
osalle noin 4-6 % 1. n. 25 mm. Myrskyt ja kovat
tuulet eivät ole helmikuussa niin yleisiä kuin
tammi- ja maalislciiussa. 77. R.
Helmikuun-julistuskirja 1. helmikuun-

manifesti, tunnettu, seurauksiltansa laaja-

kantoinen keisarillinen julistus n. s. perus-
säännöksineen, joka on annettu Pietarissa '"/j p.

helmik. 1899 ja joka ilmoittaa tarkoituksensa
olevan antaa säännöksiä sellaisten lakien »laa-

timisesta, tarkastamisesta ja julkaisemisesta,

jotka säädetään keisarikunnalle. Suomen suuri-

ruhtinaskunta siihen luettuna". — Julistuskirja

on sekä muodollisesti etlä asiallisesti jyrkässä
ristiriidassa Suomen oikeuden ja Suomen
perustuslakien kanssa. Sen aikaansaaminen mer-
kitsi Suomelle vihamielisten voimien suurta voit-

toa ja samalla se oli pitkän laittomuusajan alku-

kohtana. Julistuskirja perussäännöksilleen oli

kahdeksanmiehisen venäläisen kommissionin val-

mistama ja sen laatimista pidettiin mahdolli-

simman salassa, joten se Suomen kansalle ja

kotimaiselle hallitukselle tuli täydellisenä yllä-

tyksenä. Tosin tiedettiin jo siitä saakka, jolloin

silloinen kenraalikuvernööri, kreivi Heiden, 1891

antoi ehdotuksensa ,,Suomenmaan läänien hallin-

toa" koskevaksi ohjesäännöksi, että vaikutusval-

taisimmissakin venäläisissä piireissä suunnitel-

tiin muutoksia, jotka. Suomen oikeusjärjestyk-

sestä poikkeavalla tavalla syntyneinä, tulisivat

perusteita myöten järkyttämään Suomen valtio-

oikeudellista asemaa. Hallitsijan 1895, n. s.

Bungen konferenssin asiakirjoja hänelle esitet-

täessä, tekemän merkinnän perusteella oli jo

Suomessa toivottu noitten uhkaavien suunnitel-

main ainakin pitkiksi ajoiksi rauenneen, kunnes
helmikuun julistuskirja osoitti Suomen oikeuden
vastustajain saavuttaneen ratkaisevan voiton.

Totta on kuitenkin, että jo sitä ennen valtiopäi-

vien kokoonkutsuminen asevelvollisuuskysymyk-
sen käsittelemistä viirien oli herättänyt milä
vakavimpia huolia Pietarissa suunniteltuihin
toimenpiteisiin niihden. — Ttse julistuskirjassa

lausutaan ensinnäkin, että Suomen suuririiiitinas-

kunnalla, joka on Venäjän keisarikunnan osa,

on sisäistä hallintoa ja lainsäädäntöä varten eri-

tyiset laitoksensa, mutta ettei ole olemassa var-

moja määräyksiä sellaisten kysymysten käsittele-

misjärjestyksestä, joita, katsoen niitten lähei-

seen yhteyteen yleisten valtakunnanetujen kanssa,

suuriruhtinaskunnan laitokset eivät voi yksin
käsitellä. Tästä aiheutuneitlen epäkohtien pois-

tamiseksi täytyy muka säätää pysyväinen järjes-

tys yleisten valtaktinnanlakien säätämistä ja jul-

kaisemista varten; tämän »keisarikunnan yleisen

lainsäädännön" esineet hallitsija pidättää itsensä

määrättäviksi. — Alkuperäisen asiakirjan hänen
majesteettinsa on omakätisesti allekirjoittanut, ja
jäljennöksen on oikeaksi todistanut valtakunnan-
ueuvonton puheenjohtaja (suuriruhtinas) Mikael.

Julistuskirjaan liittyvien n. s. perussäännös-
ten pääsisällys on seuraava: Keisarikunnalle,
Suomi siihen luettuna, annettavien lakien laati-

miseen ryhdytään kulloinkin armollisen luvan
nojalla. — Tätä järjestystä noudatetaan sekä
sellaisiin lakeihin nähden, jotka ovat voimassa
keisarikunnan koko alueella. Suomi siihen luet-

tuna, että myöskin sellaisiin. Suomessa yksin
sovellutettaviin lakeihin nähden, jotka kosket-
televat yleisiä valtakunnaneluja taikka ovat yh-
teydessä keisarikunnan lainsäädännön kanssa.
— Näitten määräysten jälkeen on säännöksiä
siitä menettelytavasta, jota Venäjän ja Suo-
men viranomaisten on puheenalaisissa asioissa

noudatettava. Erityistä huomiota ansaitsee
säännös, että lakiehdotuksista, jotka „Suomen
sisäisen hallintojärjestyksen mukaan" jätetään
valtiopäiväin käsiteltäviksi, vaaditaan valtio-

päiväin lausunto, joka siis oli astuva
kansaneduskunnan laillisen lainsäädäntö-osalli-
suuden sijalle. — Sittenkuin Suomen kenraali-

kuvernöörin, ministerivaltiosihteerin ja keisa-

rillisen senaatin sekä, äskeiimainituissa tapauk-
sissa, valtiopäiväin lausunnot olivat annetut, tuli

asianomaisen Venäjän ministerin jättää laki-

ehdotus valtakunnanneuvostolle, joka kenraali-

kuvernöörin, ministerivaltiosihteerin sekä eräit-

ten, tarkoitusta varten armollisesti määrätiyjen
Suomen senaatin jäsenten myötävaikutuksella oli

tarkastava lakiehdotuksen, joka, jos se sitten sai

armollisen vahvistuksen, oli säädetyssä järjes-

tyksessä julkaistava sekä keisarikunnassa että

suuriruhtinaskunnassa. Asiakirjan, joka sisältää

puheenaolevat perussäännökset, on allekirjoitta-

nut valtakunnanneuvoston puheenjohtaja suuri-

ruhtinas Mikael. — Hallitsijan harkinnasta oli

riippuva, mitkä Suomen lainsäädäntöasiat olivat

„valtakunnanlainsäädännön" piiriin siirrettiivät,

ja näissä asioissa Suomen valtiolaitosten ja viran-

omaisten osanotto oli rajoittuva asiallista vaiku-

tusta vailla olevien lausuntojen antamiseen. —
10:llä äänellä 10:tä vastaan, varapuheenjohtajan

äänen ratkaisevana ollen, senaatti piiätti asetusko-

koelmassa ja virall. lehdissä julkaista manifestin

perussäännöksilleen. Alamaisessa alistuksessaan

senaatti kuitenkin osoitti mainittujen säännös-

ten laittomuuden, ja samoin säädyt kirjelmäs-

sään julkilausuivat, että näillä säännöksillä ei

voi olla laillisesti velvoittavaa voimaa Suomessa.
— Afyös ulkomaisessa valtio-oikeudellisessa kir-

jallisuudessa on mitä sitovimmin osoitettu kuu-

luisan helmikuun-manifestin laittomuus. Julis-

luskirjaii suoranainen sovellutliimineii on mer-

kinnyt vähemmin kuin sen välilliset vaikutuk-

set. Perussäännöksiä ei nim. ole käytännössä so-

vellutettu mihinkään muuhun kysymykseen kuin

sotilas- 1. asevelvollisuusasiaan, eikä siihenkään

täydellisesti. Valtiopäiville jätettyjä asevelvolli-

suusasetusehdotuksia oli nim. jo ennen perus-

säännösten syntymistä valmisteltu järjestyksessä,

joka ei ollut sama kuin perussäännösten 3:nnen

ja 4:nnen kohdan säiitämä menettelymuoto. Sitä-

paitsi asiaa ei ratkaistukaan säännösten edellyt-

tämällä tavalla. Valtakunnanneuvosto oli evä n-

n y t Venäjän sotaministeristössä laaditun asevel-
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vollisuusasetusehdotuksen hyväksymisen, mutta
siitä huolimatta tämä (Suomen valtiopäiväiu

hylkäämä) ehdotus, pienemmän komitean tehtyä

siihen eräitä muutoksia, heinäk. 12 (kesäk. 30) p.

1901 julkaistiin lakina. — Muissa asioissa tuota
„ylei.svaltakuunallisla" lainsäädäntöä ei edes

osittaise.stikaan käytetty. Silloinen hallitusjär-

jestelmä havaitsi yksinkertaisemmaksi ja tarkoi-

tuksenmukaisemmaksi sivuuttamalla nuo „perus-

sääniiöksissä" mainitut venäläiset ja suomalaiset

valliolaitokset ja viranomaiset, suorastansa hank-
kia armollisen vahvistuksen moninaisille asetuk-

sille, jotka mitä tuntuvimmin ja ilmeisimmin
Suomen oikeutta loukkasivat ja aikaansaivat

melkoisen sekasorron.— N. s. marraskuunjulistus-

kirja (annettu marrask. 4 p. 1905) ,
jolla laillinen

järjestys Suomeen palauteltiin, julisti 1S99 v:n

„perussäännökset" lakkautetuiksi, kunnes siinä

käsitellyt kysymykset olisi ennätetty lainsää-

däntötoimella järjestää. Suomen oikeusjärjes-

tyksen mukaan tällä ei voida tarkoittaa muuta
kuin lakia, jonka Suomen kansaneduskunta on
hyväksynyt; ennenkuin ,,valtakunnaii]ainsäädän-

töä" koskeva laki on saatu tällä tavalla synty-

mään, ei sitä laillisesti voida harjoittaa. — Suo-
men valtiosääntöä (perustuslakeja) muuttamatta
ei mainitunlaista lainsäädäntöjärjestystä voida

aikaansaada, ja perustuslakia taas ei voida
muuttaa muussa kuin sen itsensä säätämässä jär-

jestyksessä. Suomen kansaneduskunnan ja hal-

litsijan yhtäpitävästä päätiiksestä. R. E.
Helmikuun-manifesti ks. Helmikuun-

j u 1 i ^ l u > k i r j a

.

Helmikuun-vallankumous, nimitys, jota käy-
tetään Pariisissa 22-24 p:inä helmikuuta 1848
tapahtuneesta kapinasta, josta oli seurauksena
Ludvik Filipin hallituksen kukistuminen ja

Ranskan toisen tasavallan perustaminen, ks.

Ranska.
Helmilisko ks. Sisiliskot.
Helminthes (kreik. helmins, geu. helminlhos

-

mato), sisälmysmatojen yhteinen nimitys.
Helminthiasis (kreik. helmins = m&io) , niit-

ten tautien ja taudintilojen yhteinen nimitys,
jotka aiheutuvat sisälmysmadoista. ks. Heisi-
madot ja Matotauti.
Helminthika (h <• 1 m i n t h i c a. helmin-

t h a cr o jr a) . matolääkkeet (ks. t.)

.

Helmintologia (kreik. helmins = mato, ja lo-

/yos = oppi), oppi sisälmysmadoista. vrt. Heisi-
in a (] o t.

Helmipöllö ks. Pöllöt.
Helmisimpukat ks. Simpukat.
Helmisuurimot = helmiryynit. ks. Ryynit.
Helmituhka, puhtaan ameriikkalaisen potas-

kan kauppanimi.
Helmivalkoinen, vismuuttivalkoisella tai in-

digolla, berliinin-sinisollä y. m. s. heikosti siner-
tävjiksi värjätyn lyijyvalkoisen kauppanimi.
Helmivenhe (Nautilus pompilius) on neli-

kiduksineu piiäjalkainen. Se eroaa muista pää-
jalkaisista siinä, ettei sillä

ole suulonkeroita, mutta
suuri luku imulavattomia
tuntosarvia ja hyvin ke-

hittynyt monilokeroinen
kuori. Paleozooisella ajalla

h:t esiintyvät enimmin le-

Helmivenhf. vinnoiuä, mutta nykyään

tunnetaan koko suvusta vain 4 lajia Intian-

merestä ja Isosta valtamerestä. E. W. 8.

Helmiäinen, simpukkain kuoren sisäpuoleinen

kerros, joka on syntynyt simpukan erittämästä
aineesta hienon hienoina kerroksina n. s. prisma-
kerroksen päälle. Valonsäteiden taittuminen
siihen aiheuttaa omituisen värivaihtelun. H:tä
käytetään koristuksiin, nappeihin j. n. e. Pa-
rasta h:tä saadaan helmisimpukasta (Meleagrina
margariiifera). E. TF. S.

Helmold, historiankirjoittaja 12:nnella vuosis.,

toimi Oldenburgin piispojen Vicelinuksen ja

Gerolduksen aikana slaavilaisten käännyttämi-
sessä, ollen pappina Bosaussa Holsteinin rajalla,

sekä kirjoitti v:een 1171 ulottuvan esityksen

„Chronica Slavorum", joka on tärkein lähde Itä-

meren etelärannikon muinaisten slaavilais-

seutujen historiaan (julk. Pertz, „H. presbyteri

Chronica Slavorum", 1868). K. G.

Helmont, Jean Baptist van (1577-1644)

.

alankom. lääkäri, oli monipuolinen lääkäri ja

aikansa etevimpiä tiedemiehiä ja anatomian tun-

tijoita. H. keksi hiilihapon. Hänen kootut teok-

sensa ,,Opera omnia" ilmestyivät 1707. M. 0-B.

Helmstädt {-stäij. kaupunki Braunschweigissa

Saksassa, rautatien varrella, 14,260 as. (1900),

sokeri-, puuvilla- y. m. tehtaita, kenraalisuper-

intendentin asuntopaikka, monta kaunista

kirkko- y. m. rakennusta vanhalta ajalta. —
H. perustettiin jo 900 v:n paikoilla. V. 1574

Braunsehweigin herttua Julius perusti tänne

yliopiston, joka seuraavan vuosisadan kuluessa

oli kuuluisimpia protestanttisia korkeakouluja
(myöskin muutamat suomalaiset ovat siellä opis-

kelleet) : se lakkautettiin 1809. K. G.
Helodea canadensis, kanadalainen

vesirutto, nydrochaiitaceoe-he\moon kuuluva
vesikasvi, yli 1 m pituinen, tykkä-

nään vedenalaisena kasvava ; ruo-

dittomat, melk. tasasoukat lehdet 3-

lukuisissa kiehkuroissa tai vastak-

kaisia: vähäpätöiset, yksineuvoiset,

perättömät kukat yksittäin lehti-

hangoissa, nousevat kehän pitkän
torven avulla vedenpintaan. On al-

kuaan kotoisin Pohj.-Ameriikasta,

mutta sieltä erinomaisen nopeasti

levinnyt Eurooppaan. Huomattiin
ensin Irlannissa 1836. ja levisi seu-

raavina parina vuosikymmeninä
muualle Länsi-Eurooppaan lisään-

tyen niin nopeasti, että Englannissa
ja Saksassa paikoin teki haittaa

laivakululle. Ilmestyi ensi kerran
Suomeen 1884 ja on nykyään levin-

neenä useihin vesistöihin etelä-osissa

maata. — Euroopassa on tähän
saakka tavattu ainoastaan emi-
kasveja, joten H. täällä on lisäänty-

nyt pelkästään kasvullista tietä.

Jokaisesta varren palasesta, jossa

vain on vahingoittumaton silmu,

saattaa uusi itsenäinen kasvi kehit-

tyä. Vesiruttoa on käytetty karjan-
rehuna, lannoituksena, pakkaus-
aineena, fj. A. W.)
Heloise [eluVz], Abölardin (ks. t.) lemmitty.

La nouvelle Heloise, Rousseau'n (ks. l.)

kirjeenmuotoinen romaani (1761). J. U-l.

1

Helodea cana-
densis.
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Helokivi ks. P e r i d o t i i 1 1 i.

Helootit (kreik. heilötes t. heilö'tai) , muinai-

sessa Lakoniassa (ja Messeuian kukistukseu jäl-

keen myös tässä maassa) sen alkuperäisen väes-

tön jälkeläiset, jonka maahan tunkeuvat doori-

laiset olivat orjuuttaneet. H. olivat valtion-

orjia, jotka jätettiin yksityisten spartalaisten

käytettäviksi ja viljelivät isäntiensä puolesta

näiden maatiluksia suorittaen kerta kaikkiaan

määrätyn vuokraveron ; he olivat .,turpeeseen

sidotut", eikä isäntä saanut heitä myydä. So-

dassa h. tavallisesti palvelivat kevytaseisina

sekä myöhempinä aikoina soutajina laivastossu.

Se ankara kohtelu, jonka alaisina h. olivat,

piti heissä vireillä vihaa yläluokkaa, „sparlalai-

sia" vastaan, joiden puolestaan alati täytyi olla

varuillaan helootteja vastaan ; tässä käj^ettyjä

varokeinoja oli muun muassa n. s. K r y p t e i a

(ks. t.). Kun Spartaa 464 e. Kr. oli kohdannut
ankara maanjäristys, nousivat h. kapinaan,

joka vasta 10 vuoden kuluttua saatiin täydelli-

sesti kukistetuksi. — Jos h. olivat (esim. so-

dassa) tehneet palveluksia valtiolle, saattoivat

he päästä vapaiksi, jolloin he saivat nimen neo-

dämö'deis. Erityisen luokan muodostivat n. s.

mol häkit (mo'thakes), spartalaisten ja he-

lootti-naisten epälaillisesta aviosta syntyneet po-

jat, joita kasvatettiin yhdessä spartalaisten poi-

kien kanssa; he joutuivat osallisiksi näiden

sotilaskasvatuksesta ja saivat eräänlaisen adopt-

siouin kautta kansalaisoikeudet.
E. R-n.

Helpi ks. P h a 1 a r i s.

Helsingborg [helsiT]bo'r}J, satamakaupunki
Ruotsin etelärannikolla, Juutinrauman varrella,

vastapäätä Helsingoriä; 32,415 as. (1908). —
Vanhimmasta H:sta, joka sijaitsee Stortorget

nimisen torin seutuvilla, on huomattavimpia ra-

kennuksia 10:nneltä vuosis. olevan linnan sisä-

torni „Kärnan", sekä kirkko Värfrukyrkan
12:nnelta vuosis. Uudemmista mainittakoon
goottilaistyylinen raatihuone, kirkko Gustaf
Adolfs-kyrkan, Skä-nes enskilda baiik'in talo y. m.

Torilla Hamntorget on vaU'rautainen muisto-

merkki Kaarle Juhanan maihinnoususta
H:iin 1810 sekä Magnus Stenbockin ratsastaja-

patsas. — H. on rautatieyhteydessä Ruotsin pää-

ratojen sekä v:sta 1891 avatun höyrylauttaliik-

keen välityksellä Tanskan rautatieverkon kanssa.

Satama keinotekoisesti suojattu, väylä sinne 7,»

m syvä. H:n kauppalaivasto on Ruotsin kaupun-
keiu laivastoista kolmas: 1907 113 alusta, yh-

teensä 88,122 tonnia; sam. v. laski ulkomailta
satamaan 354,544 t. aluksia, höyrylauttoja lu-

kuunottamatta. — TeoUisuu-; hyvin vilkas: 1907

116:n tehtaan tuotantoarvo 37,8 milj. mk. Suurin
on H:n sokeritehdas; muita on: kolme myllyä,

kumi- (Ruotsissa ensimäinen), superfosfaatti-,

rikkihappo-, kupari- ja juuttitehtaita sekä 8 olut-

panimoa ja viinapolttimo. — H. on Ruotsin van-

himpia kaupunkeja; se mainitaan jo Nialin ta-

russa. Adam Bremeniläinen tuntee sen myös.
Ruotsille H. tuli 1658. Sen kukoistus alkoi 1800-

iuvun keskipalkoilla, jolloin Juutinrauman tulli

poistettiin, kauppa ulkomaan kanssa tehtiin va-

paammaksi sekä n:n satama parannettiin ja

kaupunki liitettiin rautatieverkkoon. — H:n
luona tapahtui 1710 seurauksiltaan tärkeä tais-

telu tanskalaisen maallenuosuarmeian ja M. Sten-

bockin johtamain ruotsalaisten välillä, päättyen
jälkimäisten voitoksi. E. E. K.

Helsinge-laki ks. H e 1 s i u g 1 a n n i n laki.
Helsingfors ks. Helsinki.
Helsingfors Dagblad [dägblädj, Helsingissä

ilmestynyt jokapäiväinen valtiollinen lehti, jonka
perusti R. Frenckell 1862, ja jonka päätoimitta-
jina sitten olivat E. Bergli 18G3-64, R. Lagerborg
1865-82, R. Castroa 1882-83, A. H. Chydenius
1883-87 ja G. Lönnbeck 1888-89, jolloin lehti lak-

kasi. H. D. oli 1860-liivuu alussa meillä muodos-
tuneen „liberaalisen" suunnan ja puolueen pää-
äänenkannaltaja ja sen vaikutus ylei.seen mieli-

piteeseen ja yleisten asiain ratkaisuun oli kauan
aikaa sangen huomattava.
Helsingfors Morgonblad [-MädJ, vv. 1832-44

Helsingissä ilmestynyt lehti, jonka toimittajista

mainittakoon J. L. Runeberg 1832-37 ja Fabian
Collan 1840-44. Vv. 1845-55 se ilmestyi muute-
tulla nimellä „Morgonbladct" (toimittajana m. m.
F. Berndtson).
Helsingfors Tidningar [iid-J, Helsingis.^ä vv.

1829-66 ilmestynyt sanomalehti, jonka perustaja

oli A. J. Wasenius ja jota Z. Topelius kauan
aikaa (1841-60) toimitti.

Helsingin-Hämeenlinnan rata, 108 km pitkä,

vanhin rataosa maassamme. Jo 1849 oli suunni-

teltu eräissä piireissä hevosraitiotietä Helsingin

ja Turkhaudan kestikievarin (3 ponik. Hämeen-
linnan eteläpuolella) välille, ja rautatietä varten

linjan, tarkastus suoritettu vv. 1849 ja 1850. V.

1851 eversti A. Stjernvall antoi hallitukselle täy-

dellisen suunnitelman tätä rataa varten, mutta
asia sai levätä useita vuosia, sillä vasta 1857

ryhdyttiin valmistaviin töihin. Rata avattiin

liikenteelle 1862 ja se tuli, Sörnäisten sivuradan

(3,12 km) kustannukset yhteenluettuiua, maksa-
maan n. 14,423.000 mk. K. S.

Helsingin-Karjan rata, 87 km, lähtee pää-

radasta Fredriksbergin aseman pohjoispuolelta.

Rata avattiin liikenteelle 1 p:nä marraskuuta

1902. K. 8.

Helsingin kihlakunta käsittää Helsingin,

Nurmijärven, Mäntsälän, Sipoo-Pornaisten, Tuu-

sulan, Porvoon, Askula-Pukkilan nimismiespii-

rit Uudenmaan lääniä. K- 8.

Helsingin laivatelakka ks. Hietalahden
1 a i V a t e 1 a k k a.

Helsingin lyseo (Helsingfors LyeeumJ, yksit,

yliopistoon johtava oppilaitos; perust. 1831. Sen

ensimäisenä johtajana oli dosentti A. A. Laurell

ja hänen jälkeensä Karl Backman, K. G. Lein-

berg ja Emil Böök. Koulu oli aluksi 6-luokkai-

nen, mutta muutettiin pian 7-luokkaiseksi ja

v:sta 1857 se toimi 8-luokkaisena. Opetusohjel-

man perustana olivat kielet, klassilliset ja uudet,

joilla tahdottiin laskea pohja laajalle humanisti-

selle sivistykselle; lukusuunnitelman laatimisessa

ja opetusmetodeissa pyrittiin noudattamaan

uudempia periaatteita. Koulu lakkasi toimin-

nasta 1891. [K. G. Leinberg, »Helsingfors Lyceum

under de trettiofem första ären af dess verksam-

het"; E. Böök, „Program mcd anleduing af Hel-

singfors Lycei halfsekulardag".] O. M-e.

Helsingin lääni muodostui Helsingin ympä-

ristölle heti sen jälkeen kuin H:n kaupunki oli

perustettu. V. 1553 siihen kuului Raaseporin

lääni sekä Sipoo ja Helsinginpitäjä Porvoon lää-

nistä sekä Vihti ynnä Loppi Häm.eenläänistä.
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Mutta jo 15S6 se rajoittui Espoon, Helsingin ja

Sipoon hallinnollisiin pitäjiin. Suurempaa ja

pitempiaikaista merkitystä tällä järjestelyllä ei

kuitenkaan ollut. K. S.

Helsingin makasiini-osakeyhtiö (Helsing-

fors Magasins Aktieholag) omistaa useita maka-
siineja Katajanokalla, joihin se, noudattaen ase-

luksia yli'isistä lalli'lu.'>nuiku.siiuei.>ta, joilla on

oikeu-; antaa varranltrja, vast;ianott;in tullattuja

ja tullaamattomia tavaroita säilytettäväksi ; ma-
kasiiuiyhtiö vuokraa erityisiä »äilytysaloja tai

kokonaisia makasiineja ja toimittaa sitäpaitsi

tavarain purkausta, lastausta, tullausta y. m.
Yhtiön osakepääoma on nyt 600,000 mk, sääntö-

jen mukaan ou korkein osakkeille tuleva vuosi-

osinko 8 %.
Kun asetus yleisistä talletusmakasiiiieista,

joilla ou oikeus antaa varrantteja, 1892 oli jul-

kaistu, rylidyttiin pääkaupungin kauppiaspii-

reissä toimiin yleisen makasiinin aikaansaami-
seksi, ja sittenkuin oli saatu Tlelsingin kaupunki
mukaan osakkaaksi, toteutettiin tuuma 189G.

Liikemiehenä on yloise.-tä makasiinista se etu,

että hän tavaroiden tullessa ulkomailta voipi

jättää ne tullaamatta makasiinin huostaan ja

vasta tavaroita tarvittaessa hän ottaa ne siellä

maksaen silloin niistä menevän tullimaksun.
Tavarain omistaja voipi makasiinin hallinnolta

saada talletusdodistuksen varrantteineen siitä,

että tavarat säilytetään makasiinissa ja anne-
taan ulos sille, joka varrantin omistaa. Var-
ranttitodistuksia voidaan kiilen tavaravok^^eloilä

diskontata pankeissa. — H. m.-o. on toiminut
hyviillä menestyksellä ja on ollut tärkeä laiios

pääkaupungin tavarantuonnin helpottamiseksi.
V. 1909 säilytettiin yhtiöllä tavaroita kaikkiaan
27 milj. kiloa, yhtiön kiinteistöjen arvo on nyt
n. 1 V2 iiilj- mk. Osinkona on useana vuonna
jaettu 8 %. A. Rt.
Helsingin musiikkiopisto. Valtiopäivillä

1877-78 esiintoi Suomen taideyhdistyksen inten-

dentti B. O. Schauman anomuksen taideakate-
mian perustamisesta. Tämiin johdosta asetti se-

naatti komitean, joka 1879 jätti ehdotuksensa
senaattiin. Koska ei kuitenkaan senaatin ryhty-
misestä toimenpiteisiin miiääii kuulunut, pidet-

tiin maalisk. 12 p. 1882 kokous, jossa päätettiin

perustaa „Helsingin musiikkiyhdistys". Vuo-
tuilta kannatusta oli merkitty 12.000 markkaa.
Sama summa pyydettiin ja saatiin* valtionavus-

tuksena ja seur. syksynä alkoi musiikkiopisto
toimintansa maisteri Martin W e g e 1 i u k-

sen johdolla. Musiikkiyhdistyksen ohjelmaan
kuului paitsi omifu musiikki-iltain myös julkis-

ten konserttien toimeenpaneminen. Valtion opis-

tolle antama avustus on vähitellen noussut 25,000
markkaan. Opiston yhteydes-ä toimii jatko-
kurssi (oppilaita varten, jotka jo ovat suorit-

taneet pakolliset kurssinsa) sekä valmistava
koulu koulunuorisoa ja lapsia varten. Vii-

meksimainitussa laitoksessa on musiikkiopetta-
jik^i aikovilla hyvä tilaisuus saada kiiytännöl-

listä harjaantumista. Koko olemassaolonsa ai-

kana TTels. musiikkiop. on saanut kiirsiii sopivan
huoneiston puutteessa (nykyään [1910] annetaan
opetusta 6:ssa eri paikassa).

Tarmokkaalla johdolla, erinomaisella kurin-

pidolla ja etevällä opetuksellaan ^lartin Wege-
lius alunpitäin asetti opiston varmalle pohjalle.

Opiston oppilaista mainittakoon Jean Sibelius,

Armas Järnefelt, Erkki Melartin, Selim Palm-
gren, Maikki Järnefelt, Tda Ekman, Axel Törn-

udd, Karl Ekman, Ossian Fohström, A. Apostol

y. m.
Opetusvoimat musiikkiopistossa olivat alku-

aikoina .suureksi osaksi pakostakin ulkomaalais-

ten käsissä. Kun kykeneviä voimia alkoi koti-

maassa ilmestyä, on niitäkin kiinnitetty mu-
siikkiopistoon. Ja kun suomenkielinen oppilas-

aines alkoi lisääntyä, tuli tarpeelliseksi hankkia
suomenkielisiä opettajia ja muodostaa suomen-
kielisiä rinnakkaisluokkia. Martin Wegeliuksen
kuoltua (1906) toimi johtajana Armas Järne-
felt (1906-07) ja Karl Ekman, joka on sa-

massa toimessa vieläkin. -— Oppilasluku nousee
tätä nykyä yli 300:n.- O. M-o.
Helsingin nummi (TJelsinge malm), laaja

hiekkanummi JIalmin aseman luona. Täällä Hel-

singin uusi hautausmaa. K. S.

Helsingin pitäjä (ruots. Uelsinge. 1.

Kunta, Uudenmaan 1., Helsingin khlak., Hel-

singin nimismiesp. : kirkolle 5 km Tikkurilan
asemalta ; 378.9 km^, joista viljeltyä maata 12,967

ha (1901) ; 111,208$ manttaalia, talonsavuja 306,

lorpansavuja 88 ja muita savuja 1,791; 13,837

as. (1908), joista suomenkielisiä n. 30%; 1,859

hevosta, 4,984 lehmää (1908). — Kansakouluja
10. — Useita tiilitehtaita y. m. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Porvoon hiippak., Hel-
singin rovastik; itsen, khrakuunaksi ehkä 1300-

luvun lopulla Sipoosta, ennen ,,Wanda socken"
niminen. Kirkko kivinen, keskiaikuinen (paloi

1893). K. 8.

Helsingin raitiotieosakeyhtiöC/^pd rvöjrs- och
omvibus-ahlieholaget i Helsingfors) omistaa Hel-
singin sjihköraitiotiet ollen kaupungin kanssa
tehdyn kontrahdin nojalla v:een 1945 oikeutettu
jatkamaan liikettään. V. 1888 aloitettiin liike

ensiksi tavallisilla hevos-omnibuksilla. V. 1890
yhtiö uudelleen muodostettiin (V2 milj- pääoma)
ja aloitettiin hevosraitiotieliike. V, 1898 pää-
tettiin ottaa sähkövoima käytäntöön; sähkötyöt
u.-kottiin ulkolaiselle liikkeelle „Aciien-Gesell-

schaft Elektricitätswerke" (vorm. O. L. Kummer
<t C:o) ja sähkövaunuliike avattiin 1900 yhdellä

kiskoparilla. V. 1908 alettiin laskea kaksnis-

kiskoja. Tämän uudistustyön on suorittanut
,,Allmänna svenska elektriska aktiebolaget i

WesterAs". Yhtiön nykyinen osakepääoma on
1.875,000 mk. V. 1891 "oli matkustajien luku

11.392.339, 1892 1,383,079, 1893 1,224,354, 1S94
I 1.275,631 ja sitten vhä nousten 1899 1.668.370,

;

1900 1,756.646, 1905' 3.734,984, 1909 6,337,677.

I

Helsingin rovastikunta käsittää Helsingin

kaupungin, Helsingin pitäjän. Nurmijärven, Tuu-

I

sulan. Sipoon ja Mäntsälän seurakunnat. Porvoon
i

hiii>iiakuntHa. K. S.

Helsingin Sanomat, Helsingissä ilmestyvä
jnkapäivjiinen saiifunaleht i, jonka julkaisemiseen
..Päiviilehden" lakkautuksen jälkeen saatiin lupa
loppuvuodelta 1904; nuorsuomalaisen eli perus-

tuslaillis-suomenmieh^ien puolueen j)ää-äänenkan-
naltaja. Sen päätoimittajina ovat olleet H. Ren-
vall 1905-06, S. Nuormaa 1906-08. E. Erkko v:n
1908 lopusta. Leveneminen (1910) n. 16,000.

Helsingin säästöpankki ( Helsingfors spar-

hnnk), perustettu 1825, toiminta aloitettiin 8 p.

huhtik. 1826. V. 1820 tekivät säästöönpanijain
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saamiset 13,031 mk 30 peu., 1845 412,925 mk
72 p., 1865 902,491 mk 3 p., 1885 3,266,690 mk
28 p., 1900 10,422,300 mk 46 p., 1909 20,776,365

mk 30 p. Pankin omat rahastot olivat 1909

2,233,856 mk 67 p. Pankin kiinteimistö (talo

u:o 15 Fabianink. varrella) on tileissä merkitty
500,000 mk:n arvoiseksi. TTalliluksen puheen-

johtaja ja toimeenpaneva johtaja on hovi neuvos

E. Juselius.

Helsingin telefoniyhdistys muodostettiin

1891 Helsingin telefoniosakeyhtiöstä (per. 1881)

ja Helsingin yletsestä telefoniosakeyhtiöstä (per.

1885), jolloin ensinmainittu yhtiö sai yksinoikeu-

den vuokrata yleisölle puhelinkoneita. Yhtiön

säännöt ovat laaditut keskiniiisyysperiaatteen

pohjalle. Se joka ei, lunastamalla (150 mk:lla)

osuuden yhdistykseen, tahdo liittyä jäseneksi, voi

Helsingin telefoniosakeyhtiöltä vuokrata puhelin-

koneen, jolloin yhtiö kullakin kerralla lunas-

taa itselleen osuuden yhdistykseen. V. 1897

yhdistys osti itselleen kaikki Helsingin telefoni-

osakeyhtiön osakkeet. Yhdistyksen jäsenluku oli

1898 685, 1908 2,132, 1910 2.910; vuokratelefonin

omistajia oli 1898 2,031, 1908 4,457, 1910 4,655.

Vuosimaksu jäseniltä on 60 mk, vuokramaksu
90-102 mk.
Helsingin tuomiokunta käsittää Hplsing'n

pitäjän, Tuusulan, Nurmijärven ja Espoon kärä-

jäkunnat. Turun hovioikeuden alainen. K. 8.

Helsingin-Turun rata ks. Helsingin-
Karjan rata sekä Karja n-T urun rata.
Helsingin uutiset, 1863 Helsingissä ilmesty-

nyt lehti, jonka toimittajina olivat J. Forsman,
Yrjö Koskinen ja A. Meurman.
Helsingin yliopisto ks. Yliopisto.
Helsingius-s u k u [-si'T]rjiiis-J Suomessa on

luultavasti peräisin Helsingin pitäjästä ja siitä

nimensä saanut. Sen jiisenistä huomataan seu-

raavat: 1. Marcus Henrici H. (k. 1609).

Turun koulun rehtori, oli „uusmaalainen", si>ääu-

kirjoitetliin 1592 Wittenhergin ylio])isfoon ja

tuli siellä 1593 maisteriksi väitöskirjalla „T)e

rationali hominis anima". V. 1595 hän tuli Turun
koulun rehtoriksi ja määrättiin 1602 raamatun-
suomennosta varten asetetun komitean jäse-

neksi. V. 1603 hän Eostookissa painatti kirjan

„Elenehus sen refutatio succincta thesium Cal-

viniarium", jonka esipuheessa sanoo sen alkuansa
kirjoitetun esitettäväksi väittelytilaisuuksissa

Turun koulussa. Sitäpaitsi hän jätti jälkeensä

useampia käsinkirjoitettuja teoksia, m. m. eräiin

astronomian oppikirjan, joka todistaa perehty-

mistä matematiikkaan ja sillä ajalla tavallista

taipumista mystillisiin haaveiluihin.

2. Daniel H. (1717-74), valtiollinen kirjai-

lija, Porvoon tuomiorovastin Georg H:n poika,

tuli 1732 ylioppilaaksi Turkuun, 1734 Upsalaan,
jossa suoritti kandidaattitutkinnon. TT. nimitet-

tiin sitten notaariksi Tukholman linnanoiken-

teen ja viimein antikviteetti-arkiston asessoriksi.

H. oli vapauderuijan ahkerimpia valtiollist<'n

lentokirjoitusten sepittäjiä myssy-puolueen pal-

veluksessa. TTänen kirjoituksensa ovat täynnä

syytöksiä vastapuoluetta vastaan, mutta nähtä-

västi vakaumuksesta lähteneitä; kiellä liän käyt-
täii suurella taituruudella.

3. Gustaf Fred rik n. (1815-86), kirkko-

historioitsija, tuli ylioppilaaksi 1833. fil. maiste-

riksi 1840, teologian kandidaatiksi 1843, lisen-

siaatiksi 1845 ja tohtoriksi 1857, sekä nimitettiin

1846 jumaluusopin lehtoriksi Turun lukioon, 1857
Loiijaii kirkkoherraksi. Julkaisuja: „Kort liand-

lednmg tili den heliga skrifls kännedom" (1851),
„Kyrkans förJKlllande tili staten" (1804) ja

,,Försök tili franiställning af Finlands kyrko-
iiisloria T" (1855), ansiokas tutkimus Suomen
kirkon historiasta keskiajan loppuun ja ensiniäi-

nen esitys alaltaan. K. G.
4. Gustaf Adolf H. (s. 1855), vaivaishoi-

don tarkastaja, edellisen poika, suoritti kurssin
poiyteknillisessä opistossa, josta pääsi 1879 ja

toimi ensin insinöörinä rautatienrakennuksilla.
Mutta pian H. omisti harrastuksensa nimen-
omaan vaivaishoitokysymyksiin, joista julkaisi

kirjoituksia sanomalehdissä. Sai 1886 matka-
rahan vaivaishoidon tutkimista varten ja nimi-
tettiin sam. v. silloin perustettuun vaivaishoidon
tarkastajan virkaan. H:n kirjallisista julkai-

suista mainittakoon: „Friskt mod, arbete ooh
sparsamhet" (1885, myöskin suom.) ; „Siio'nen

vaivaistalojen matrikkeli" (1897) ;
„Vaivaishoi-

don käsikirja" (1899) ; ,,Yhteiskunnan lasten-

hoito ja suojeluskasvatus" (1907) ; myöskin hän,

salanimellä „Göran Smed", on esiintynyt runoi-

lijana ruotsin kielellä.

Helsingkallan, matalikko Pohjanlahd< ss i
63°

36' 45" lev. ja 21° 49' 15" pit. Samanui inen

punainen kolmimastoinen majakkalaiva matali-

kon pohjoislaidassa. Kun majakkalaivasta huo-

mataan jonkun laivan kulkevan karia kohti, lau-

kaistaan varoituslaukauksia; sumu-ilmalla anne-

taan sireenillä 5 sek. kestävä ääni joka minuutti.

K. 8.

Helsingland, historiallinen maakunta Tiuot-

sin Norlannissa Poiijanlaliden rannalla; kuu-

luu suurimmaksi osaksi Gäfleborgin lääniin.

N. 15,270 km', n. 151,.300 as. (1908). Pannikko
enimmäkseen aukeaa ; suurin joki Tjjusnan. Paitsi

10-20 km leveää mäkistä rannikkoalankoa, on

maa vuorista, kohoten liinnessä 600 m:iin. Vuori-

perä enimmäkseen arkeisia gneissejä; on tavattu

muualla Ruotsissa löytymiitömä vuorilajia: aiide-

siiltia. — Asutus harvaa, paitsi rannikolla ja

jokilaaksoissa; 8% maasta niittyä tai peltoa;

metsää 86%. Tärkein elinkeino on metsänhoito,

fxarjan- ja maantuntteet eivät riitä omiksi tar-

peiksi. Silakankalastus tuottava. — H:ssa ovat

kaupungit Hudiksvall ja Söderhamn sekä kaup-

pala BoUnäs. E. E. K.
Helsinglannin laki, tämän-nimisen muinai-

sen Puotsin maakunnan laki, joka siinä muo-
dossaan, missä se on säilynyt, lienee syntynyt

14:nnen vuosis. alkupuoliskolla. Tästä maakunta-
laista on nykyisin ainoastaan yksi käsikirjoitus

tallella, mikä on Schliiterin julkaiseman puheena-

olevan lain painok.sen (1844) pohjana. Helsing-

lannin lakia lienee aikoiiman noudatettu nivös

Suomen ruots. väestön keskuudessa. (O. K:vrn).

Helsinglannin oikeus, eräs vanha suomalai-

nen piispaiikymmenyksien ja muutamien pa|)in-

s;iatavien maksutapa. Kirkollisverojen maksu-

tavassa syntyi näet jo aikaisin maamme eri

osissa erilaisuuksia. Suomalainen väestö suoritti

nämä maksunsa viljassa ja tiitä tapaa sanottiin

„Suomen oikeudeksi" fjus fivnonicnm).

Suomeen mtiuttane(>t ruotsalaiset uutisasukkaat

taas maksoivat kirkollisveronsa voissa, mitä

maksutapaa sanottiin »Ruotsin o i k e u d e k-
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s i"' (jus svecicutnj ja Uudellamaalla myös Hel-
singlanniu oikeudeksi (jus helsingoni-

cumj. Nämä oikeudet, joiden voimassaolemis-

alueet sittemmin jonkun verran muuttuivat, ero-

sivat toisistaan myös siinä tavassa, millä kym-
menykset jaettiin kirkon ja pitäjän papiston
kesken. 1300-luvun alussa syntyi vielä kolmas-
kin maksutapa, n. s. Karjalan oikeus (jus

varelicum), jonka mukaan kaikki viljakymme-
nykset menivät kirkkoherralle. (O. K:ntn).

Helsing-lanti ks. H e 1 s i n g 1 a n d.

Helsingonicum jus. ks. H e 1 s i n g 1 a n n i n

o i k e n s.

Helsingor [-or], kaupunki Tanskassa, Sjaellan-

din saarella, Juutinrauman varrella, vastnpäätä
Helsingborgia, 14,534 as. (1906). Kahden rauta-
tien päätepiste; hyvä satama, höyrylauttayhtoys
Euotsin kanssa. Suuri rautalaiva- ja koneraken-
nu.steollisuus (1,000 työmiestä). — Lähettyvillä
1580 rak. kunink. huvilinna „Marienlyst", nyt
kylpylaitos, sekä niemen kärjessä Kronborgin
linna (rak. 1574-83), jonka tarkoituksena oli

Juutinrauman tullin valvominen. E. E. K.
Helsinki (ruots. Helsingfors), Suomen pää-

kaupunki, sijaitsee 60° 9' 42,«" pohj. lev. ja
24° 57' 17" it. pit. Greenwichistä. Kaupungilla
on erinomaisen suotuisa asema mantereesta pis-

täyvällä niemekkeellä, jota kummaltakin sivulta

suojaavat saariryhmät ja josta etelää kohti on
avoin näköala aavalle merelle. Kaupunkiin kuu-
luu joukko saaria, joissa on vuokramaalle raken-
nettuja huviloita. Kaupunki on linnoitettu.

Helsingin kaupungin pinta-ala oli v:n 1908
lopussa: kaupungin asema (I-XV kaupunginosien
ala) 11,271,513 m' sekä kaupungin pseman ulko-

puolella olevat maa-alueet yht. 21,418,472 m'
(niistä 5,179,717 m^ kaupungin tuomiovallan
ulkopuolella) eli kaikkiaan 32,689,985 m'. Sen
jälkeen on kaupungille ostettu vielä Pasilan 1.

Bölen sekä Nybondaksen tilat.

Väestö. Helsingin kaupungin väestö on
98:ssa v:ssa kasvanut 34-kertaiseksi. V. 1810
tämä väestö oli yhteensä 4,065 henkeä. 1830
11,110. 1850 20.745. 1870 32.113. 1880 43,142,

1890 65,535, 1900 93,217 ja 1908 137,346. v:n
1910 väenlaskun muk. n. 1 4 0,0 O O honktä. Syn-
tyneiden ja kuolleiden luku oli:

Syntyneitä

Vv. 1881-1890 16.006

„ 1891-1900 23,356

., 1901-1908 25,314

Kuolleita
SyntynPiden

ylijäämä

10,918 5,088

14,638 8,718

14,837 10,477

Synlyneisyysprosentti oli keskimäärin v:ssa:

Vv. 1881-1890 2,is

„ 1891-1900 2,9* ja

„ 1901-1908 2,75

Vuosittainen kuolleisuusprosentti oli keski-

määrin:
Vv. 1881-1890 2,01

., 1891-1900 1,84 ja

„ 1901-1908 l,«i

Kuolleisuusprosentti on siis viime vuosikymme-
ninä tuntuvasti vähentynyt. Silti ei luonnollinen
väeulisäys ole ollut kovin suuri, jos kohtakin
se, kuten edellä esitetyistä luvuista käy ilmi, on
suhteellisesti noussut. Suurimman lisäyksensä
Helsinki on saanut ja saapi sisäänmuutto-

j e n kautta. Kaupunkiin muuttaneiden ja sieltä

poismuuttaneiden luvun sekä edellisten ylijää-

män osoittavat seuraavat luvut:

Kaupungista Kaupunkiin
Kanpunkun poismuutta- muuttaneiden
muuttaneita ^^,4^ ylijäämä

Vv. 1891-1900 42,952

,. 1901-1908 55.293

20,152

21,461
22,800

33,832

Väestön lisäysprosentti sisäänmuuttojen vuoksi
oli keskimäärin vuosittain vv. 1891-1900 2,8? ja

VV. 1901-1908 3,6(1. Näistä lukuisista sisäänmuu-
toista on seurauksena m. m., että suurin osa,

vähän päälle '/a pääkaupungin väestöstä, ei ole

syntyperältään helsinkiläistä. Niinpä oli väes-

töstä:

1870 1880 1890 1900

Helsingissä
syntyneitä 30,2» % 31,54 % 30,99 % 32,29 %

Muualla synty-
neitä 69,7- ,. 68,48 „ 69,01 „ 67,71 „

Suomessa ja sen ulkopuolella syntyneiden väli-

nen suhde oli:

1870 1880 1890 1900

Suomessa synty-
neitä 85,27 % 87,51 % 91,88 % 91.70 %

Muualla synty-
neitä 14,73 ,, 12,49 ,. 8,64 „ 8,«o ,,

Suomen ulkopuolella syntyneiden luku on siis

suhteellisesti vähentynyt; näihin lukuihin vai-

kuttavat kuitenkin monet satunnaiset asianhaa-
rat, esim. kaupunkiin sijoitetun venäläisen sota-

väen paljous. — Sukupuolen mukaan väestö

jakaantui seuraavalla tavalla:

1S70 1880 1890 1900 1908

Miehenpuolia 16,504 22,462 32,158 43,563 63,479
Vaimonpuolia 15,609 20,680 33,377 49,654 73,867

eli prosentittaiu:

1870 1880 1890 1900 1908

Miehenpuolia 51,89 52,o7 49,o7 46, 7s 46,22

Vaimonpuolia 48, ei 47,93 50,9s 53,2? 53,:»

Edellisistä luvuista käy siis ilmi, että vaimon-
puolet, jotka ennen olivat vähemmistönä, vii-

meisten vuosikymmenien kuluessa ovat tulleet

miehenpuolia lukuisammiksi.
Kielen mukaan Helsingin väestö jakaantui

edellä mainittuina ajankohtina prosenteissa seu-

raavalla tavalla:

1870 1880

Suomenk. 25,9 % 33,9 %
Ruotsink, 57,o ,, 52, 1 ,,

Venäjänk, 12,i „ 9,8 „
Saksa nk. 1,8 ,, 1,? „

Muunkiel. 3,2 „ 2,? „

1890 1900

45.5 % 50,8 %
45.6 „ 42,8 „

5,8 „ 4,7 „

1,S ,, 0,8 „

2,1 „ 1,1 „

Verrattain nopeimmin on kasvanut suomenkieli-
nen väestö, joka jo 1890 oli miltei tasaväkinen
ruotsinkielisen kan.ssa ja joka 1900 oli vähän
päälle puolet kaupungin koko väestöstä. Kol-
menkymmenen vuoden kuluessa kasvoi:

Suomenkielinen väestö 469,i %:lla
Ruotsinkielinen

,, 116, 1 ,.

Venäjänkielinen „ 13,4 „ ja

Saksankielinen „ 26.2 „

A Ikei s sivistykseen nähden pääkau-
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pungin väestö on edistynyt suurin askelin. Niinpä
oli prosenteissa:

1870 1880 1890 1900

Luku- ja kirjoitustaitoisia 49,4 56,8 66,4 74,8

Ainoastaan lukutaitoisia 31,3 26.6 17,6 10,4

Luku- ja kirjoitustaidottomia 19,» 16,? 16,o 14,8

Luku- ja kirjoitustaidottomia oli yli 10 vuodeu
iässä: V. 1870 1,244, v. 1880 1,556, v. 1890 1,182

ja V. 1900 1,265. — Erikielisissä väestöryhmissä
jakaantuivat luku- ja kirjoitustaitoiset sekä tätä

taitoa vailla olevat prosenteissa

Luku- ja 'kirj.- Ainoast.ian
taitoisia hikulaitoisii

12,98 %Suomcnk. 72,26 %
Kuotsink. 78,06 „
Muuukiel. 74,44 „ 3,44

Luku- ja kirj

taidottomia

14,76 %
13,66 ,,

22,12 .,

Kymmenen vuotta täyttäneistä oli 1900 luku- ja

kirjoitustaidottomia eri kieliryhmissä: suomen-
kielisissä 1,22 %. ruotsinkielisissä l,o» %, venä-
jänkielisissä 16,«s %, saksankielisissä 0,46 % ja

muunkielisissä 17,88%. — Uskontunnus-
tuksen mukaan oli väestö jaettuna:

1870 1880 1890 1900 1908

Luterilaisia 27,279 37,677 60,251 86,602 135,077

Muita protes-

tantteja 35 92 59 204 267
Kreikkal.-venä-

läisiä 4,103 4.328 3,867 4,945 ?

Roomal.-katoli-
laisia 424 594 663 581 678

Mooseksen usko-
laisia 226 441 642 626 625

Muhamettilaisia 46 10 28 62 ?

Alkeissivistys eri uskontoja tunnustavissa oli

1900 prosenteissa:

Luterilaisia

Muita protest.

Kreikkal.-venäl.

Roomal.-katolil.

Mooseksen uskoi.

Muhamettil.

Luku- ja kirj.-

taitoisia

75,0 7 %
87,44 „
73,98 „
64,87 „

60,74 „
33,90 ,,

Ainoast.
liikiitait.

10,84 %
2,01 „

3,20 „

5,85 „
6,67 „
6,78 „

Luku- ja kirj

taidottomia

14,09 %
10,55

22,82

29,78

32,69

59,82

Asuntotilasto ja -olot. Asunto-
tila.stollisia tietoja on koottti Helsingi.stä

niiden todellisten väenlaskujen yhteydessä,

joita v:sta 1870 alkaen on toimitettu joka
kymmenes vuosi, viimeinen 1910. Nämät
tiedot ovat m. m. koskeneet talojen luktia,

rakennusten lukua ja suuruutta (huone-

lukua) sekä huoneiden lukua. Asunto-
oloja erittäin valaiseva on se osa tilastoa,

joka käsittää väestön jaon talouskuunittain
ja sen astimia huoneita. Paitsi väenlaskti-

jen yhteydessä on H:ssä koottti tilastoa

asunto-oloista sen laajan, työväen asunto-
oloja koskevan erikoistutkimuksen kautta,
joka kaupungin myöntämillä varoilla toi-

meenpantiin terveyshoitolautakunnan joh-

dolla 1900. Väenlaskuilla saadut yleis-

tulokset osoittavat, että Helsingissä oli:

1870 1880 1890 1900

Taloja 1,078 1,198 1.325 1,634

Asuinraken-
nuksia 2,296 2,752 3,053 3,837

Huoneita 18,416 24,927 39,388 56,773

Asukkaita oli taas:

1870 1880 1890 1900

Yhtä taloa kohti 29,8 35,1 49,8 60,0

„ asuiurakenn. kohti 14,0 15,4 21,4 25,4

huonetta 1,74 1,69 1,66 1,78

Edellisestä käy ilmi, että a.sutus on yhä taajen-
tunut, mikä onkin luonnollista, kun pienien puu
talojen sijalle on rakennettu yhä enemmän suu-
ria kivitaloja. Huoneiden keskiluku yhtä asuin-
riikeuuusta kohti oli:

1870

8,0

1880 1890

12,9

1900

14,8

Puurakennusten suhteellista vähenemistä ja kivi-

rakennusten lisääntymistä osoittavat taas seu-
raavat luvut. 100:sta asuinrakennuksesta oli:

1880 1890 1900

Kivirakennuksia 20,8 25,5 27,4

Kivi- ja puurakenu. 3,s 6,e 8,s

Puurakennuksia 75,9 67,» 64,4

Kivirakennusten lisääntymisen merkitystä il-

maisevat vielä paremmin seuraavat luvut, jotka
osoittavat huoneiden suhteellisen luvun kivi- ja

puurakennuksissa vuosina 1880, 1890 ja 1900.

1880 1890 1900

Kiviseinäisiä huon. 38,7 % 52,t % 61,o %
Putiseinäisiä „ 61,» „ 47,8 „ 39,o „

Edellämainituista 56,773 huoneesta 1900 oli

asuinhuoneita 46,012, joista 44,557 käytettyä ja

1,455 käyttämätöntä. Viimeksimaiuituista oli

poisvuokrattuina 747, joten 855 eli 1,9 % kai-

kista asuinhuoneista oli vuokraamatta. Asuin-
huoneissa asuva väestö muodosti yhteensä 17,951

huone- eli talou.skuntaa. Talouskunnat ja niiden

asumat huoneet jakaantuivat eri kerrosten välillä

seuraavalla tavalla:

Kellarikerr.:ssa

1 kerroksessa
2

3

Talouskunnat

1,230 1. 6,9 %
10,009 „ 55,7 „
4,000 „ 22,8 „

1,203 „ 6,7 „

Talouskuntien
asumat huoneet

1,858 1. 4,2 %
21,392 „ 48,0 „
11,121 „ 25,0 „

5,254 „ 11,8 „

Helsingin niemi 1800-luvun alussa. Viivoilla merkitty ala osoittaa

silloin rakennettua osaa.
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TaloHsUuiitien
Talouskunnat asnmnt hudiifot

4 kerroksessa

Vinttikerr.:ssu

600 1. 3,s %
188 „ 1,1 „

19 „ 0.1 „

702 „ 3,» „

2,979 1. 6,7 %
909 „ 2.0 „
60 „ 0,1 „

984 „ 2,2 „

Huoneistojen suuruuden mukaan taas jakaantui-

vat linonekuiitiiit sillä tav;illa kuin .s(>ur;iav;i.ssa

taulukossa osoitptaaii, missil samalla ilinoitotaan

kussakin luionoistoryhmässä olevain asuinhuo-
neiden koko luku.

Talouskunnat, joilla oli kullakin:

Talouskun-
nan hallussa
olevien huo-
neidpii luku

Talouskuntien luku Asuinhuoneiden luku

huone
huonetta

8,563

4,006

1,459

1,233

866

47,7 %
22,7 „
8,. „

6,» „

4,8 „

8,563 19,2 %
8,132 18,. „
4,377 9,8 „

4,932 11,1 »
4,330 9,7 „

JA
e II (>mmä n 1,764 9,8 14,223 31,»

Talou-skuntien väestö nousi yhteensä 92,945
henkeen. Mitenkä talouskunnat jakaantuivat
hiMikilöluvuu ja asumieusa huoneistojen suuruu-
den (Inioneluvun) mukaan sekä kuinka monta
henkeä nämät talouskuntaryhtiiät käsittivät, käy
ilmi seuraavasta kahdesta taululiitteestä.

Talouskuntia, joiden huoneistojen suuruus oli:

1 henkilö 794 196 54 13 9 7 1,073

2 henkeä 1,522 487 161 80 56 32 2,338

3 „ 1,643 513 241 198 114 108 2.817

4 „ 1,560 593 215 210 131 165 2,874

5 „ 1,224 591 177 213 138 215 2,558

« „ 851 502 158 163 113 244 2,031

7 „ 487 438 134 120 95 239 1,513

8 „ ja

en(>mmän 482 747 320 235 210 753 2,747

Yhteeusä8,563 4,007 1,460 1.232 806 1,703 17,951

ITenkilöluku huoneistoissa, joissa oli kussakin:
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1 henkilö 794 196 54 13 9 7 1.073

2 henkeä 3,044 974 322 160 112 64 4,676

3 4.929 1.539 723 594 342 324 8,451

4 6,240 2.372 860 840 524 660 11,400

5 6,120 2.955 885 1,065 690 1,075 12.790

6 5,106 3.012 948 978 678 1,464 12.186

7

8 „ ja

enemmän

3,409 3,066 938 840 665 1,673 10,591

4,184 6,876 3,135 2,547 2,539 12,401 31.682

Yhteensä 33,826 20,990 7,865 7,037 5,559 17,608 92,945

Helsinki 1900-luvun alussa. Viivoilla merkitty ala osoittaa

rakennettua osaa.

Viimeksi esitetty taulu osoittaa m. m., että

1900 enemmän kuin kolmas osa väestöstä asui

^yksihuoneisissa huoneistoissa, vähän enemmän
kuin viidesosa k;iksihiiOMeisissa huoneistoi.ssa

j. n. e. Niistä 33,826 asujamesta, jotka asuivat

yksihuoneisissa huoneistoissa, miu)dosti 6,240

henkeä sellaisia talouskuntia, joista kuhunkin
kuului 4 henkeä, 6,120 sellaisia talouskuntia,

joi.sta kuhunkin kuului 5 henkeä, 5,106 taas sel-

laisia talouskuntia, joista jokaiseen kuului 6

henkeä, j. n. e. Jos katsotaan liika-asutuk-

seksi sellaista asumista, jolloin vähintään 4 hen-

keä asustaa yhtä huonetta, oli tällaisissa oloissa

asuvaa väestöä Helsingissä 1900 yhteensä 35,949

henkeä. Näistä oli kuitenkin 6,300 henkeä n. s.

lailos-väestöii, johon kiuihiivat sairashuoneiden
sairaat, vaivaistalon köyhät, vankiloissa olevat

vangit, kasarmeihin sijoiteltu sotaväki y. ra.

Jos tämä väestöluku vähennetään edellä maini-

tusta luvusta, oli liian ahtaissa otoissa asuvaa
väestöä mainittuna v. 29,649 henkeä eli 32%
koko väestöstä. — Edellä huomautettiin, kuinka

j

asiitustaajuus on Helsingissä vv:n 1870 ja 1900

välisellä ajalla lisääntynyt. Käytettävänä ole-

vista tiedoista käy ilmi, että v:n 1900 jälkei-

selläkin ajalla kehitys on käynyt samaan suun-

taan. Huoneita on vv. 1901-08 tullut lisää yh-

22.373, mutta väestön lisäys on ollut

kokonaista 43,770. Sadan hengen li-

säystä väestössä vastasi siis vain 51

huoneen lisäys huoneiden luvussa. V.

1908 tuli yhtä huonetta kohti 2,oi hen-

keä, kun tämä keskiluku oli 1900 1,7».

Ahtaat asunto-olot vallitsevat erittäin-

kin ruumiillista työtä tekevän väestön

keskuudessa. Tämän osoittaa ennen mai-

nittu tutkimus H:n työväen asunto-

oloista v:lta 1900. Tittkimus käsitti

kaikkiaan 10,419 työväenasuntoa, joissa

oli yhteensä 13,393 huonetta ja joissa

asui kaikkiaan 45,947 henkeä.
Työväen asumain huoneiden asemaan

nähden nämät jakaantuivat seuraavalla

tavalla ja oli niissä seuraavat lukumää-
rät asujamia:

teensä
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Huoneiden luku Asiijamifn luku

Kt-llarikerr.isessa 1,4221. 10,6% 4,7811. 10,4%
1 kerroksessa 8,731,, 65,2 „ 29,909 „ 65,2 .,

2 „ 2,032,, 15,2 „ 7.322,. 15,9 „
3 „ 282 „ 2,1 „ 830 „ l.s „

4 „ 94 „ 0,7 „ 251 ., 0,6 „

5 „ 15 „ 0,1 „ 58 „ 0,1 „
Vinttikerroksessa 817,, 6,i „ 2,736,, 6,o „
Yhleeosä 13,393 „ 100,o „ 45,947 „ 100,o

\,

Hnoiieet jakaantuivat Inionei.stojensa suuruudeu
mukaan siten kuin seuraavat luvut osoittavat ja

<'ri huoneistojen ryhmissä oli seuraavat luku-
määrät asujamia:

Huoneiston ,r • , , ,

suuruus Huoneiden luku Asujamien Inku

1 huone 7,748 1. 57,9 % 31,056 1. 67,6 %
2 huonetta 4,806 „ 35,9 ,. 13,044 „ 28,4 „
3 „ 699 „ 5,2 „ 1,533 „ 3,3 „
4 „ 140 „ 1,0 „ 314 „ 0,7 „
Yhteensä 13,393 „ 100,o „ 45,947 „ 100,o „

Keskimäärin yhtä huonetta kohti asui henki-
löitä: 1-huoneisissa huoneistoissa 4,o, 2-huonei-
sissa huoneistoissa 2,7. kolmiliuoneisissa huoneis-
toissa 2,2, neljähuoneisissa huoneistoissa 2,2 ja

kaikissa huoneistoissa 3,4 henkeä. — Jos pide-

täiiii, kuten edellä, liika-asutuksena sitä milloin
vähintään 4 henkeä asuu ylileisesti yhtä huo-
netta, olisi ylempänä esitettyjen keskimäärä-
lukujen mukaan työväen kesliuudessa tällai.sta

liian taajaa asutusta oh^massa vain l-huoneisia

huoneistoja asuvien keskuudessa. Mutta tällai-

sissa asunnoissa asuvien luku oli kokonaista
31,056 henkeä 1. 67,6 % koko työväen luvusta,

siis vähän enemmän kuin ^.i tä.stä väestöstä asui

liian taajasti. Todellisuudessa liian ahtaasti asuva
väestö oli, kuteu väenhiskutuloksista käy ilmi,

vähäistä pienempi, nimittäin 29,649 henkeä.
Varma on myöskin, ettei koko viimeksi mainittu
henkilöluku ollut työväkeen kuuluvata, koska
liian ahtaasti asuvia oli 1-huoneisissa huoneis-

toissa koko väestöstä vain 25.059 henkeä ja kun
liian ahtaasti asuvissa talouskunnissa oli niitii-

kin, joista kullakin oli 2, 3, jopa 4:kin huonetta
asuttavanaan. Liian ahtaasti asuvien henkilöjen
luku oli näin suurissa huoneistoissa kaikkiaan
noin 7,900. O. G.

II. on jaettu 15 kaupunginosaan, jotka nimi-
tetään järjestysnumeroiden I-XV mukaan (ks.

karttaa). Muutamilla osilla kaupunkia on omat
vanhat nimensä, kuten: Kruununhaka
(K r o n o h a g e n, T kaupunginosa), Kataja-
nokka (Skatuddeu, VTTT), Kaivo-
puisto (Brunnsparken, TX), S ö r n ä i-

n e n (S ö r n ä 8, X, XI ja XII sekä niiden pohjois-

puolella oleva alue Kumtähteen asti), Silta-
saari (Broholmen, X:n osan länsipuoli),

Kallio (Berghäll, XT:n osan 1 ja 5 linjan

välinen alue) ja T ö ö 1 ö (T ö 1 ö, XITT-XV). Sitä

paitsi H:iin kuuluvat seuraavat esikaupungit:
Hermanni (TT e r m a n s t a d) T ja TT, Pa-
sila (B ö 1 e, lähellä Fredriksbergin asemaa),
Toukola (Majstad, siinä eritt. Ranta-
alue) sekä Vallila (Vallgärd).
Satamat ovat laivakululle erinomaiset; lai-

tureita yhteensä 4,690 m ; 6-8 m syvässä kulke-
vat laivat voivat päästä esteettä kaikkien suu-
rempien satamapaikkojen laitureihin (1,150 m)

ja oivallisia, tuulensuojaisia selkiä on joka puo-
lella. Vv. 1888-1907 käytettiin laitureiden pa-
rantamiseen 5,87 milj. mk. Tärkeimmät satamat
ovat: Etelä-satama, kaupungin pääsatama
matkustaja- ja tavaraliikennettä varten (25 ton-
nin nostoraua; tavaranpurkaus tapahtuu myös
Katajanokan rannassa, jossa on tullikamari,
pakkahuone ja varranttiniakasiini y. m. maka-
siineja)

; rannassa pidetään syksyisin vuotuiset
suuret kalamarkkinat; erikoinen saaristolais-
veneiden laituri ;

— H i e t a 1 a h d e n s a t a m a,

kivihiilen, liiekan ja halkojen y. m. purkausta
varten; siitä lähtevät länti.sen saariston höyry-
])urret ;

— M e r i s a t a m a, eteläisin, tiilien, liie-

kan ja halkojen purkausta varten ;
— Pohjois-

satama, hiekan ja halkojen purkausta varten;
siitä lähtevät itäisen saariston höyrypurret;
Katajanokan edustalla olevalla K r u u n u-
V u o r e n s e 1 ä 1 1 ä on sotalaivojen asemapaikka

;

— Iluoholahdensatama, rakennustarpei-
den y. m. tuontia varten ; — Siltavuoren-
satama, tiilien ja hiekan purkausta varten ;

—
Sörnäistensatama, tärkeä puutavaran-
vientiliikkeessä. Piiäsatamat yhdistää toisiinsa
sekä maan rautatieverkkoon satamarata. — Paitsi
edellämainittuja on vielä satamat Lapinlalulessa,
TTumallahdessa ja Taivallalidessa .sekä B 1 e k-

holman ja Sirpalesaaren purjevene-
y. m. venesatamia.

Kaupunkiin johtaa (ks. karttaa) kaksi valta-
tietä, nim. Ttäinen ja Tjäntinen vierto-
t i e, joiden haara- ja jatkokadut poikkikatuineeu
jakavat varsinaisen kaupungin 527 kortteliin.

Ttäinen viertotie hallitsee itäpuolisia esi-

kaupunkeja ja Sörnäisten kaupunginosaa sekä
jatkuu eteliiä kohti Siltasaaren- ja Unio-
ninkatuina (kaupungin pisin katu) aina
Tähtitorninmiikeen asti. Sen mukaan kulkevat
kaupungin itäisen osan kadut pohjoisesta ete-

iJiän ja idästä länteen, joista viimemainitunlai-
sista kaduista ovat huomattavat keskuskadut:
Aleksanterinkatu ja Pohjois- ja

E t e 1 ä-e splanadinkadut. — Läntisen
viertotien sekä sen jatkojen Länsi- ja

T t ä-TT eikinkatujen suunta on eteläkaak-
koon, joten kaupungin lilnsiosan kadut kulkevat
samaa tahi länsilounaista (esim. Bulevardin-
katu) suuntaa. Eteläpäässä kaupunkia tasoit-

tuvat vähitellen katujen kaupungin eripuolilla

vallitsevat erisunntaisuudct, joten Tehtaan-
katu kulkee jotenkin samassa suunnassa miltei

koko niemen poikki. — Uusien liipikulkukatujen

aikaansaamista varten on järjestel}'jä tekeillä.

Torit. Tärkeimmät torit ovat: Tv a u p p a-

tori Etelä-sataman rannalla, ruoka- ja maalais-

tavaran kauppaamista varten aamiipiiivisin ; sen

jälkeen tori siistitään puhtaaksi liikenteelle; to-

rilla pidetään sotaväen paradit ; — Senaatin-
tori, ennen käytetty markkinatorina, nykyisin

joskus yleisiin kansalai-skokouksiin ; keskellii to-

ria Aleksanteri TT:n patsas kukkaisistutuksi-

neen : — T^aartin- 1. Tvasarmintori, jolla

on puuistutuksia ja halli käsityö- ja teollisuus-

tuotteiden kauppaa varten; — T? a u t a t i e n-

tori, jossa harjoitetaan rihkaman-, pnuastiain-

sekä heinän- y. m. myj'skentelyä; torilla on pi-

detty yleisiä kansalaiskokouksia; — TT i e t a-

lahdentori, ruoka- ja maalaistavaran

kauppapaikka; torin laidassa on kauppahalli; —
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Hakaniementori, jossa rihkamankaupus-
telua, halkojen-, ruoka- ja maalaistavarain-myyn-
tiä ; Hakaniemen halli; — Meritori, puu-
tavaran, hiekan ja tiilien kauppapaikka. Paitsi

näitä toreja on joko istutuksilla varustettu tahi

muuten liikenteen väljentämistä varten jätetty

useita pienehköjä toreja ja „aukeita". Puis-
tot. Kaisaniemi Töölön-lähden rannalla oli

jo 1800-luvun alulla pieni metsäpuistikko kau-
niilla niemekkeellä; sitä laajennettiin 1830-

luvulla teillä ja puuistutuksilla; se tunnettiin

silloin nimellä „allmänna promenaden". Tänne
perustettu ravintola antoi Kaisaniemelle kuului-

suutensa; vanha ylioppilaiden vapunvietto-
paikka, jonne ruotsinkielinen yleisö vappuna vie-

läkin kokoontuu. Puistosta on aitauksella ero-

tettu Yliopiston kasvitieteellinen
puutarha. Eteläpäässä on kaunis vesilam-
mikko saarineen, suihkuineen ja vesilintuineen

(m. m. joutsenia) ; keskellä suuri, itälaidassa

pienempi kisa- ja juhlakenttä. Puistossa on
vapaamuurari Granatenhjelmiu (ks. t.) hauta
hautakivineen sekä Paciuksen muistopatsas. —
Kaivopuisto on saanut alkunsa Ulrikaporin
kylpylaitoksesta; siinä ravintola ja ulkoilma-
teatteri; kauniita näköaloja aavalle merelle. —
Hakasalmen 1. Karamzinin kansan-
puisto, Töölönlahden rannalla; sen keskellä
on n. s. Hakasalmen huvila (ks. t.). — Hespe-
rian puisto, edellisen vieressä; siinä oli en-

nen Hesperian ravintola. — Töölönpuisto
1. Eläintarha, erään yhtiön toimesta —
jonka etunenässä oli H. Borgström — järjestetty.

Samalla H. Borgström lahjoitti rahoja Alppi-
lan (ks. t.) sekä Puutarhayhdistyksen
tarpeeksi, jouka viimemainitussa puistossa hä-
nen rintakuvansa. Kaupungin suuret kasvihuo-
neet ovat täällä. — Kaupunkia kaunistavat eri-

koisesti kauniit istutukset Tähtitornin-
mäellä sekä Runebergin esplana-
d i s s a. Edellisellä on Haaksirikkoisten patsas,

jonka ympäriltä on komea näköala kaupungille
ja merelle. Runebergin esplanadissa 1. Esplana-
dissa, jonka keskellä on Runebergin patsas
kukkaisistutuksineen, on itäpäässä „Kappelin"
ja länsipäässä ruotsalaisen teatteritalon yhtey-
dessä »Oopperakellarin" ravintolat soittopavil-

jonkeineen. — Puistikoista mainittakoon vielä:

Vanhan kirkon puisto siimeksisine

käytävineen Vanhan kirkon luona, Lönnrotin
puistikko Elias Lönnrotin patsaan ympä-
rillä, Kitarihuoueen edustalla oleva tuuhea
puistikko suihkulähteineen, Liisan puisto
Liisan torilla, Sinebrychoffin yksityinen,

mutta yleisöllekin avoinna oleva puisto, y. m.
Puu-istutuksia on sitäpaitsi järjestetty Heikin-
katujen väliin („Heikinpuisto") , leveän Bule-

vardinkadun varsille ynnä muutamille ranta-
kaduille. — Ulkopuolella kaupungin mantereen on
useita yleisiä virkistyspaikkoja kaupunkilaisten
käytettävinä. Niistä ovat huomattavimmat: itäi-

sessä saaristossa oleva Korkeasaari, johon
kaupungin anniskeluj^htiö on järjestänyt maamme
ainoan eläintarhan. Paitsi eläinryhmiä on saa-

rella ravintola, akvariorakennus, eräässä pavil-

jongissa sekä myös ulkoilmassa kivilajiuäytleitä.

Ravintolan läheltä olevalta lavalta esitetään ke-

sällä pyhäpäivisin kansanleikki- ja -tanssinäyt-
teitä. — Läntisessä saaristossa oleva luonnon-

ihana Seurasaari on kaupunkilaisten suo-

sima luonnonpuisto. Tänne on suunniteltu ulko-

ilmamuseota, jonka alkuna on Konginkankaalta
tuotu Niemelän torppa. Saari on anniskeluylitiön

hoidossa. — Itäisessä saaristossa ovat T u r-

h o 1 m a Degerö-saaren pohjoisosassa, Lammas-
saari raitliusseura „Koiton" vuokraama
kesäsiirtola. — H:ssä on seuraavat muistopat-
saat: Aleksanteri II:n patsas senaatintorilla

(muov. Takanen ja Valter Runeberg, paljas-

tettu 1894), J. L. Runebergin patsas Esplana-
dissa (Valter Runeberg), Elias Lönnrotin patsas

Lönnrotin puistikossa (Emil Wikström), F. Pa-
ciuksen rintakuva Kaisaniemessä, Henrik Borg-
strömin rintakuva Eläintarhassa, Keisarinnan-
kivi Etelä-sataman rannalla (obeliski Keisa-
rinna Aleksandran 1833 v:n maihinnousun muis-
toksi), Goruy-Lubniakin patsas Kaartinkasarmin
pihalla. — Taidcpatsaita: Haaksirikkoiset Tähti-

torninmäellä (Robert Stigell). — Suihkukaivoja:
Merenneito Kauppatorilla (V. Vallgr4n). Sitä-

paitsi on pieniä suihkulähteitä eri puistikoissa.

Kirkot: Vanha kirkko samannimisen puis-

ton pohjoispuolella, rak. C. L. Engelin piirustus-

ten mukaan 1827; siinä R. W. Ekmanin alttari-

taulu. — Nikolainkirkko Senaatintorin varrella

korkealla pengermällä, jonne torilta johtavat val-

tavat kiviportaat; kirkko rakennettu C. L. Enge-
lin piirustusten mukaan 1830-52; torni 71 m kor-

kea maasta laskien ; apostolien kuvat Thorwald-
senin mukoan; alttaritaulun, jonka keisari Niko-

lai I lahjoitti, on maalannut ven. taiteilija NefF

;

Lutherin, Melanktouiu ja Mikael Agricolan (E.

Wikström) kuvapatsaat kirkossa ; 52-äänikertai-

set Walckerin urut; läntisessä sivurakennuksessa
kellot, itäisessä kappeli. — Johanneksen 1. Uusi-
kirkko Punauotkon reunalla, rak. A. E. Melan-
derin piirustusten mukaan, valm. 1893; tornit

74,s m maasta laskien; 61-äänikertaiset Walcke-
rin urut. — Saksalaisen seurakunnan kirkko
Tähtitorninmäen juurella, rak. alkuaan H. Bossen
piirustusten mukaan 1864. — Kallion kirkko
Hämeenkadun päässä, rak. parhaallaan L. Sonckin

piirustusten mukaan; torni 95 m meren-
pinnasta. — Roomalaiskatolinen P. Henrikin
kirkko Kaivopuiston edustalla, rak. 1863; P.

Renrikin sekä apostolien Pietarin ja Paavalin
kuvapatsaat seinämällä. — Kolminaisuuden
kirkko Unioninkadun varrella, vanha venäläinen

kirkko. — Uspenskin ven. katedraali Kataja-
nokalla, rak. A. M. Gonostajevin piirustuksen mu-
kaan, vihitty 1868; pyhimysten kuvat maalannut
2iltsov. — Emanuelia kirkko Vladimirinkadun
varrella, ruots. metodistipiispallinen kirkko. —
Juutalaisten synagoga Malminkadun varrella. —
Muhamettilaisten rukoushuone Malminkadun var-

rella. — Sitäpaitsi on sekä itsenäisiä että muu-
tamien laitosten yhteydessä olevia kappeleja ja

rukoushuoneita, kuten: Diakonissalaitoksen kap-

peli Eläintarhassa. Kaupunkilähetyksen rukous-

huone „Betania", Sörnäisten kuritushuoneen
ja Lääninvankilan kirkot. Luterilaisen evan-

kelisen seuran rukoushuoneet (Fredrikinkadun
ja Alppikadun varrella). Suomen lähetysseu-

ran rukoushuone, Pyh. Eliaksen kappeli hau-

tausmaalla (ven.), Keisarillisen palatsin kirkko
(ven.), sekä sotilaskirkkoja kasarmeissa ja.

sotilassairaaloissa. Useita eriuskolaisten saarna-

huoneita: Pelastusarmeian, Adventistiseura-
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Kaivopuisto noin 1850.

kunnan, Apostolisen seuran (irvingiaanein)

,

Rauhanyhdistyksen (Isestadiolaisten) , ruotsin- ja

suomenkielisten bai)ti.stien seurain, suomenkieli-

sen metodistipiispallisen seurakunnan, vapaan
sisälähetyksen („Allianssitalo") y. m. — Hau-
tausmaat. Vanhimpia kaupungin hautaus-

maista on se, joka sijaitsi nykyisellä Senaatin-

torilla. Rutto- t. m. s. tapausten aikana täytyi

kuitenkin käyttää tilapäisiä hautauspaikkoja.

Semmoisina oli silloisen kaupungin ulkopuolella,

nykyisen Vanhan kirkou ympärillä oleva ala,

kunnes se 1700-luvun lopulla tuli yleisesti käy-

täntöön. Siinä vieläkin pystyssä olevat hauta-

patsaat eivät ole yleisesti tunnettujen henkilöi-

den, paitsi sitä, joka on puiston koilliskulmassa:

kuutioinen graniittipatsas. Sen pystytti Suomen
armeiau upseerikunta Siikajoen tappelussa haa-

voittuneelle kenraalimajuri H. C. Reuterskjöl-

dille (haudattu 1821). — V. 1829 perustettiin

uusi hautausmaa Lapinlahden rannalle, n. s.

Vanha hautausmaa, joka alkaa Lapinlahden-

kadun päästä ja ulottuu lahden rannalle asti.

Tämä varjoisa ja rauhainen kalmisto kätkee

useat suurmiehemme. Hautapatsasten kirjoituk-

sissa luemme m. m. seuraavien henkilöiden ni-

met: C. J. von Konov ja Gr. Tigerstedt (1808-09

sodan sankareita), J. V. Snellman, J. J. Teng-
ström, M. A. Castron, Y. A. Wallin, J. A. Ehren-
ström, G. Rein, F. Langenskiöld, Fr. Cygnaius,

J. J. Nervander, Z. Topelius, H. Borgström (isä

ja poika), J. Krohn, Kaarlo Bergbom, J. C. L.

Engel, F. Pacius, K. Collan, F. A. Sjöström,

Y. S. Yrjö-Koskinen, J. J. Wecksell, A. Edelfelt.

— Saman lahden pohjoinen ranta, n. s. Uusi
hautausmaa vihittiin tarkoitukseensa 1864.

Sinne ovat haudatut m. m. A. Ahlqvist, U. Cyg-
naeus, K. A. Tavaststjerna, G. Berndtson, J. H.
Erkko. Eritoten Vanhalla hautausmaalla vie-

hättävät silmää kauniit istutukset ja herättä-

vät huomiota useat taiteelliset hautapatsaat. —
Vanhan hautausmaan eteläpuolella on kreikan-
uskoisten, sen takana kaartin sekä uuden hautaus-
maan takana juutalaisten hautausmaa. — Taival-

lahdcn rannalla on venäläinen sotilashautaus-

maa. — Uusin hautausmaa on Malmin aseman
läheisyydessä n. 11 km pääkaupungista. K. 8.

Rakennustaide. Ulkoapäin saapuvalle
H. esiintyy uutena, valkean siistinä kaupunkina,
jolla ei ole pitkälle taaksepäin ajassa ulottuvia

rakenuustraditsioneja, mutta joka nykyisessäkin
asussaan jo tekee jonkinverran suurkaupungin
vaikutuksen. Maaperävaikeuksista huolimatta
on vanhempaa keskuskaupunkia suunniteltaissa

ruutujärjcstelmää toteutettu suorilla 14-18 m le-

veillä kaduilla: vasta uudemmissa kaupungin-
osissa (Huvila-alue vuorilla Tehtaankadun ja

meren välillä ja Töölön kaupunginosa) on uusia
näkökohtia katujen vetämisessä ja tonttien ra-

kentamisvelvollihuuksiiu nähden otettu huomioon.
Kaduilla on yleensä luonteva päätös, moniaat
pääLtj'vät mereen

; pitkän Unioninkadun toisessa

päässä Tähtitorni, toisessa Kallion uusi kirkko
antavat matkalle maalia; Runebergin Esplanadin
päättää yhtäälle ruotsal. teatteri, toisaalle yli

Wallgr6niu suihkulähteen ja kauppatorin Kataja-
nokan siintävät ääriviivat. — Pääpiirteissään

H:llä sekä vanhemmalla että nuoremmallakin, on
halpahintaisen tiili- ja kipsikoristearkkitehtuu-

riu yksitoikkoinen leima, luonnollisen ki-

ven käyttö -on vasta parina viimeisenä vuosi-

kymmenenä voittanut jonkinverran alaa ja sil-

loinkaan ei, melkein poikkeuksetta, kaupungin
lähistön ja sen oma kivinen maaperä ole päässyt

rakennustaiteelliseen kehitykseen osaa ottamaan.

Yhdyspankin talo käyttää ensikerran fasadeis-

saan Hangon punaista graniittia. Huomat-
tavimmat uudemmat monumenttaalirakennuk-
semme (Kansallisteatteri, Telefoniyhdistyksen

talo. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen talo. Kal-

lion kirkko y. m.) tuovat Uudestakaupungista
fasadipeitteensä; O. Y. Falkenln talo Bulevardin

päässä uskaltaa ensikerran Itä-Suomen vuolu-
kiveä ovi- ja ikkunapielissä; Ruotsista ovat

kotoisin O. Y. Argoksen fasadiaiaeet ja -aiheet;

kotimaista Ruskealan marmoria yritetään

Helsingin Säästöpankin talossa Kasarmitoriu

varrella ainoan kerran. Ei tiilikään, tradit-

sionin puutteessa tällä alalla, ole sanottavam-

massa määrässä voinut, vasituista tiilityyliä ke-

hittämällä, muuttaa kaupungin yleisulkomuotoa,

jos kohta moniaita sen hyväksi tehtyjä, tunnus-

tusta ansaitsevia yrityksiä on olemassa. Ja yhtä

vähän saattaa H:ssä olla vasituisesta puu tyylis-

täkään puhetta, sillä varhaisemmat Engelin ja

hänen jälkeläistensä rakentamat sekä myö-

hemmät, vielä etenkin laitakaupungilla säily-

neet puutalot lainaavat muotonsa oman aikansa

kivityylistä. — Vanhasta H:stä on vastapäätä

Senaattia, 1757 rakennettu, taitekattoinen, kak-

sinkertainen talo ainoita jätteitä ja vasta 1800-

luvun alkupuolella alkaa Ehrenströmin ja saksa-

laisen arkkitehdin C. L. Engelin johdolla nykyisen

H:n varsinainen suunnittelu ja uudestaraken-

taminen. Että uuden pääkaupungin rakennus-

taide pukeutui klassillisen taattuihin, rauhal-

lisiin muotoihin, aiheutui siitä että Euroopassa
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silloin paraikaa vallitsi antiikkia suosiva uus-

klassilliaen taidesuunta. Kaupungin monumont-
taaliscksi painopisteeksi muodostuivat Eteläsata-

man puoleiset tienoot, vaikka tämän varrella ja

lähettyvillä olevista rakennuksista ani harvat
ovat pysyttäneet Engelin aikaisen leimansa.
Paraiteu säilyneitä ovat keisarillinen palatsi,

muhkea seurahuone ja Edlundin kivimuuri,
Observatori, entinen kaartin kasarmi ja Ken-
raalikuvernöörin palatsi. Nikolainkirkko —
paikkaan niihden liiankin suurine portaiueen —

,

Senaatintalo, Yliopisto ja hiukan taempana Yli-

opiston kirjasto Unioninkadun suulla luovat

Senaatintorista arvokkaan kokonaisuu-
den, joka vain kaipaa lopullista järjestämistä

kivitykseen nähden ollakseen täysin mouumont-
taaliiien. — Engelin elämäntyötä Tlrn ulkomuodon
luomisessa ei myöhemmän 1800-luvun rakennus-
taide ole voinut himmentää. Pitkiin aikoihin

ei nouse kuin muutamia merkittävämpiä raken-

nuksia, kuten Ritarihuone (Chie\vitz) 1859-61

goot. tyyliin tiilipinnoilla, ruotsal. teatteri

(pietaril. Benoit) 18G6, vanha asema ja kem.
laboratori (molemmat C. A. Edelfeltin piirtä-

miä), Ylioppilastalo 1870, kaartin maneesi 1877
(mol. A. II. Dahlströmin), lopuksi 1877 Polj'-

tekuillinen opisto (F. A. Sjöström). — 1880-

luvusta alkaen H:n rakennustaiteessa on huo-

mattavissa tuntuva nousu, sillä se saa taas-

kin suuria uusia tehtäviä suoritettavakseen ja

henkilöcrikoisuuksista huolimatta kehitys koko-
naisuudessaan kulkee renesa tissin merkeissä.

Kuvaavia esimerkkiä ovat: talo Läiisi-IIenrikink.

12, entiuen saks. tyttökoulu ja venäl. kymnaasi
(F. A. Sjöström) ; Kansankirjasto, Kämpin
hotelli, Catanin ja Kalevan talot. Palokunnan-
talo 1888 sekä Palotorni y. m. (Th. Ilöijer) :

Valtionarkisto, Säätytalo 1890, Yhdyspankki
(C. G. Nyström) ; Kansallispankki, Kansakoulu
Nikolainkndun päässä (O. Törntpiist-Tarjanne),

Suomal. kirjallisuuden seuran ja Flenkivakuutus-
yhtiö Suomen talot (Seb. Gripenberg). Mutta
samalla yksityisarkkitehtuurinkin alalla vallit-

seva kiiumeentapainen toiminta kohottaa ilmoille

kaavamaisia, kipsikoristeisia rapattuja vuokra-
kasarmeja ja cnsimäiset suuret vuokra-liikepalat-
simmekin rakennetaan tähän aikaan (Wreden
suunnittelema pasaasi ja TTöijerin Grönquistin
kartano). Asuinrakennusten pohjasovituksiin ja

tontin ekonomiseen käyttöön nähden kylläkin
ounistut^iau saamaan ajanmukaisia parannuksia;
riittävää kodikasta mukavuutta ja selvyyttä ei

vain vieläkään kyetä luomaan. — 1900-luvun

käänteessä vallitseva romantillinen suunta taitees-

samme aikaansaa maamme ja n:n rakennus-
taiteen kehityksessä todellisen kumouksen. Mur-
taen edellisen ajan kaavamaisuuden ja englanti-

laisten herättävää esimerkkiä seuraten nuori

arkkitehtisukupolvi antautuu tutkimaan lämpi-
män oman kodin luomista. T?akennusten ulko-

muodoissa aluksi suositaan yksinkertaisen selviä

viivoja ja fasadeista armottomasti puhdistetaan
edellisen ajan ylenpalttisen rehevä muotorikkaus.
Tavoitellaan sisällykseen, muotoihin ja aineisiin-

kin nähden omintakeisuutta ja luonnollisuutta,

mutta toisaalta se arvonanto, joka nyt tulee

luonnollisen aineen osaksi, useinkin on vähällä

kääntyä kömpelöksi aineen herruudeksi, jonka
taakan alla rakennusten suhteet ja tarkoitusta
vastaava luonne joutuvat kärsimään. Teknilli-

sessä ja konstruktiivisessa suhteessa edistys ei

myöskään jaksanut pysytellä yleisen kehityksen
tasalla; vasta viime aikoina on ruvettu laimin-

lyöntiä korjaamaan ja uudestaan suuremmalla
tarkkuudella vartoen ottamaan ulkomaiden tulok-

sia tälläkin alalla. Nykyään on H:n arkkiteh-

tuuriin viileämpi, itsetietoisemman järkevä tuti-

lalidus tulossa ja on oireita olemassa, että nyt,

kun murrosaj.m kokeilukausi on sivuutettu, ra-

kennusmassoja vallitseva, siro ja tuhlaava rene-

sanssi uudestaan pääsee tyylikehitykst-en vaikut-

tamaan. — Viime vuosikymmenen huomattavam-
mista julkisista, yhdistys- ja yhtiörakennuksista
mainittakoon: O. Y. Argoksen ja Vaasan pankin
talot Esplanadin varrella (Grahn, Hedman,
Wasastjerna) ; Uusmaalaisen osakunnan talo 1901

(Härd af Segerstad) ; Kansallisteatteri 1902.

Karjalaisten talo ja O. Y. TTallituskatu 15(0. Tar-

janne) ; Katajanokan tulli- ja pakkahuone. Yli-

opiston fysiologinen sekä fysikaalinen laitos

Siltavuorella (C. G. Nyström) ; Pohjolan talo

Aleksanterinkadun varrella, Pirtti Erottajalla,

Pohjoismaiden osake-pankki. Kansallismuseo ja

Asematalo (Lindgren. Saarinen, Gesellius) ;

Suomi-yhtiön talo Antink. 5 (O. Tarjanne, fasa-

dit A. Lindgren) ; Uusi Ylioppilastalo (A. Lind-

gren ja Viivi Lönn) : Telefoniyhdistyksen talo,

Suomen hypoteekkiyhdistyksen talo, Eiran sai-

raala ja Kallion kirkko (L. Sonck) : Privat-

bankenin sisusta Edlundin talossa (L. Sonck ja

V. Jung) ; liikepalatseja: Lundqvistin, Fazerin,

Aleksanterinkadun 13, O. Y. Agroksen Mikonk. 7

(S. Lindquist), Vuorion Unionink. 30 (H. Ge-

sellius) : Koiton ja N. M. K. Y:n talot ja

Kallion rukoushuone (V. Penttilä) : Polyteknik-

kojen ja Otavan talot (Thom6 ja Lindahl) ; Kan-
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santalo Siltasaarella (Lindahl) ; Suom. liikem.

kauppaopisto (K. S. Kallio) ; Kalliou kansa-

koulu (B. Jung, O. Bomansson) ; Tehtaankadun
kansakoulu (A. Nyberg) y. m., joihin taajalukui-

sena, kirjavana joukkona liittyy murros- ja

kokeiluajan enemmän tai väliommän onnistu-

neita, tyylivarnuuiteon pyrkiviä, omintakeisem-

pia ja jäljitteleviä vuokra- ja yksityistaloja, vrt.

Suomen rakennustaide. U-o N.

Hallinto. Helsingin kaupungin hallinto on

järjestetty kunnallishallituksesta kaupungeissa
1873 annetun Asetuksen perustuksella (vrt. Kau-
punki, Kunnallishallinto). Päättämis-
valta kunnan asioissa on siis yleisellä raas-
tuvankokouksella ja v a 1 1 u u s m i e-

hilla.
Kunnallisen veroäyrin perusteena on 400 mkan

taksoitettava vuositulo; veroäyriltä suoritet-

tiin v:lta 1909 veroa Smk. 16: 50. Äänioikeu-

tettuja oli 190S yhteensä 19,603 henkilöä, yhtiötä,

yhdistystä y. m. ja heidän yhteinen äänimää-
ränsä oli 109,953. Ylimpään ääniluokkaan kuulu-
villa 1.672 äänivaltaisella (8,5 %) oli yksinään
jo 41,800 ääntä (38 %).
Valtuusmiehiä on nykyään säännöllisesti

48 luvultaan. Valtuuston sihteeri, joka johtaa sen

kansliaa, toimii myös valtuuston asettamain tila-

päisten valiokuntain sekä vuosittain valitun val-

misteluvaliokunnan sihteerinä. Valtuuston no-

taarin tulee pitää huolta valtuuston pöytäkirjain

ja päätösten rinnakkaistekstin ja mietintöjen

toimittamisesta toiselle kotimaiselle kielelle.

Raastuvankokouksen ja kaupungin valtuuston
päätösten toimeenpano kuulun, maistraatin yli-

valvonnan alaisena, rahatoimikamarille ja niille

erityisille lautakunnille, hallituksille ja henki-

löille, mitkä on sitä varten asetettu. Helsingin

maistraatin muodostavat nykyään kunnallispor-

mostari, yksi oikeusneuvosmies, kaksi kunnallis-

neuvosmiestä ja kaksi notaaria. Sitäpaitsi on
maistraatilla ja raastuvanoikeudella yhteisessä

palveluksessaan maistraatinsihteeri, joka samalla
toimii julkisena notaarina, ynnä muu kanslia-

virkakunta ja tarpeelliset palvelusmiehet. Raha-
toimikamarin muodostavat kaup.-valtuus-
ton valitsemina puheenjohtaja ja 5 jäsentä,

joista edellinen nauttii vuosipalkkaa, jälkimäi-
set palkkiota kultakin kamarin istunnolta. Tär-
keä asema on kamarin sihteerillä: hänen on val-

misteltava ja laadittava kamarin lausunnot ja

esitykset. Kamarin virkakuntaan kuuluu vielä

sihteerin apulainen, jolle erikoisesti kuuluu vuo-
sittain julkaistavien kunnalliskertomusten laati-

minen, notaari, joka tekee kamarin pöytäkirjat,
aktuaari, jonka päätoimina on kunnallisen tilas-

ton käytteleminen ja julkaiseminen, y. m. Kun-
nallinen tilasto, joka ennen oli kunnalliskerto-
muksen liitteenä, julkaistaan v:sta 1905 alkaen
erikoisena Helsingin kaupungin tilastollisena

vuosikirjana. Erikoinen kunnallinen tilasto-
konttori on päätetty järjestettäväksi v:sta

1911. Rahatoimikamariin liittyy läheisesti sen

alaisena rahatoimikonttori, joka hoitaa

itse kunnallista rahaliikettä ja kirjanpitoa.

Näistä vastaavat lähinnä kaupungin kamreeri ja

rahastonhoitaja, apulaisinaan useita kirjan[)itäjiä

ja konttorikirjureita. Rahatoimikamarin ja -kont-

torin ollessa on eräillä Iiailinnonhaaroilla ja kun-
nallisilla liikeyrityksillä erityinen rahankan-
tonsa ja tilityksensä. Helsingin kaupungin omai-
suus oli 1909 v:n lopussa seuraava:

Rakennuksia ja rakenn. kiin-

teistöjä Smk 26,854,772: 60

Kiinteistöjä kaup. ulkopuolella „ 825,000: —
Kaupungin vuokralle antaman
maan arvo „ 4,118,191: —

Myytäviä sekä kaupungille

pidätettyjä talonaseinia „ 10,055,883: —
Myytyjen talonasemain erään-

tymätön kauppahinta
Vesijohdon pääoma-arvo
Kaasulaitoksen ,,

Sähkölaitoksen
Inventaarioita

Arvopapereita

10,769,404: 97
5,496,355: 94

650,723: 32

2,483,881: 48

2,796,987: 23
128,050: —

Yhteensä Smk 64,179,249: 54

Helsingin kaupungin vakautettu velka nousi

1909 v:n päättyessä Smk:aan 34,968,600:—. Sen

hoidettava'L lahjoitusvarat tekivät samalla ajan-

kohdalla Smk 3,500,492:—.

Helsingin kaupungin tulo- ja menoarvion pää-

luokat ja yleissummat v:lta 1910 nähdään seu-

raavalla sivulla olevasta taulusta.

Erikseen tilitetään ja käytetään yleishyödylli-

siin tarkoituksiin kaupungin osuus Helsingin

anniskeluylitiön voittovaroista. V:lta 1909 oli

tämä osuus Smk. 415,227: 61.

Seuraavassa esitetään kaupungin erikoiset hal-

linnonhaarat. Liikennekonttori, jonka

kannettavina ovat kau])ungille ulkomaan tava-

rain tuonnista tulevat maksut, sijaitsee kau-

pungin tulli- ja pakkahuoneella. — Sa-

tamaoloja ja laivakulun järjestystä valvoo-
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IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII

Meaot.

Kaupungin velat

Kaupungin virastot . . . . ,

KunnallishalliDto

Kiitu- ja laiturivalaistus. . .

PalolrtitDS

Poliisilaitos -

Terveyden- ja sairaanhoito . ,

Vaivaishoito
Opetus- ja sivistyslaitokset .

Yleiset rasitukset
Vesijohtn
Kauppahallit ,

Meiset työt
Eläkkept ja apurahat ....
Sekalaiset menot

Yhteensä Smk

Tulot.

Korot
Tontinlunastukset
Tulot kaupungin kiinteästä omai-
suudesta

Tonttiverot
Tuluatuotiavat oikeudet . . . .

ekalaiset tulot .

Valtio«vut
Vesijohto
Valaistuslaitokset
Puhtaanapitolaitos
Lainat
Taksoitus

Vakinaiset
menot

1,851,381

3I3,%7
490,.i35

255.840
147.310

342.722

721,915
577,995

1,6-25,666

432.663
302,0(X)

23,400
637,099

40,814
412,490

8,175,191 135

Vakinaiset
tulot

554.000

616,250
3,700

1,478,500
567,492
443,584
806.275

36^,000

138,000

3.905,616 68

Satunnaiset
menot Y'hteensä

153.800

39,200

600

7.400
1,70<I

109,352

734,150

i,26 1,375

10,000

7,326,37-;

2,00.5.181

352..557

4y(),5ai

256.440

156.110
342.722
729.315
579,695

1.7.35.018

432,663

1,036,150
23.400

6,898.474

40.814

422,490

1.5,501,568 35

Tontinlu-
nastukset

ja satunnai-
set tulot

Y'hteensä

320,000
800,000

150,000

5,350,150

874,000

800,000

616,250
3.700

1,478,500

567.492
44:^.-584

956,275
368,000
138,000

5.350.150

3.90.5,616

Y'hteensä Smk 8.881.41(^351 6,620.1.50

satamakapteeuin johtama satamakonttori,
joka myös kantaa ja tilittää merenkulusta joh-

tuvat satamamaksut. — Kaupungia eri rakennus-
töitä suunnittelee ja johtaa rakeunuskont-
tori (kaupungininsinööri, työinsinööri ja kaup.-

arkkitehti). Rakennuskonttorin alainen työvoima
oli 1909 keskimäärin 1,179 henkeä; sen menoerä
1910 on edellä mainittu, siihen sisältyy myös
menot kaupungin puistoista ja istutuksista, joi-

den hoito muuten on erityisen puutarha-
lautakunnan ja kaupunginpuutarhurin joh-

don ja valvonnan alaisena. Kaupungin asema-
kaavan kehittämistä huolehtii erityinen toimi-

kuuta ja sen alainen vakinaisesti palkattu k a u-

punginaseraakaav a-a rkkitehti. V:sta
1911 asetetaan uusi itsenäinen virasto, kaupungin
rakennushallitus, jaettuna osastoihin 1)

katu-, viemäri- ja laiturirakennuksia, 2) talojen

rakentamista, 3) mittaustöitä, 4) asemakaava-
töitä, 5) kaupungin istutuksia ja 6) puhtaana-
pitolaitosta varten; näillä kaikilla osastoilla tu-

lee olemaan yhteinen tilinpito-osasto. Eakennus-
hallitukseen siis keskitetään useat edellä luetel-

lut toimet. Yksityisen rakennustoiminnan tar-

kastusta hoitaa rakennustarkastajaksi
palkattu arkkitehti apulaisineen. Kunnan omille

työmiehilleen rakentamain ja vuokraamain kun-
nallisten työväenasuntojen (106

perhehuoneistoa ja naimattomain miesten asun-

tola kansankeittiöineen) hallintoa hoitaa sitä

varten asetettu hoitolautakuiita. Muuten on t y ö-

väenasiaiulautakunnan asiana tehdä
i
taapelien lukua asteettain vähennetty.

esityksiä ja antaa lausuntoja
työväestöä koskevissa kysy-
myksissä sekä valvoa työväen-
menestystä tarkoittavien lai-

tosten toimintaa; lautakunnan
sihteerin tulee sitäpaitsi työ-
väelle maksutta antaa suullisia

neuvoja sitä koskevissa oikeus-

kysymyksissä. Samantapaista
toimintaa, johon tulee lisäksi

varattomain edustaminen oi-

keudenkäynneissä, harjoittaa

k ö y h ä i n a s i a n a j a j a ja

hänen toimintaansa valvoo n. s.

sovintolatitakunta. Työ-
väen parasta tarkoittava laitos

on myös eri johtokunnan alai-

nen kunnallinen työn-
välityslaitos, jolla on
kaksi osastoa, toinen miehiä,

toinen naisia varten. Muista
kunnallisista lautakunnista mai-
nittakoon vielä taksoitus-
lautakunta, holhous-
lautakunta, kasvatus-
lautakunta, kansakou-
lujen johtokunta, mui-
naismuistolautakunta
ja majoituslautakunta.
Kaupungin katu- ja 1 a i-

turi valaistus on enim-
mäkseen kaasuvalaistusta, vä-

hässä määrin käytetään myös
polttoöljy- ja sähkövalaistusta.

Kaasu ja sähkö saadaan kau-
pungin omista, Suvilahdessa

sijaitsevista kaasuteh-
taasta ja sähkölaitoksesta. Näihin
laitoksiin kuuluvat myös kaupungin länsio.sassa

oleva pienempi kaasusäiliö ja sen keskustassa

oleva sähkönjakelulaitos. Sähkölaitoksella ja

kaasutehtaalla, mitkä palvelevat myös yksityis-

ten valon-, sähkövoiman- ja keittokaasuntarvetta,

on kummallakin oma toimeenpaneva johtajansa

apulaisineen ja kouttorihenkilökuntineen.— Kau-
pungin liikelaitoksiin kuuluu myös sen vesi-
johtolaitos, jolla on vedenotto- ja -pulidi.stus-

laitokseusa Vantaanjoen partaalla Vanhassakau-
puugissa, iso vesisäiliö Eläintarhan vuorilla sekä

92,812 km pitkä johtoverkko. Näille laitoksille

asetetaan v:sta 1911 yhteinen kaupungin
teknillisten laitosten hallitus.
Palosammutuslaitos on sijoitettu yh-

delle pääasemalle ja kolmelle haara-asemalle.

Siihen kuuluu paitsi päällystöä, palomestaria,

alipalomostaria ja kaiita ruiskumestaria, yh-

teensä 73 miestä alipäällystöä ja miehistöä. Kau-
punki avustaa sen ohessa vapaaehtoista palo-

kuntaa 5,000 mk:u vuosierällä.

Poliisilaitos. Koko vuosimäärärahasta
sen ylläpitämiseen Smk:sta 693,120: — suorite-

taan kaupungin varoista Smk 198,034: — ,
johon

lisäksi tulee erinäisiä menoja virkahuoneistoista

y. m. Poliisilaitoksen päällikkökuuta, kanslia-

henkilökunta ja poliisimiehistö lisättiin v:n 1905

suurlakkoa seuranneina levottomina aikoina noin

kahdenkertaiseksi; 1907 se oli 26 -f 14 -|- 800,

mutta sen jälkeen on ylimääräisten poliisikons-

1.5,.501..568 35
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Terveyden- ja sairaanhoito on ter-

veydenhoitolautakunnan valvottavana. Yleistä

terveydenhoitoa varten on 2 kaupunginlääkäriä,
6 aluelääkäriä, 1 naispuolinen lääkäri sekä 1

lääkäri vaivaistalon sairaaloissa (351 paikkaa)

ja houruinhoitolaitoksessa ja 1 lääkäri kaup.
kansakouluissa, ynnä kunnallisia sairaanhoita-

jattaria. Kunnallinen Marian-sairaala (yhteensä

196 sairaspaikkaa) käsittää sisätautien-, kulku-

tautien- ja kirurgisen osaston, kukin tarpeellisine

lääkäreineen, assistentteineen, amauuensseiueen
ja muine hoitajineen. Humaliston varasairaalassa

(50 paikkaa) on* niinikään tarpeellinen lääkäri-

ja palveluskunta. Kaupunki on antanut määrä-
rahoja erikoisia polikliuikoita varten. Terveys-
poliisitointa harjoittaa tarkastajakunta,

josta erittäin mainittakoon työpajain ja työpaik-

kojen tarkastaja sekä väliaikaisesti palkattu työ-

väenasuntojen tarkastaja. Edelleen on kunnalla
terveystoimisto (ylilääkäri, johtaja y. m.)

,

laboratori terveydellisiä tutki-
muksia varten (johtaja, lääkäri y. m.)

ynnä eläinlääkäri suorittamassa lihantar-

kastusta teurastuslaitoksella. — Suuremmat kuin
kunnalliset sairaalat ovat valtion yleinen sai-

raala eri osastoineen, Kumtähden ylimääräinen
veneerinen sairaala ja Lapinlahden keskuslaitos

mielisairaita varten, joissa on yhteensä 741 sai-

rasvuodetta. Näiden lisäksi tulevat yksityiset

sairaalalaitokset, joissa on yhteensä 451 vuo-

detta. Sotaväen ja vankilain sairaaloita ei ole

tähän luettu. Yleensä oli 1908 Helsingissä 30

sairaalaa, 143 lääkäriä, 22 yksityistä sairaan-

hoitajatarta ja 88 kätilöä, 138 sairasvoimisteli-

jaa ja hierojaa, 21 hammaslääkäriä, 9 eläinlää-

käriä, 11 apteekkia ja 19 rohdoskauppaa. —
Kaupungin puhtaanapitolaitos, joka
maksua vastaan pitää huolta yksityistenkin ta-

lojen makkien ja lokakaivojen tyhjentämisestä,
on rakennuskonttorin alainen, vaikka sen toi-

minta on sangen tärkeä terveydenhoidollisessakin
•nuhteessa.

Vaivaishoito on kunnan vaivaishoitohal-

lituksen huolenpidon alaisena. Toiminta jakaan-
tuu hallituksen toimistolle, joka hoitaa juoksevat
asiat, ja vaivaistalolle sekä sen yhteydessä ole-

valle työlaitokselle miehiä varten ja houruin-
hoitolaitokselle. Hoitolaisten luku vaivaistalolla

1908 oli 957. Työlaitokseen otettuja henkilöitä

oli sam. v. 230 ja siinä suoritettujen päivätöiden
luku 24,995. Kaupunginvaltuuston 1908 teke-

män päätöksen mukaan rakennetaan kaupungille
uusi vaivaistalo ja työlaitos, joiden valmistuttua
vanhaa vaivaistaloa käytetään yksinomaan kun-
nallisena mielisairaalana.
Kaupungin toreilla ja kauppahalleissa harjoi-

tettu julkinen kauppa on osaksi yleisten po-

liisiviranomaisten, osaksi terveyspoliisin ja raha-

toimikamarin valvonnan alaisena; viimemainittu
vuokraa kaupustelijoille kauppapaikat. Kunnal-
lisia kauppahalleja on 4, nimittäin yksi Ranta-
torilla (ruokatavaroita), yksi edellisen vieressä

Läusirautakadulla (juustoa ja voita), yksi Hieta-

lahdentorilla (ruokatavaroita y. m.) ja yksi

Kasarmintorilla (käsityö- ja teollisuustuotteita).

Valtion virastot ja oikeuslaitos.
Kaupungin raastuvanoikeus on eusimäi-
senä paikalli.sena oikeusasteena (vrt. Oikeus-
laitos) jaettu 4 vakinaiselle ja 1 väliaikai-

10. III. Paiuettu -''/.o 10.

selle osastolle (1910). Helsingin kaupungin kuu-
luessa Turun hovioikeuden piiriin, ei pääkau-
pungissa ole toista oikeusastetta edustavaa tuo-
mioistuinta. Sitävastoin on H:iin, maan pää-
kaupunkiin, sijoitettu ylin oikeusaste, Keis. se-

naatin oikeusosasto, samoinkuin ylin hallitus-

virasto, Keis. senaatin talousosasto. Täällä si-

jaitsevat myös kaikki hallinnolliset keskusviras-
tot: vankeinhoitohallitus, painoasiain ylihallitus,

lääkintöhallitus, tilastollinen päätoimisto, yleis-

ten rakennusten ylihallitus. Suomen pankki, val-

tiokonttori, tullihallitus, leimakonttori, rahapaja,
revisionioikeus, met.-^änhoitohallitus, koulutoimen
ylihallitus, maanviljelyshallitus, maanmittaus-
hallitus, tie- ja vesirakennusten ylihallitus, rauta-
tiehallitus, postihallitus ja posti.säästöpankki,

luotsihallitus, teoUisuushallitus, geologinen kom-
missioni y. m. Maan pääkaupungissa asuvalla

kenraalikuvernöörillä on oma kansliansa, joka
sekin on maan ylimmän hallinnon orgaa-
neja. Sitäpaitsi sijaitsevat Helsingissä useat
pienempäin hallinnollisten piirien virastot ja

laitokset, niinkuin Uudenmaan läänin läänin-

hallitus, lääninmaanmittauskonttori, lääuinraken-

uuskonttori, lääninvankila sekä Helsingin kuri-

tushuone y. m. E. Bk.
H. oli vielä viime valtiopäiväin edusmiesten

vaaleissa jaettuna 25:een äänestysalueeseen.
Äskettäin on kaupungin maistraatti tehnyt uuden
jaon, jonka mukaan kaupungissa on 29 äänestys-

aluetta.

Oppilaitokset. Pääkaupunkimme merki-

tys sivistyksemme keskuksena osoittautuu mo-
nissa oppilaitoksissa, joita tänne joko valtion

tahi yksityisten aloitteesta on perustettu. Kor-
keakouluja on 2: Keis. Suomen Aleksan-
terin-yliopisto (ks. Yliopisto) ja

Teknillinen korkeakoulu (ks. t.) .
—

Valtion alkeisopistoja: Suom. ja ruots. normaali-

lyseo, suom. ja ruots. reaalilyseo, suom. ja ruots.

jatko-opisto, jossa jälkimäisessä on yliopistoon

johtavia rinnakkaisluokkia, yliopistoon johtavat

suom. tyttökoulun jatkoluokat, suom. ja ruots.

tyttökoulu. Uusi suom. tyttökoulu. Yksityisiä

alkeisopistoja: Suom. yhteiskoulu, Uusi suom.

yhteiskoulu, Sörnäisten yhteiskoulu. Oppilaitos

poikia ja tyttöjä varten (Läroverket för go.ssar

och flickor), Uusi ruots. opisto (Nya svenska

läroverket). Yksityinen ruots. tyttökoulu (Pri-

vata svenska flickskolan) , Yksit, ruots. opisto

tyttöjä varten (Svenska privata läroverket för

flickor). Uusi ruots. yhteiskoulu (Nya svenska

samskolan), Sörnäisten yksit, ruots. yhteiskoulu

(Sörnäs privata svenska samskola) ; Maan-
viljelyslyseo. — Sitä paitsi: Saks. alkeiskoulu

poikia ja tyttöjä varten. Aleksanterin kym-
naasi (ven.) ja Marian naislyseo (ven.). —
Kauppakouluja: Suomen liikemiesten kauppa-

opisto, Helsingin kauppakoulut — A. B. Hel-

singfors handelsskolor, H:n kauppiaitten kaup-

pakoulu, H:n yksit, kauppakoulu (Helsing-

fors privata handelsskola) , Korkeampi ruots.

kauppaopisto (Högre svenska handelsläroverket

i Helsingfors) y. m.— Musiikki- ja taidekouluja:

H:u filharmonisen seuran orkestorikoulu. n:n

musiikkiopisto. Keskuskoulu taideteollisuutta

varten. Valmistava koulu ylempään taideteolli-

suuskouluun. Ylempi käsityökoulu ammatti-

oppilaille. Ylempi taideteollisuuskoulu (Ateneu-
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missä), Lukkari- ja urkurikoulu, Suomen taide-

yhdistyksen piirustuskoulu (Ateneumissa), Kan-
sallisteatterin oppilaskoulu. — Aistivialliskou-

luja: Kuuromykkälasten-tarha, Eaajarikkoisten

työkoulu. Sokeainkoulu. — Ammattikouluja: H:n
kaupungin tyttöjen ammattikoulu, H:n kau-

pungin valmistava ammattikoulu poikia varten,

H:n kengityskoulu, H:n merikoulu, Kasvatus-

opillinen ruuanvalmistuskoulu, Kätilökoulu,

Sairashoitajataryhdistyksen oppilaskoulu. Suo-

men kansanomainen hieromaopisto. Suomen
yleisen käsiteollisuusyhdistyksen puuteollisuuden

ammattikoulu, Teollisuuskoulu. Käsityökouluja:
Kasvatusopillinen veisto-oppilaitos, H: n käsityö-

koulu y. m. — Kansakoulut (1909-10) . Kau-
punki on jaettu 16 kansakoulupiiriin ; suomalai-

silla kouluilla on 2 tarkastajaa (toinen apulais-

tarkastaja), ruotsalaisilla 1; opettajia 1909-10:

«uomalaisia: 75 mies- ja 184 naisop. (yht. 259) ;

ruotsalaisia: 33 mies- ja 111 naisop. (yht. 144).

Suomalaisia kouluja: alempia 78 luokkaa, valmis-

tavia 1 luok., apukouluja 4 luok., iltakouluja 1

luok., ylempiä kouluja 103 luok. ja jatkokouluja

2 luok., yhteensä 189 luokkaa, joissa oli poikia

3,270 ja tyttöjä 3,301 eli yhteensä 6,631. Ruot-

salaisia kouluja: alempia 35 luok., valmistavia

1 luok., apukouluja 3 luok., ylempiä kouluja 61

luok. ja jatkokouluja 2 luok., yhteensä 102 luok-

kaa, jois.sa oli poikia 1,657 ja tyttöjä 1,849 eli

yhteensä 3,506 (numerot lukuvuodelta 1909-10).

— Kansakoulujen tulo- ja menosääntö 1909 päät-

tyi 1,191,685 mk:aan (valtioapu 311,300 mk,
kunnalta 874,879 mk; palkkoihin 883,416 mk,
opetusvälineisiin ja kirjoihin varattomille oppi-

laille 24,999 mk). Keskimääräinen kustannus
oppilasta kohti oli 112 mk 71 p:iä. Kansakoulu-
jen lahjoitusrahastot tekevät yhteensä 771,264

mk. — Sitä paitsi on kaupungissa: katolinen

kansakoulu (3 luok.), ven. ylempi (4 luok.) ja

alempi (2 luok.) kansakoulu sekä juutalaisten

koulu. — Useita lastentarhoja, valmistavia kou-

luja, pyhäkouluja y. m. toimii. — Erikois-

kouluista mainittakoon: Sörnäisten kristillinen

kansanopisto, Helsingin ruots. kansanopisto (Hel-

singfors svenska folkhögskola) , Suomen lähetys-

seuran lähetyskoulu, K. Verkon Esi-, pikku-

ja kiertokoulunopettajain seminaari, H:n uima-

seuran uimakoulu y. m. — Kirjastot ja
lukusalit. Maamme suurin ja arvokkain
keskuskirjasto on Yliopiston kirjasto
(n. 225,000 sid. nid.), jonka yhteydessä on myös
lukusali. Monumcnttaaliueu kirjastotalo raken-

nettiin 1830-45, laajennettu 1906; venäläinen

osasto (n. 145,000 nid.) Nikolainkadun 5:ssä.

Yliopistoa historiallis-filologisessa laitoksessa

(Hallituskatu 13) on sitä paitsi, yksistään yli-

opiston kirjoissa olevia varten, n. s. semi-
naarikirjasto. Ylioppilaskunnan
kirjastossa (ks. t.) on niteitä n. 43,000.

on lukusali. Muita suu-

H:u kaupungin kansan-
kirjasto haaraosastoineen (44,283 nid.) sekä

lukusaleineen, Tieteellisten seurain kirja-^tot

(Kasarminkatu 24), Suom. kirjall. seuran kir-

jasto. Eduskunnan kirjasto, Teknillisen korkea-

koulun kirjasto (n. 13,000 nid.), Sakari Tope-
liuksen nuorisokirjasto (2,000 nid.) y. m. —
Tieteelliset ja taidekokoelmat. —
Kansallismuseo (ks. t.), Läntisen vierto-

Kirjaston yhteydessä
rempia kirjastoja:

tien varrella lähellä Töölönlahtea, sisältää: esi-

historiallisen, kansatieteellisen ja kulttuurihisto-

riallisen osaston sekä raha- ja mitalikabinetin

ynnä kirjaston ja arkiston. Museo on nykyään
(1'JIO) vielä järjestelynalainen. — Ateneum
(ks. t.), jossa on maamme suurin taidekokoelma
(Suomen taideyhdistyksen, Antellin (ks. t.)

y. m. kokoelmat), sekä Suomen taideteollisuus-

yhdistyksen museo (Antellin, Nordenskiöldin

y. m. kokoelmat) . — Suomen valtion-
arkisto (ks. t.), jossa talletetaan eriaikuisia

maatamme käsitteleviä asiakirjoja. — C y g-

nffiuksen galleria (ks. t.) sisältää pieneh-

kön määrän taideteoksia. — Enimmät kokoelmat
ovat Yliopiston (ks. t.) yhteydessä, kuten:
Bonsdorffin museo. Eläintieteellinen museo.
Kasvitieteellinen museo, Miueraloginen kabinetti,

Raha- ja mitalikabinetti, Suomen lintukokoelma,

Veistokuvakokoelma. -— Muita kokoelmia: Kalas-

tusmuseo, Terveyshoidollinen museo, Vankein-
hoitomuseo y. m. L'seimmat H:n tieteelli-
set laitokset, laboratorit, tähtitorni j. n. e.,

kuuluvat yliopistolle ja luetellaan kirjoituk-

sessa Yliopisto. Helsingissä sijaitseva Meteo-
rologinen keskuslaitos (uusi leija-asema Fred-
riksbergissä) on Suomen tiedeseuran ylijohdon

alainen. — Näyttämöt. Maamme suurin

näyttämö on Kansallisteatteri (ks. t.) suoma-
laista näyttämötaidetta varten. Ruotsinkielinen

vastaava laitos on Uusi teatteri (Nya tea-

tern). Sitä paitsi on olemassa Kansan näyt-

tämö (Ylioppilastalossa), Kansanteatteri (Folk-

teatern, L^udessa teatterissa) ja Aleksanterin-

teatteri (ven.). — Kokoussalit. Suurim-
mat juhla- ja kokoussalit ovat: Kansantalossa,
O.-Y. Hallituskatu 15:ssa, Ylioppilastalossa, Palo-

kunnantalossa, Seurahuoneella, Yliopistossa, N.
M. K. Y:llä, Koiton talossa. Polyteknikkojen
yhdistyksellä. Tieteellisten seurain talossa-

Uusmaalaisen osakunnan talossa. — Y h-

distykset: Tieteellisiä, kirjallisia, taiteel-

lisia, ja taloudellisia seuroja; Suomalainen

tiedeakatemia. Suomen tiedeseura, Suomalaisen
kirjallisuuden seura, Ruotsal. kirjr.llisuusseura^

Suomalais-ugrilainen seura. Suomen historialli-

nen seura, Suomen muinaismuistoyhdistys. Suo-

men kirkkohistoriallinen seura. Suomen teologi-

nen kirjallisuusseura. Suomen maantieteellinen

seura, Suomen maantieteellinen yhdistys. Uus-
filologinen yhdistys, Suomen lainopillinen yhdis-

tys. Suomal. lakimiesten yhdistys. Kansantalou-
dellinen yhdistys, Kansantaloudellinen seura

(Ekonomiska samfundet i Finland), Societas pro
fauna et flora fennica, Suomen kemistiseura,

Duodecim, Suomen lääkäriseura, Kasvatusopilli-

nen yhdistys. Kansanvalistusseura, Suomenkieli-;-

ten teknikkojen seura, Suomen kirjailijaliitto.

Suomen taideyhdistys. Taiteilijaseura, Filharmo-
ninen seura, M. M.-seura, Suomen laulu, Pellervo,

Teknillinen yhdistj^s y. m. Sitä paitsi on suuri

joukko keskusjärjestöjä, työväenyhdistyksiä,

ammattiyhdistyksiä, hyväntekeväisyysyhdistyk-
siä (Naisväen yhdistys. Yhdistys hyväntekeväi
syyden järjestämiseksi y. m.) , raittiusyhdistyksiä

(Raittiuden ystävät y. m.), uskonnollisia yhdis-

tyksiä (Helsingin kaupunkilähetys. Suomen
evank. luteril. yhdistys, N. M. K. Y. ja N. N.

K. Y. y. m.) y. m. y. m. — Sanomalehdistö.
H:ssä ilmestj-y 8 jokapäiväistä lehteä (Helsingin
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Sanomat, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen (ilta-

lehti), Suomalainen Kantia (iltalehti), Työmies
(iltalehti). Uusi Suometar sekä molemmat viral-

liset lehdet) ; 33 neljästi, kolmasti tai kerran (28)

viikossa ilmestyvää lehteä sekä n. 150 aikakaus-
kirjaa (esim. Aika, Duodecim, Finsk tidskrift,

Koti ja yhteiskunta, Kansakonlulehti, Naisten
ääni, Pellervo, Valvoja, Yhteiskuntataloudellinen
aikakauskirja). K. S. y. m.
Kauppa ja merenkulku. H:u merki-

tyksen Suomen eusimäiseuä kauppapaikkana on
luonut osittain se vetovoima, joka maan pää-
kaupungilla aina on kaikkeen henkiseen ja ai-

neelliseen toimintaan, osittain Helsingin, kau-
palle ja merenkululle erittäin edullinen, asema
merelle pistäytyvällä niemellä, joka haarautuen
useampaan niemekkeeseen täten muodostaa hyviä
luonnollisia satamia. Näitä on H:ssä nykyään 9.

— Helsingin kaupalla on Suomelle suurin
merkitys tuontiin nähden ; sen arvo on vuosi
vuodelta lisääntynyt ei ainoastaan absoluuttisesti,

vaan myöskin suhteellisesti koko maan tuontiin
nähden, tehden 1909 104,? milj. markkaa eli, kun
maan koko tuonti oli 367,i milj. markkaa, 28,5 %
maan tuonnista (1908 27,5 %, 1905 25,5 %, 1895
23,1%, 1885 22,7%). Osoituksena siitä kuinka
suuresti Suomen kauppa on viimeksikuluneella
vuosisataneljänneksellä lisääntynyt mainitta-
koon, että Helsingin tuonti on nyt (1909) yhtä
suuri kuin koko maan tuonti oli 25 vuotta aikai-

semmin.
Vielä suurempi merkitys on H: n tuonnilla, jos

sitä arvostelee tullitulojen mukaan, sillä nämä
olivat 1909 Helsingissä 17,6 milj. markkaa, teh-

den 35,5 % koko maan tullituloista, 49.6 milj.

markasta (1908 34,3%, 1905 31,5%, 1895 27,5%,
1885 23,5 %).
Ne tavaralajit, joita kutakin 1909 tuotiin vä-

hintään miljoonan markan arvosta (arvo laskettu
cif-hintojen mukaan, siis ilman tullia ja muita
paikallismenoja) olivat seuraavat: vehnäjauhoja
7,j, ruisjauhoja 2,9, maissia l,i, munia !,«, voita

1,», kahvia 3,2, raakasokeria 7,i, raakatupakkaa
1,1, juomatavaroita 2,7, vuotia 2 milj., jalkineita

1,1, lannoitusaineita 1,8, kudelmia 6,9, kumijalki-
neita ja muita kumitavaroita 2,s, polttoöljyä 1,«,

kaunottavia (kosmeettisia) aineita 1 milj., se-

menttiä 1,4, kivihiiliä ja koksia 4 milj., rauta-
tiekiskoja 1,6, pieniä valinteoksia 1,4, sähkö-
teknillisiä koneita 1,9, koneita raudasta ja te-

räksestä 3,7, kirjoja 1,2 ja muita lajeja kirjalli-

suus- ja taidetuotteita 1 milj. — Verraten tuon-
tiin on Helsingin vienti vähäinen, se oli: 1909
16,» milj. markkaa (fob. hintojen mukaan), teh-

den 6,4 % koko maan viennistä 257 milj. mark-
kaa. Viimeisten 25 vuoden kuluessa se on vaih-
dellut 4 % ja 7 %:in välillä maan koko vien-
nistä. Yli miljoonan markan arvosta vietiin

ainoastaan puutavaroita, joiden vienti (sahattuja
ja sahaamattomia tavaroita) yhteensä teki 4,2

milj. markkaa. — Kauppiaita ja kauppayhtiöitä
oli Helsingissä 1908 1,173, joista 64 osakeyhtiötä
ja 7 osuuskuntaa. 11 näistä oli kunnallistak-
soitettu yli 100,000 markan tuloista. Suurim-
mat tukkukauppaliikkeet (vuotuinen myynti
yleensä vähintään 4 milj. mk) ovat seuraavat:
Osakeyhtiö Agros, M. E. Fazer & C:o, H. O. Ge-
sellius Eftr. & C:o, Osuuskauppojen keskusosuus-
kunta, O.-Y. A. Parviainen & C:o, Gustav Paulig

Osakeyhtiö, G. F. Stockmann A.-B., Julius
Tallberg, Talous-osakekauppa. — Ulkovaltojen
kauppa- y. m. etuja valvomassa on m. m. Ruot-
silla, Tan.skalla, Itävalta-Unkarilla kenraali-
konsulit, Englannilla, Saksalla, Ranskalla, Bel-
gialla, Alankomailla, Italialla, Kreikalla y. m.
konsulit; lisäksi on useita varakonsuleita ja

Yhdysvalloilla konsulaariagentti.
Teollisuus. Sekä työpalkkain ja työn-

tekijäin lukuun että tuotannon arvoon nähden
H. on Suomen ensimäinen teollisuuskaupunki.
V. 1908 oli siten Helsingissä tehdas- ja käsityö-
ammateissa 789 työpaikkaa, joissa työskenteli
19,955 työntekijää ja tuotannon arvo oli 87,»
milj. markkaa (vastaavat luvut Tampereella,
Suomen toisessa tehdaskaupuugissa, olivat 254.
10,585, 44,2 milj.). Koko maan teollisuuteen
verraten työpaikkojen luku oli 8,6 %, työnteki-
jäin lukumäärä 15,7 % ja tuotannon arvo 18,i %.
Eri teollisuudenhaarojen kesken Hm tuotanto
jakaantuu 1908 seuraavasti: ravinto- ja nau-
tintoaineteollisuus: 140 työpaikkaa, 3,552 työn-
tekijää ja 32,8 milj. mkaa tuotannon bruttoarvo,
rakennusteollisuus: 112-4,797-14,6 milj., metalli-t.:

105-3,933-14,1 milj., graafilliuen t.: 45-1,468-5,4

milj., puunjalostus-t.: 40-844-4,» milj., vaatetus-
ja puhdistus-t.: 264-1,711-4,» milj., kemiallinen t.r

19-501-3,5 milj., kivi-t.: 23-1,870-2,9 milj., paperi-
t.: 23-830-2,6 milj.. kutoma-t.: 10-406-2 milj.,

uahka-t.: 9-140-1,7 milj. mk. H:n teollisuus työs-

kentelee etupäässä kotimaista kulutusta varten,
ainoa.staan vähemmässä määrin vientiä varten.
Suurimpia teoll. -laitoksia ovat: Töölön sokeri-

tehdas osakeyhtiön sokeritehdas, Osakeyhtiö
P. Sinebrychoffin oluttehdas, Kone- ja silta-

rakennus osakeyhtiön konepaja ja laivaveistämö.
Hietalahden telakka- ja mekaaninen tehdas osake-

yhtiön konepaja ja laivaveistämö, K. Fazerin
suklaa- ja makei.stehdas, TT. Borg.ström & C:o
osakeyhtiön ja O.-Y. ToUander & Klärichin
tupakkatehtaat. Hietalahden osakeyhtiön ja Sör-

näisten osakeyhtiön höyläämöt ja puusepän-
tehtaat, O.-Y. G. W. Sohlbergin läkki- ja pelti-

sepäntehdas, sekä valtion omistama rautateiden
konepaja kuin myös kaupungin omistama suu-
renmoinen sähkölaitos. Osoitteena H: n teolli-

suuden nopeasta kasvamisesta viime aikana mai-
nittakoon seuraavat numerot: 1905 oli tuotannon
arvo 68,s milj. markkaa, 1900 50,s milj. ja 1895
29.8 milj.

Pankki- ja vakuutuslaitokset. Suo-

men pankkiliike on mitä suurimmas.sa määrin
keskitetty Helsinkiin. Täällä on sekä Suomen
pankilla että kaikilla suuremmilla yksityispan-

keilla pääkonttorinsa ja johtokuntansa, jonka
ohessa 2 pankilla, joilla on päii konttorinsa toi-

sissa kaupungeissa, on haarakonttorit H:ssä.

Kauppapankkeja on H:ssä kaikkiaan 7, nimit-

täin Suomen yhdyspankki (omat pääomat *"/<

1910 33,6 milj. mk, bilanssin loppusumma 210,?

milj. mk). Kansallisosakepankki (omat pää-

omat 21,1 milj. mk ja bil. summa 174 milj. mk).
Pohjoismaiden osakepankki (omat varat 24,»

milj. mk, bil. s. 155 milj. mk), Privaattipankki

(omat varat 10,6 milj. mk ja bil. s. 53,4 milj. mk)

,

Vaasan osakepankki (omat varat 10,» milj., biL

s. 64,s milj. mk). Suomen kauppapankki (omat

varat 4,2 milj. mk ja bil. s. 17,2 milj mk) sekä

Uudenmaan osakepankki (omat varat 1,8 milj.
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mk, bil. s. 11 milj. mk). Tämän ohessa sijaitse-

vat Helsiugissä Suomeu ainoat hypoteekkilaitok-

set, nimitläia Suomea hypoteekkiyhdistys (omat

varat Vi 1910 3,s milj. ja obligatsioueja 64,i milj.

mk), Osakeyhtiö Suomen kaupunkien hypo-

teekkikassa '(omat varat '7* 1910 6,8 milj., obl.

52,1 niilj. mk). Suomen kiinteistöpankki (omat

varat 2 milj., obl. 3,5 milj. mk) sekä Suomen
kaupunkien ja maalaiskuntien kesk".slqinakassa

(omat varat l,i milj., obl. 2 milj.). H:sää

on 1909 toimensa alkanut Säästöpankkien keskus-

osakepankki sekä 3 säästöpankkia: Helsingin

säästöpankki (omat varat 2,s milj., säästöön-

pauijaiu saatavat *"/, 1910 21 milj. mk), H:n

suomalainen säästöp. (omat varat 85 tuh., sääs-

töönpanijain saatavat 4 milj. mk) sekä 1909

perustettu Työväen säästöp. (omat varat 5 tuh.,

säästöönpan. saatavat 286 tuh. mk). — Sama joh-

tava asema, joka Il:llä on pankkialalla, on sillä

myös vakuutustoimintaan nähden. Siten on

seuraavilla suomalaisilla yhtiöillä H. kotipaikka-

naan: henkivakuutusyhtiöt Suomi ja Kaleva

(vakuutuskanta '/i 1910 edellisellä 260 milj. mk,

jälkimäisellä 100 milj. mk), henkivak. o.-y.

Salama, palovakuutusyhtiöt Pohjola ja Fennia

(vak.-kanta edellisellä 1,114 milj. ja jälkimäi-

sellä 252 milj. mk) ja keskinäiset palovakuutus-

yhtiöt: Kaupunkien yleinen paloapuyhtiö (vak.-

kanta 550,8 milj. mk), Maalaisten paloapayhtiö

(vak.-kanta "^ 1909 255,s milj. mk). Teollisuuden

harjoittajien palovak.-yhtiö (vak.-kanta Vi 1910

275,8 milj. mk), Sahanomistajien palovakuutus-

yhtiö, Suomen evauk.-luterilaisten seurakuntieL

paloapuyhtiö

:

tapaturmavakuutusosakeyhtiöt

Kullervo ja Patria sekä useat keskinäiset yhtiöt,

kuten Rautatehtaiden, Sahanomistajain, Paperi-

teollisuuden, Konepajojen, Lasitehtaiden tapa-

turmavak. -yhtiö; kuljetusvakuutuksen alalla toi-

miva Suomen merivakuutusosakeyhtiö (vak.-kanta

Vi 1910 121,8 milj. mk) sekä vielä muutamia yh-

tiöitä, jotka välittävät ikkunalasi-, eläin-, jäl-

leen-, murtovarkaus- ja takuuvakuutusta. Näiden

kotimaisten yhtiöiden ohessa H:ssä toimii useita

ulkomaisten yhtiöiden asioimistoja vakuutuksen

ori aloilla, mutta on näiden merkitys viime ai-

koina suhteellisesti vakuutuksien kokonaismää-

rään nähden yleensä ollut vähenemässä.
Liikenne. H. on Suomeu laajan rauta-

tieverkon varsinainen lähtö- ja päätekohta.

Sillä on kaksi asemaa: pääasema kaupungissa

Töölönlahden rannalla ja Fredriksbergin jär-

jestelyasema; edellisestä johtaa satamarata

Hietalahden ja Merisataman kautta Eteläsata-

maan, jossa on satama-asema; Fredriksbergistä

haaraantuu rata Sörnäisten asemalle ja sata-

maan. Sekä matkustaja- että tavaraliikkeen suh-

teen H:n pääasema on Suonien suurin. Helsingin

merkitys liikenteen keskustana käy selvästi

esille m. m. seuraavista numeroista. H:n ase-

milta (pääasema, Fredrik-sberg) lähteneiden mat-

kustajien lukumäärä oli 1898 250,158 ja 1908

1,8 milj., hcnkilökilometriä oli 1898 30,« milj. ja

1908 67 milj. (vastaava 12,i ja 14,4 % valt:on-

rautateiden koko henkilökilometriluvusta) ; saa-

puneiden matkustajien lukumäärä taasen oli

1898 234,249 ja 1908 1,» milj. ja henkilökilo-

metrejä 1898 31,i milj. ja 1908 67,t milj. (vas-

taava 12,s ja 14,4 % koko henkilökilometri-

luvusta). Tavaraliikkeessä lähetettiin H:n ase-

milta (pääasema, Fredriksberg, Sörnäinen) 1898

114.317 tonnia ja 1908 212,895 tonnia ja saapui

1898 304,391 ja 1908 448,197 tonnia. Matkustaja-
liikenteen äärettömän suuri lisääntyminen tavara-

liikenteeseen verraten saa selityksensä etupäässä

siitä, että viime vuosina H:n läheisyyteen on
muodostunut useita huvilakaupunkeja, lisäten

täten ni'tä tuntuvimmin H:n paikallisliikettä.

lu'ot n:n as-^milla olivat 1908: matkustaja-
liikenteestä 3,1 milj. (1898 1,5 milj.) tavaralii-

kenteestä 2,3 milj. (1898 1,6 milj.) eli yhteensä
5,4 milj. mk, tehden 13,41^ rautatien koko tulosta.

Samassa suhteessa kuin H:n kauppa on kas-

vanut, on luonnollisesti sen merenkulku
inyö.skin kehittynyt. H:n oma kauppalaivasto

on, oltuansa aikaisemmin erilaisten kohtalojen

alainen, 1880-luvulta alkaen melkoisesti kasva-

nut. V:n 1897 lopussa sen muodosti 67 höyry-
laivaa ja 65 purjelaivaa, yhteensä 21,400 rek.-

tonnia ja 1908 lopussa siihen kuului 90 höyry-

laivaa ja 64 purjelaivaa, yhteensä 41,895 rek.-

tonnia. Kaikkiaan Helsinkiin saapui 1909 8,441

laivaa ja venettä, joista vähintään 19 tonnin

suuruisia 6,490, viimemainitut yhteensä 821,315

rek.-tonnia. Näistä oli suomalaisia aluksia 5,990,

yhteensä 611,384 rek.-tonnia, loput ulkomaalai-

sia, joista saksalaisia 120 yhteensä 63,668 rek.-

tonnia. ruotsalaisia 87 yhteensä 35,435 rek.-ton-

nia ja 29 englantilaista 35,323 tonnia. Laiva-

liikkeen kaupungille suorittamat menot olivat

1908 1,297,581 markkaa. H:ssä on Suomen suu-

rin laivanvarustajaliike Suomen höyrylaiva o.-y.

(yht. 32 alusta, 19,900 rek.-tonnia netto, 1909).

IT. on säännöllisessä välittömässä höyrylaiva-

yliteydessä, paitsi useiden kotimaisten, seuraa-

vien ulkomaisten satamien kanssa: Pietarin,

Käävolin, Stettinin, Lyypekin, Kööpenhaminan,
Tukholman ja Hullin (matkustaja-aluksilla) sekä

Marseillen, Cadizin, Oporton, Havren, Antver-

penin, Rotterdamin, Bremenin, Lontoon y. m. —
Talvisin H: n meriliike on seisauksissa 56-106

päivää (1906-07-08). Kaupunkiin johtavan väy-

län edustalla on n. 7 km:n päässä Gräharan ma-
jakka ja väylää valaisee 17 johtoloistoa.

IMitä tärkeimpinä paikallisliikkeen välittäjinä

toimivat H:n raitiotiet, jotka aluksi raken-

nettiin hevosvoimalla käyviksi, mutta vv. 1900

ja 1901 muutettiin sähköllä käyviksi. Raitio-

teiden (kaksiraiteisia) pituus on n. 15,» km;
matkustajien lukumäärä oli 1909 n. 6 V2 milj. ja

tulot lähes 1 milj. mk. Raitioteiden omistaja on

osakeyhtiö, joka on kaupungilta saanut pitkä-

aikaisen yksinoikeuden. — Vuokra-ajureja oli

1908 828, kuorma-ajureja 479, venemiehiä 18 ja

automobiileja 60. — Liike Helsingin posti-
konttorissa ja sen haaraosastoissa on mel-

koinen. V. 1908 oli vapaakirjelähetyksiä 593,548,

yksityisiä lähetyksiä 7.480,118 ja tilattujen

sanomalehtien ja aikakauskirjojen numerokappa-
leita 23,266,146 eli kaikkiaan 31,339,812. Vakuu-
tettujen postimaksuvelvollisteii lähetysten arvo

oli 24,8 milj. mk (15,8% koko maassa lähete-

tyistä) ja postikonttorien kanto oli 1,« milj. mk.

(19,8% koko kannosta). 10 vuotta aikaisem-

min oli lähetysten lukumäärä ollut kaikkiaan

8,616.933, vakuutettujen lähetysten arvo 12,»

milj. mk. ja kanto 560,000 mk. — Sähkösano-
ma i n-vaihto H:n sähkölennätinkonttorissa oli

1908 seuraava: lähetettyjä 104,895, tulleita
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131,614, kauttakulkevia sähkösanomia (vastaan-

otettuja ja lähetettyjä H:n konttorissa) 399,868

eli kaikkiaan sähkösauomia 636,377. Vastaavat
luvut olivat 1898 69,112, 87,543, 223,502 ja

381,996. Että lisäys sähkösauomaiu vaihdossa

ei ole suurempi, siihen on etupäässä vaikuttanut
telefonien suurenmoinen leviäminen ja

käyttö myöskin kaupunkienvälisessä liikkeessä.

Helsingin telefoniyhdistyksessä oli v:u 1909 lo-

pussa jäseniä ja vuokratilaajia yhteensä 7,404

(1899 2,949) ja keskusteluja tapahtui 1909 kaik-

kiaan 20,456,425 ^1899 7,303,924). Yhdistys on
perustettu keskinäisyydelle. mutta niillä, jotka

eivät halua jäseneksi yhdistykseen, on tilaisuus

määrättyä vuosimaksua vastaan liittyä siihen

ainoastaan vuokraajina. Jäsenten vuosimaksu
on pitkän aikaa ollut 60 mk. O. S.

Huvittelupaikat ja ympäristö.
Paitsi lo ennen mainittuja yleisiä puistoja ja

virkistelypaikkoja mantereella ja saarilla mai-

nittakoon seuraavat: Luoto (Klippan) ja Uuden-
maan pursiklubiu paviljonki Eteläsatamassa

Blekholma nimisillä saarilla, Alppila (ks. t.)

Eläintarhassa, laaja urheilukenttä lähellä Fred-

riksbergiä, Kaisaniemen kentät, sekä Punanotkon
kenttä Uuden kirkon vieressä, Kaivopuiston
kenttä y. m. Niinhyvin laaja saaristo kuin
mantereella kaupungin läheiset metsät ja huvila-

kaupungit tarjoovat tilaisuuksia retkeilyihin.

Läheisten saarten joukossa ovat mainittavat:

Viaporin (ks. t.) linnoitettu saariryhmä, Palo-

saari (Brändön huvilakaupunki) , Mustikkamaa,
Degerö, Villinge, Pohjoismerimaa, Liuskasaari,

Kellosaari y. m. Lähempiä huvilakaupunkeja:
Huopalahti, Oulunkylä, Boxbacka, Haga y. m.
Helsingin ev. luterilaiset seura-

kunnat. Kaupunkiseurakuntaan, jossa maini-

taan kirkkoherra jo 1557 ja kappalainen v:sta

1593, liitettiin „ikuisiksi ajoiksi" Helsingin-

pitäjä anneksiseurakunnaksi 1652. Kaupunki
erotettiin taas eri kirkkoherrakunnaksi 1851 ja

senaatin päätöksen ("/lo 1905) johdosta seura-

kunta jaettiin 1907 6:een ensi luokan, keisarilli-

seen kirkkoherrakuntaan: 1) Sörnäisten suoma-
lainen seurakunta Helsingissä, 2) Sörnäisten

ruotsalainen seurakunta Helsingissä (Sörnäs

svenska församling i Helsingfors), 3) Helsingin
ruotsalainen pohjoinen seurakunta (Helsingfors

norra svenska församling), 4) Helsingin pohjoi-

nen suomalainen seurakunta, 5) Helsingin ete-

läinen suomalainen seurakunta, ja 6) Helsingin
eteläinen ruotsalainen seurakunta (Helsingfors

svenska södra församling)

.

Helsingin saksalainen seurakunta on perus-
tettu 1858. — Henkivartioväen 3:nnen Suomen
tarkk'ampujapataljoonan 1. Kaartin seurakunta
on 1906 laannut toimestaan.
Sairashuoneista mainittakoon: valtion

omistama Yleinen sairashuone ja sen lukuisat
osastot eri osissa kaupunkia: Kirurginen osasto
(rak. 1888, Kasarmink. 11-13), Kuppa- ja iho-

tautien osasto (Nikolaink. 14, n. s. Vanhassa kli-

nikassa), Lasten tautien osasto (Tohtaank. 1),

Naistautien osasto (Unionink. 37, Vanhassa kli-

nikassa), Otiatrinen osasto (Siltavuorenk. 14),
Patologinen osasto (Unionink. 33, Uusi klinikka),
Silmätautien osasto (Nikolaink. 14 ja haaraosasto
Nikolaink. 23), Sisätautien osasto (Unionink.
33. Uusi klinikka), Synnytysosasto (Vuorimie-

henk. 6) . Valtion on myöskin Lapinlahden
keskuslaitos, mielisairaala. Lääkärien käytän-
nöllinen valmistus suoritetaan pääasiallisesti näi-

den sairaaloiden yhteydessä. — Helsingin Diako-
nissalaitoksesta ks. Diakonissa. — Marian
kunnallisesta sairaalasta on tehty selkoa ter-

veyden- ja sairashoidosta puhuttaessa. Lääkärien
keskeisten yhtiöiden hallussa ovat Eiran (Lai-

vurink. 29, myös synnytysosasto) ja Mehi-
läisen (Huvilak. 20) sairaalat. Vielä mai-
nittakoon Kammion sairaala (Länt. viertotien

varrella, erit. osasto hermo- ja mielisairaita var-
ten), professori Engströmin gynekologinen kli-

nikka (Tarkk'ampujank. 20),toht. Boijen ja Par-
viaisen synnytyslaitos, toht. Karolina Eskelinin
ja G. A. Wetterstrandin sairashuone, Orthopedi-
nen poliklinikka, Veneeristen tautien polikli-

nikka. Kallion poliklinikka. Yliopiston hammas-
klinikka, Kumtähden veneerinen sairashuone.
Sotaväki. Sen jälkeen kuin Helsinkiin si-

joitetut Uudenmaanläänin ja Henkivartioväen
3:3 suomalainen tarkk'ampujapataljoona lakkau-
tettiin (edellinen 1901 ja jälkimäinen 1905), on
pääkaupunkiin ollut majoitettuna yksinomaan
venäläistä sotaväkeä. Nykyisin (1910) majaile-

vat pääkaupungissamme seuraavat sotaväen osas-

tot: Kasakkadivisioonan Orenburgilainen osasto.

Kenttäsantarmieskadrona 6:s, l:nen Suomen-
maalainen tarkk'ampujarykmentti (I:nen patal-

joona), ja Suomenmaalainen tykistöprikaati.

Ajoittain on ollut pääkaupungissamme sen lisäksi

tilapäisiä joukkoja. — Merisotaväen osastoja on

niinikään tänne majoitettu (Meriväen kasarmit
Katajanokalla). (K. S. y. m.)

Historia. Alkuaan H. 1550 perustettiin

Vantaanjoen suulle, mistä vielä on muistutta-

massa nimitys „Vanhakaupunki" ; nykyisen

paikkansa H. sai 1640, pysyen edelleen vähäi-

senä; vasta pääkaupungin arvoon kohoaminen
19:nnen vuosis. alkupuolella on Helsingille anta-

nut vauhtia ja merkitystä, varsinkin viimeisinä

vuosikymmeninä. Kaupungin historia jakautuu-

kin kolmeen toisistaan tarkasti erotettavaan

jaksoon. Tarjoomalla sopivan kauppapaikan
Kustaa Vaasa yritti vetää Venäjän liikettä Suo-

men puolelle; siksi hän alkujaan kiinnitti huo-

mionsa avomeren partaalla (nykyisen Viaporin

itälaidalla) olevaan Santahaminan (Sandhamnin)

saareen. Perustettavalle kaupungille oli kuiten-

kin välttämätöntä olla lähemmässä yhteydessä

sisämaan sekä lähimpäin asuttujen seutujen

Vantaan koski.
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kanssa, ja niinpä lopulta kaupungille valittiin

peninkulma pohjoisempana oleva paikka, Van-
taanjoen kosken vieressä, josta aiheutui kau-

pungin ruotsinkielinen nimi (ruots. fors = koski)
;

täällä oltiin Turusta Viipuriin johtavan valta-

tien varrella. Viereisen merenlahden mataluu-
desta ei arveltu olevan laivakuluUe estettä ; väy-

län viitoittamisesta annettiin käskyt. Jotta

Helsingin osalle heti tulisi hyvä liike, päätti ku-

ningas }-ksinkertaisesti hävittää Rauman, Ulvilan,

Tammisaaren ja Porvoon kaupungit; niiden

porvarien tulisi viipymättä muuttaa Helsinkiin

liikettään jatkamaan. Ankarista ja uudistetuista

käskyistä huolimatta vanhat kaupungit kuiten-

kin jäivät eloon, eikä uuteen saatu väestöä väki-

sin keräytymään. Liikekin pysyi mitättömänä:
kun v:n 1616 valtiopäivät 1. suomalainen maa-
kuntakokous pidettiin Helsingissä, oli ajoissa

koko maasta vaadittu ylimääräinen vero, jotta

kokoontuville olisi ruokaa. Uutta paikkaa pi-

dettiin tarpeellisena ja päätös seurasi Pietari

Brahen aikana. Sittenkun Södernäsin 1.

Sörnäisten niemelle jo laadittu asemakaava
oli hyväksytty, sijoitettiinkin kaupunki 1640 ni-

meä muuttamatta Estnässkatan nimiselle

niemelle, johon pääsö oli helppo kolmea suurta

ja pitkälle ulottuvaa lahtea pitkin. Niistä kaksi

yhä vielä, tosin täyttämisestä pienentyneinä,
palvelee liikettä Etelä- ja Pohjoissataman ni-

mellä; kolmas sitä vastoin, Kluuvinlahti (Glo-

viken) 1. Töölönlahden kaakkoon ulottunut pitkä

ja matala pohjukka, on täytetty, vastaten ny-

kyänsä pääasiassa Helsingin II:ta kaupungin-
osaa. Miten vähäisenä Helsinki uudellakin pai-

kallaan pysyi, näyttää vertaus v:n 1696 ja alussa

i800-lukua tehtyjen karttojen välillä: asuttu ala

vastasi koko tämän jakson kuluessa nykyistä
Senaatintoria ja sen lähintä ympäristöä, jos

kohta ulompanakin oli rakennuksia siellä täällä.

Tehdystä laskusta päättäen kaupungin kaikki
rakennukset 1800 eivät arvoltaan vastanneet
kuin yhteensä n. 800,000 Suomen markkaa. Toi-

sen jakson seitsemäntoista vuosikymmentä käsit-

tävällä ajalla olivat Helsinkiä kohdanneet useat
Tuhoavat tulipalot : kahdesti oli sen kirkkokin
palanut ja 1713 puolustajat näkivät välttämättö-

mäksi polttaa kaupungin poroksi, jottei siitä

olisi hyökkäävälle viholliselle suojaa. Pikku-
vihan surkeasta loppunäytöksestä 1742 Helsinki

pääsi eheänä, vaikka armeian pakkosovinto liit-

tyi sen nimeen. Viaporin näennäinen piiritys

1808 ei tuonut tuhoja mukanaan sen viereiselle

kaupungille, mutta marraskuun 17 p. sattui

hävittävä tulipalo, johon Helsingin toinen ajan-

jakso päättyi. Väkiluku oli sillä välin johonkin
määrin kohonnut; 1710 ennen suuren ruton hävi-

tystä asukkaita taisi olla 1,800, mutta 1808 väki-

luku, .sotaväkeä lukuunottamatta, oli noin 2,500.

Tiirkeänä edistymisen lähteenä oli 1700-luvun

jälkipuoliskolla ollut työ Viaporin linnan ra-

kentamiseksi, joka oli alkanut 1749 ja kesti

vuosikymmeniä, pitäen yhtämittaa Helsingissä

ja sen läheisyydessä sotilaita ja työmiehiä tuhan-
sittain. Täten syntynyt liike hankki Helsingin
porvareille rikastumi.sen mahdollisuutta, jota

ahdasmielinen taloudellinen lainsäädäntö sekä
Suomessa vallitseva köyhyys muuten ehkäisivät.

Suomen liittyminen Venäjän valtakuntaan toi

mukanaan Helsingille käännekohdan tekevät

muutokset. Maantieteellinen asema ja vahvat
traditsionit liittivät Turun läheisesti entisyy-

teen ; lähempänä Pietaria oleva paikka näytti

hallitsijasta sopivammalta uuden Suomen kes-

kustaksi, jotta uusi mieliala syntyisi valtiolli-

sessakin suhteessa. Viaporin läheisyys niinikään
luettiin eduksi, ja kun entisen Helsingin mitättö-

myys varsinkaan viimeisen tulipalon jälkeen ei

asettanut esteitä rohkeimmillekaan uudistus-

suunnitelmille, tehtiin päätös pian. Aleksanteri I

määräsi 8 p. huhtik. 1812, ,, alituisesti huolehtien
Suomen ja sikäläisten uskollisten alamaisten pa-

rasta", että Suomen hallitus ja keskusvirastot

olivat Helsinkiin sijoitettavat niin pian kuin
siellä oli saatu kuntoon tarpeelliset huoneistot;

akatemia vain jäisi Turkuun häiritseviltä vaiku-

tuksilta muka paremmin suojaan. Heinäkuun
9 p. 1817 säädettiin sitten, että muutto oli teh-

tävä syksyn alussa v. 1819 ja lokakuun 1 p. viras-

tot alkoivat toimensa Helsingissä. Mutta kun
Turun palo 4-5 p. syysk. 1827 oli muuttanut Suo-

men suurimman ja vanhimman kaupungin rau-

nioiksi, sääsi Nikolai I jo 21 p. lokakuuta, että

kodittomaksi jäänyt akatemia Aleksanterin-yli-

opiston nimellä siirtyisi sekin Helsinkiin „lähem-
pään yhteyteen maan korkeimman hallituksen ja

viranomaisten kanssa". V:n 1828 syksystä siis

kaikki Suomen tärkeimmät laitokset olivat koot-

tuina Helsinkiin, jolle täten sekä välittömästi

että välillisesti valui arvaamattoman paljon voi-

maa koko maasta. Kuulumattomilla uhrauksilla

valtio olikin edistänyt entisen pikkukaupungin
muuttamista uuteen tarkoitukseensa. Oli jo 1810

asetettu kenraalikuvernöörin esimiehyydellä toi-

miva komitea huolehtimaan uudestirakentamista.
Tehtyä asemakaavaa oli suuresti parantanut
J. A. Ehrenström (ks. t.), ja hänet määrättiin
sen johdosta johtamaan rakennuskomitean työtä.

V. 1825 nämä olivat suunnilleen suoritetut, kun
yliopiston siirto toi uudet tehtävät mukanaan,
jotka päättyivät 1830-luvulla. Kolme vuosikym-
mentä käsittäneen uudestirakentamisen aikakau-

tena yhteensä S miljoonaa Suomen markkaa eli

enemmän kuin siihen aikaan tekivät yhden vuo-

den säännölliset vuositulot, oli Suomen valtio

silloin uhrannut uuden pääkaupunkinsa hyväksi,

niistä 1,600,000 markkaa upean Nikolainkirkon
rakentamiseen. Etevä arkkitehti K. L. Engel
(ks. t.) oli ollut Ehrenströmin tärkeimpänä apu-

miehenä, joten uudet rakennukset täyttivät kor-

keita vaatimuksia taiteelliseen arvoonsa nähden.
Kauppa ja teollisuus eivät sitävastoin tämän
keinotekoisesti joudutetun kehityksen kestäessä

jaksaneet pysyä yhä kohoavien vaatimusten
tasalla: keskipalkoilla 19:ttä vuosisataa pysähty-
misen jakso seuraa näennäisesti ripeätä edisty-

mistä. Asukasluku, joka 1830 oli ollut 11,110,

kohosi hitaasti 20,000:teen, eikä vielä v:n 1870

väenlaskukaan osoittanut väkiluvun olevan kor-

keamman kuin 32,113 henkeä. Edelleen vaikutti

kuitenkin mahtavasti Helsingin asema pääkau-
punkina: se tuli suurilla kustannuksilla raken-
nettujen ratojemme päättymäpisteeksi ja Hel-

singin uudisrakennusten edistämiseksi valtion

kassa oli aina avoinna, joko kysyttiin määrä-
rahoja tai lainoja. Rakennuksia yliopistolle,

kouluille, sairaaloille y. m. on sitten 1870-

luvun rakennettu valtion kustannuksella niin

paljo, että uudestirakentamisen aikakauden
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Engelin laatima kuva Helsingista 18:!0-luvulla nykyisen yliopistonkirjaston kohdalta katsottuna
Vasemmalla on osa siitä vuoresta, mille Nikolainkirkko on rakenneltu.

määrät aikoja sitten ovat voitetut. Äkkiä
kasvanut sekä varsinkin 1800-luvuu lopulta asti

tuntuva taloudellinen kehitys ynnä väkiluvun
nopeampi nousu ovat laajentaneet Helsingin
alaa, niin että varsinaisessa kaupungissa tontti-

arvo, oltuansa 1830-luvulla noin 30 penniä m^:ltä

ja 1860-luvulla 4-6 mk m-:ltä, jo pysyttelee edulli-

silla rakennuspaikoilla 100-200 mk: n suuruisena.

Väestönlisäys onkin vuotuisesti 5,000-6,000 hen-

kilöä: v:n 1900 väenlasku osoitti todelliseksi

väkiluvuksi 93,217 henkeä, kirkonkirjojen mu-
kaan väestö 1908 vuoden lopussa oli 137,346,

mutta 1910 vuoden väenlaskun loppusumma
päättyy noin 140,000 asukkaan lukuun. Tämä
nopea kasvu perustuu sisäänmuuttaneiden suh-

teettoman suureen lukuun. Väestö, joka vielä

kolme neljä vuosikymmentä sitten oli kieleltään

parhaasta päästä ruotsalainen, on nykyään suu-

remmalta osaltaan suomalainen. Sen asutusolot
eivät tyydytä vaatimuksia, ei liioin työväen asun-
toihin nähden. Lopulla vuotta 1900 oli kaupungin
rajain sisäpuolella 1,464 rakennettua kiinteimis-

töä, niissä lämmitettäviä rakennuksia 3,466. Kau-
pungin kymmeneen kaupunginosaan liittyvät

Sörnäisten, Kallion, Töölön, Hermanninkau-
pungin ja Toukolan alueet, missä varsinkin on
paljon työväenasuntoja. Helsingin kunnallis-

hallinto, jonka kustannukset v:lta 1908 nousivat
12,917,726 markkaan 70 penniin, nojautuu pää-
omavaroihin, jotka sanotun vuoden lopussa
luettiin 54,078,802 markkaan 14 penniin, siitä

kaupungin rakennukset ja rakennetut kiinteimis-
töt 20,821,760: 03. Kaupungin vakautettu velka
teki samana päivänä 19,108,900 markkaa. (Vas-
taavat numerot v:lta 1909 nähdään edellä esite-

tystä taulusta.) [P. Nordmann, „Bidrag tili Hel-
singfors stads historia" I-V (1905-08) ; Erik Ehr-
ström, „Helsingfors stads historia frän 1640 tili

Stora ofreden" (1890) ; Wilh. Brummer, „Histo-
riska uppgifter om Helsingfors och Sveaborg"
n874) ; Valfrid Vasenius, „Helsingfors. Väg-
visare för resande och historisk-statistik öfver-
sigt"(1876)

; Gabriel Eein, „Helsingin uudestaan-
rakentamisesta vuosina 1810-1825" (1898) :

August Schauman, „Nu och förr" (1886) ;

E. G. Palm6n, »Helsinki 1800-1900, rakennus-

toiminta ja tonttiarvo, I" (1907) ; Helsingin kau-
pungin kunnalliskertomukset sekä Helsingin kau-
pungin Tilastollinen vuosikirja 1905-08.]

E. G. P.
Helsinki, kylä Taivassalossa. Siellä astui 26

prnä syysk. 1808 maalle 3,400 miehen suuruinen
ruotsalainen apujoukko everstiluutnantti G. O.
Lagerbringin johdolla. Sittenkuin ruotsalaiset
olivat' torjuneet venäläisten ensimäisen hyök-
käyksen ja kulkeneet n. 10 km Turkua kohti,
kohtasivat he Viiasten luona kenraali Bagratio-
nin johtaman ylivoimaisen vihollisjoukon. Ruot-
salaisten täytyi kiivaan ottelun jälkeen peräytyä
laivoihinsa. K. S.
Helst, Bartholomeus van der (1611/13-

70) , holl. taidemaalari, työskenteli Amsterda-
missa. Omistamatta Fr. Haisin ja Rembrandtin
voimaa ja nerokkuutta H. on kuitenkin heidän
rinnallaan Hollannin mainioin muotokuvaaja ja

yleensä maalaustaiteen etevimpiä ryhmäkuvien
tekijöitä. Hänen maalauksensa osoittavat eri-

tyistä taitavuutta, huolellisuutta ja loisteliasta

hienoutta, mutta esim. Rembrandtiin verrattuina
on niiden yleisvaikutus kuivempaa ja kylmem-
pää ja luonteenkuvaus sovinnaisempaa. H:n
pääteoksia ovat jättiläismäisen isot, heukilörik-

kaat maalaukset Amsterdamin museossa: mes-
tariteos „R. Bickerin ampujakunta" (v:lta 1639
tai 1643) ja historiallisesti merkillinen »Ampuja-
kunnan juhla-ateria Westfaalin rauhaa kun-
niaksi 1648". H. oli varsjjikin Hollannin varak-
kaan porvarisluokan suosiossa ja maalasi yllä-

mainittujen teosten lisäksi monta erinomaista
ryhmä- ja yksityismuotokuvaa, joita paitsi Am-
sterdamissa ja Rotterdamissa tavataan m. m.
Pietarissa ja Karlsruhessa. E. R-r.

Helsted, Axel Theofilus (1847-1907),

tansk. taidemaalari. Maalannut muotokuvia ja

osaksi pirteän humoristisia, osaksi vakavia his-

toriallis-uskonuollioia laatukuvia. E. R-r.

Heltta on kajiau- ja kalkkunan-suvun varsin-

kin koiraksilla vahvasti kehittynyt, päässä oleva

liöyhenetöii, lihakas muodostuma. Kanoilla ulot-

tuu otsasta takaraivoon harjaheltta, joka

yläreunassaan on hammaslaitainen, ja alaleuan

molemmin puolin riippuvat leuka heltat.
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jotka ovat pyöreitä, ehytlaitaisia. Kalkkunalla
011 yläleuan tyvestä riippuva keilamaineu heltta.

E. W. S.

Helttasienet (Agaricacece) muodostavat Ey-
>nc?(07?ii/cefes-lahkon suurimman, tavattoman
suku- ja lajirikkaan heimoa (ks. A g a r i c a-

cese). Meillä päälle 800 lajia, jotka jaetaan kol-

meen alaheimoon. — Alaheimossa Cantharellece

on paksut, pyöreäreunaiset, usein haaraiset, mel-

kein poimujen tapaiset heltat. Tärkein laji

vahvero (keltavahvero) eli kantta-
relli (Cantharellus ciharius) esiintyy eniten

parvissa kasvaen verrattain tavallisena Etelä-

ja Keski-Suomessa. Huolimatta sitkeydestään

yleisesti käytetty, eniten etikassa säilytetty

mauste- ja ruokasieni. — Alaheimo Paxillece,

heltat lehtimäiset, lakista erityisenä kerroksena
irtaantuvia. Tärkein suku pulkkosieni
(Paxillus), josta kellan- tahi ruosteenruskea P.

involutus esiintyy kautta maan erittäinkin lehti-

metsissä kantojen ja muurahaiskekojen ääressä;

syötävä. — Alaheimo Agariceos, heltat lehtimäi-

set, lakkiin kiinnikasvaneet eikä tästä erityisenä

kerroksena irtaantuvia. Tähän kuuluvat suvut

jaetaan itiöiden värin mukaan 5:een pääryh-

mään. 1) Itiöt valkeita: Kärpässie-
net, Amanita, nuori itiöemä umpinaisen kalvon,

ulkoverhou, sisässä, joka sienen kasvaessa

repeytyy kahteen osaan, josta alaosa jää kannan
tyveen tupeksi ja yläosa jää lakin pinnalle

täplinä tahi käsniuä. Helttoja peittää aluksi eri-

tyinen s i s ä V e r h o, joka myöhemmin irtaan-

tuu lakin reunasta jääden kannan keski- tahi

yläosaan renkaaksi. Punapintaineu, valko-

käsnäinen tavallinen kärpässieni (A.

muscaria) on meidän kaikkein komeimpia lakki-

sieniämme. Muserrettuna veteen tahi maitoon
käytetään sitä kärpäsmyrkkynä. Nautittuna
jopa hengenvaarallinen; usein myrkyttänyt ko-

konaisia perheitä. Sisältää kaikkia ruumiin tie-

hyeltä voimakkaasti supistavaa myrkkyainetta
muskariinia (vastamyrkky atropiini). Muuta-
mat Aasian kansat valmistavat kärpässienistä

juovutusjuomaa. joka saattaa nauttijansa raivo-

hulluksi ja jättää jälkeensä kuukausiakin kes-

tävän kohmelon. Muutamat lajit, kuten koti-

mainen punamaltoinen A. rubescens, syötäviä.

Ukonsieni fLepiota), ulkoverho kasvanut

kiinni lakin yläpintaan suomuiksi tahi säikeiksi,

sisäverho muodostaa selvän renkaan kantaan.

Korkea ukonsieni (L. procern ). lakki 10-

30 cm leveä, harmaanruskea, tiheään ruskeasuo-

muinon; malto valkoista, taitettuna vaalean-

punertavalle vivahtava; kanta 20-30 cm korkea,

ontto, ruskeasuomuinen, tyveltään sipulimaisesti

turvonnut. Tämä komea ja herkullinen, raaka-

nakin syötävä sieni esiintyy pelloilla, nurmi-

koilla ja lehtimetsissä Etelä- ja Keski-Suomessa.

Mesisieni (Armillaria mellea), tummasti
medenvärinen, rengas selvä, kiinteä johteiston

helttojen alla. Esiintyy loisena sokä havu- että

lehtipuilla, mutta elää tavallisimmin mädänsyö-
jänä kasvaen erittäin runsaana kautta maan kaa-

tojen ympärillä. Syötävä : käytetään paikoitellen

Euroopassa sikojen lihottamiseen. V a 1 m u s k a

(Trich oloina), suuri suku, jossa muutamia syötä-

viä lajeja kuten sinivalmuska (Tr. perso-

vnium), joka koko pinnaltaan on sinertävän sini-

punainen, lakki 6-15 cm leveä. M a 1 i k k a fCZi-

tocyhe), useita lajeja. Vaalea vaniljama-
likka (Cl. fragransj ja sinivihertävä tuoksu-
m a 1 i k k a (Cl. odoraj hyvänhajuisia. Vino-
sienet (Pleurotus), kanta kiinnittynyt lakin

reunaan; puun rungoilla loisina tahi mädänsyö-
jinä eläviä lajeja; syötäviä. Rustokas (Maras-
miusj, kanta ruston tapainen, lakki sitkeä, nah-

kea. Eniten pienen puoleisia, verrattain pitkä-

ikäisiä sieniä. M. conigenus kuusen kävyissä,

luultavasti loinen. Neilikkarustokas
(M. oreades), kautta maan esiintyvä riveissä

tahi renkaissa kasvava, eniten tienvierillä,

hakamailla y. m. väkevämmillä paikoilla kas-

vava maustesieni. Monet pienet kuusimetsissä

ja kuusen maatuvilla neulasilla kasvavat lajit

tuoksuvat selvästi sipulille. Rousku (Lacta-

rius), tärkeä, monta erinomaista ruokasientä
käsittävä suku, tunnetaan siitä, että sienestä,

erittäinkin verrattain paksuista heltoista, pur-

suu taitettaessa valkoista, keltaista, sinipunaista

tahi harmaata maitouestettä. Kaikki sienen

osat hauraat, kaikkiin suuntiin yhtä helposti

taittuvia. Keltarousku (L. scrobiculatusj

lakki 10-30 cm leveä, valkoinen; maitoneste
rikinkeltaista. Leppärousku 1. leppä-
sieni (L. deliciostis) keltaisen-tiilenpunai

nen, kuoritun lepänpuuu näköinen, tavallisesti

tummavöinen. Maitoneste lakin väristä. Yli

maan levinnyt oivallinen ruokasieni, vaikka pa-

hasti hyöuteis-toukkien ahdistama. Karva-
rousku, karvalaukku, ihmisensieni
(L. torminosus), lihanvärinen, lakin yläpintu

tummahkovöinen, sen reuna valko- tahi hieman
punakarvainen; maitoneste valkoista, polttavan

kirpeätä. Kautta maan runsaasti esiintyvä, erin-

omainen ja meillä eniten käytetty ruokasieni.

Haaparousku 1. haapasieni (L. flexuo-

sus), lakki 5-15 cm leveä, usein vino, punasiner-

vän harmahtava; maitoneste valkoista; yleinen

ruohoisilla metsänlaiteilla Etelä- ja Keski-Suo-
messa; erinomainen ruokasieni. Kangas-
rousku (L. rufus) tummasti tiilenvärinen, lakki

kuopikas, keskellä selvä, suippo ryhä, maitoneste
valkeata, hyvin kirpoää. Yleinen metsämailla

kautta maan ; syötäviä. Mustarousku (L.

necator), lakki 6-20 cm leveä, mustanruskean
vihertävä, kosteana tahmeapintainen, nuorena
reuna karvainen sisäänkiertynyt, kiinteämaltoi-

nen ; maitoneste valkoista. Jotenkin tavullinen

kautta maan lihavilla paikoilla kuten asumusten
ympärillä ; syötävä. Hapero (RussulaJ, suku
muistuttaa kaikin puolin edellistä, mutta maito-

neste puuttuu. Malto, kanta ja heltat erittäin

hauraat ja helposti murenevat. Lakin väri

useimmiten kirkas, samalla lajilla kasvupaikan
mukaan muunteleva. Kaikki lajit kiehautettuiiui

syötävät. Kirpeä hapero (R. emetica),

helnänpunainen. Monivärinen, useimmiten he-

leänpunainen hauras hapero (R. fragilis)

yleisin, vaikka yksitellen esiintyvä laji Etelä- ja

Keski-Suomessa. Vahakas (Ilygrophorus).
— 2. Itiöt vaalean ruusun väriset:
Jauhosieni (Clitopilus prunulus) tuoksuu
vastajauhetulta jauholta, syötävä. — 3. Itiöt
ruskeat tahi kellertävät: Kehnä-
sienet (Pholiota), kanta varustettu ren-

kaalla. Ryppyinen kehnäsieni (Ph.

caperata), lakki 5-15 cm leveä, alussa melkein
kellomainen ja valkoisen harvan silkkinöyhdän
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peittämä ; erittäin yleinen metsäsieni kautta

maan ; syötävä. Muuntuva kehnäsieni
(Ph. mutabilis), lakki 3-6 cm leveä, kalju, rus-

kea, kanta 6-9 cm korkea; kasvaa isonlaisissa

ryhmissä kannoilla kautta maan ; syötävä.

Seitikki (Cortinarius), suurin helttasieni-

suku, Suomessa paljon toistasataa lajia. Tä-

hän kuuluu suurin osa meidän havuraetsiemme
tavallisimmista sienistä. Nuoren sienen lakin

reunan yhdistää kantaan ohut seittimäinen verho,

joka peittää helttakerrosta ja myöhemmin muo-
dostaa lakin reunalle hienoja lankoja ja toisi-

naan kannalle epäselvän, repaleisen renkaan.

Tavallisesti erittäin ohuen maltonsa takia tuskin

ruuaksi sopivia, Punavyöseitikki (C, ar-

millatus), lakki 5-15 cm leveä punertava-likaisen

kellertävä, kanta 8-20 cm korkea varustettu

usealla kauniin punaisella renkaalla; yleinen

kautta maan. Limaseitikki (C. collinitus),

lakki 6-12 cm leveä, kellertävä; kanta 6-18 cm
korkea, sinertävä tahi sinipunainen, koko sieni

nuorena limapintainen ; havumetsissä.— 4. 1 1 i ö t

tumman purppuran värise t:Herkku-
sieni (AgaricusJ, kanta lakista helposti irtaan-

tuva, varustettu selvällä renkaalla. Heltat hyvin
nuorilla sienillä valkoiset, myöhemmin itiöistä

ruusunpunaisiksi, ja lopulta miltei mustan tahi

ruskean purppuraisiksi painuvia. Helttojen tum-
man värin kautta suku varmasti eroaa myrkylli-

sistä valkoitiöllisistä kärpässienistä. Viimemai-
nitun suvun tuppi puuttuu herkkusieniltä.

Oikea herkkusieni (A. campestris), lakki

5-15 cm leveä, valkoinen-harmaanruskea ; malto

valkoista, vaan painuu murrettuna ilman vaiku-

tuksesta heti hieman punertavaksi. Kanta 3-10

cm korkea, 1-3 cm paksu, valkea. Rengas yksin-

kertainen, kiinnittynyt kannan keskikohdalle.

Kasvaa hevoslannalla höystetyssä maassa harvi-

naisen puoleisena kautta maan; erittäin herkul-

linen. Tavallinen herkkusieni (A. ar-

vensis), muistuttaa hyvin edellistä, mutta malto
on pysyväisesti valkoista ja rengas on muodos-
tunut kahdesta toisistaan irrallaan olevasta ker-

roksesta. Vanhimmista ajoista herkkuna. T a-

pion herkkusieni (A. silvaticus), lakki

3-6 cm leveä punertavanruskea ; malto taitteessa

punertava ; kanta 6-10 cm korkea, tuskin 1 cm
paksu, valkoinen, ontto. Tämä yli maanpallon
lavealta levinnyt laji on oivallinen ruokasieni.

Herkkusieniä viljellään hevoseulannassa useissa

Keski-Euroopan maissa erityisissä sienilavoist^a,

joiden lämmön tulee olla tasaista 15-30:n asteen

välillä. — 5. Itiöt mustat: Nuljakas
(GompliidiusJ , lakki maitoinen, limainen; heltat

selvästi johteiset pitkin kannan yläosaa. Kaikki
kotimaiset lajit syötäviä. Mustesieni (Psel-

liophora comata), lakki 8-9 cm korkea, alussa

melkein lieriömäinen, sitten kellomainen, val-

koinen, hyvin ohut, pinnalta isosuomuinen. Kanta
8-15 cm pitkä, valkoinen, renkaalla varustettu.

Heltat erittäin tiheässä, ensin valkoiset, lopuksi

sulaen mustiksi pisaroiksi. Kasvaa suurissa

parvissa lannoitetuilla paikoilla; suurimmissa
kylissä ja kaupungeissa verrattain tavallinen;

nuorena syötävä ja herkullinen. Coprinus-sukuun
kuuluu suuri luku erittäin ohutlakkisia ja pian

maatuvia lantasieuiä. [P. A. Karsten, „Finlands

basidsvampar", „Kritisk öfversigt af Finlands
h;i>idsv:ini|)ar", ..KyssLi uds, Finlands och deii

skandiuaviska halföns hattsvampar" ; Th. Sjelan

ja V. Blomstedt, „Suomeu tärkeimmät syötävät
ja myrkylliset sienet".] J. I. L.

Helveila ks. M ö r s k y s i e n e t.

Helvetia, Sveitsin lat. nimi, johtuu muinaisten

helvetialaisten (ks. t.) nimestä.
Helvetialainen ryhmä, tertiäärisystecmiin

kuuluva kcrrosryhmä, ks. Geologiset muo-
dostumat.
Helvetialainen tunnustus (Confessio helve-

tica prior ja C. helvetica posterior) ks. Con-
fessio.

Helvetialaiset, kelttiläinen heimo, joka al-

kuansa asui Louuais-Saksassa (Schwarzwaldin,
Pveiuin ja Mainin välillä), sittemmin nykyisessä

Luoteis-Sveitsissä (Genöven-järven ja Boden-jär-
ven välillä)

;
yksi ryhmäkunta, tiguriinit, otti

csaa kimbrien retkeen. V. 58 e. Kr. h. tunkeu-
tuivat Galliaan saadakseen parempia asuinsijoja,

mutta Caisar pakotti heidät kääntymään takai-

sin. Kohta tämän jälkeen he joutuivat Rooman
vallan alle ja roomalaistuivat. Kansainvaelluk-

sen aikana h:ten maa joutui germaanilaisten,

allemannien ja osaksi burgundien haltuun: näin

sai Sveitsin saksalainen asutus alkunsa. J. F.

Helvetian tasavalta, valtiollinen nimi, joka

annettiin Sveitsille sen entisten asukkaiden ni-

men mukaan, kun ranskalaiset maalisk. 1798

muuttivat sen hallituksen ja tekivät siitä vasalli-

valtion. Silloin muodostettu direktoriaali-halli-

tusmugto lakkautettiin helmikuussa 1803, mutta

nimi säilyi syvskuuhun 1814 (ks. Sveitsi).
K. O. L.

Helvetinjärvi, korkeiden kallioseinien välissä

oleva 2 km:n pituinen erämaanjärvi Ruoveden ja

Kurun rajoilla,

lähellä Vaskive-

den eteläisintä

lahdelmaa, suo-

sittu retkeily-

paikka. Rimmin
torpan hoidossa

on Suomen mat-
kailijayhdistyk-

sen vene matkai-
lijain käytettä-

väksi. Järven
eteläpäässä on

kummallinen
„Helvetinkolo",
sylenlevyinen

kallionrepeämä,

jonka pohjasta

voidaan tulla jär-

velle. Kallion

kukkulalta avautuu laaja näköala kapean ja pit-

kähkön H: n sekä ympärillä olevan erämaan yli.

K. S.

Helvetinkivi, sulana pyöreiksi pikku tangoiksi

valettu hopeunitraatti.

Helvetinkolo ks. Helvetinjärvi.
Helvetinkone, äkkiarvaamatta räjähtäväksi

aiottu murha-ase, esim. räjähtävällä aineella täy-

tetty laatikko, joka tarvittavan sysäyksen saa-

tuaan tai määräajan kuluttua räjähtää. Aikai-

semmin nimitettiin helvetinkoneiksi räjähtävillä

aineilla lastattuja laivoja, jotka päämääräänsä,

siltoihin, patoihin y. m. s. töytätessään räjähtivät

aikaansaaden tuhoa. (V V-la.)

Helvetinkolo.
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Helvetius [elvesu/sj, Claude Adrien
(1715-71), rausk. kirjailija, syut. ja kuoli. Pa-

riisissa. Valtioverojen vuokraajana 1738-51 H.

kartutti perittyä omaisuuttaan, eli sitten »ensy-

klopedistien'' piirissä, julkaisi 1758 teoksensa

„De Tesprit", joka herätti ankaraa paheksumista

ja -suuresti kiihotti viranomaisten vainoa ensy-

klopedistista kirjallisuudensuuntaa vastaan. Sen
jälkeen H. eli jonkun aikaa ulkomailla, m. m.

Preussissa Fredrik II:n hovissa. H. on sensua-

listi ja johtaa siitä jyrkän itsekkyysopin. Ihmi-

sen kaikki mielikuvat johtuvat aistimuksista,

kaikki hänen pyrintönsä aistimuksien tuotta-

mista hyvän- ja pahantuntemuksista, siis itsek-

kyydestä. Hyvät teot, ihmisy.stävällisyys ja ja-

lous johtuvat siitä, että ihminen huomaa niillä-

kin voittavansa itselleen nautintoa. Lainsäätä-

jän tulee sentähden niin järjestää yhteiskuntaa,

että ihmiset näkevät itselleen edulliseksi edistää

yleishyvää. H. kiinnittää huomionsa alempien

kansanluokkien kurjaan tilaan ja vaatii perin-

juurisia uudistuksia sen parantamiseksi. H:n
kuoleman jälkeen ilmestyi hänen teoksensa „De
rhomme, de ses facultes intellectuelles et de son

education", jossa hän m. m. sovittelee periaat-

teitansa kasvatusoppiin. H:n kootut teokset
„(Euvres" ilmestyivät 1796 ja 1818. A. Gr.

Helvetti (ruots. helvete, <C hei = manalan
jumalatar, ja i;ife = rangaistus) , kuolemanjälkei-

sen raugaistuspaikan nimi. ks. Eskatologia
jaApokatastasis. E. K-a.

Helviini, vihreän- tai ruskeanvärinen tetrago-

nisesti kiteytyvä mineraali, kokoomukseltaan
beryllimangaanisilikaatin ja mangaanisulfidin

yhdistys. Tätä harvinaista kivennäistä tavataan
Lupikossa, Pitkäurannan kaivoksella. Muita
löytöpaikkoja ovat Schwarzenberg ja Breiteu-

brunn Saksenissa. P. E.
Helylevyt 1. „t a 1 r i k i t", mus., (saks.

Becken, ransk. cyvihales, it. piatti) , lyömäsoitin,

johon kuuluu kaksi lautasenmuotoista metalli-

levyä. Niiden keskus on kovero, ja sen ulkopuo-

lella on nahkainen ripa. Reunoja yhteenlyömällä
saadaan ääni, jonka voima voi vaihdella pp:sta

ff:oon, mutta sävelkorkeus pysyy aina epämää-
räisenä ja sointi räikeänlaisesti sähisevänä. H:jä
käytetään yleisesti sotilassoittokunnissa, mutta
uudemmalla ajalla niitä on alettu käyttää myös
taideorkestereissa, etenkin oopperoissa. 7. K.
Helylä, satama, rautatienlaituri ja tehdas-

paikka. H:n höyrysaha (per. 1898), Ilrn höyry-
mylly (per. 1898) ja H:n sähkövoima-asema (per.

1906), Sortavalan pitäjässä. Kaksi ensimäistä

omistaa Alopseuksen tehdas- ja kauppaliike,

viimemainitun Sortavalan .lähkövalaistuslaitos.

K. S.

Helylänjoki ks. T o h m a j o k i.

Hemagoga ks. H a; m a g o g a.

Hemateiini ks. H e m a t o k s y 1 i i n i.

Hematemeesi ks. Haematemesis.
Hematiini, eräs veren väriaineen (oksihemo-

globiinin) rautaa sisältävä hajaantumistuote.

vrt. Hemoglobiini.
Hematiitti (< kreik. haima = veri) 1. punai-

nen rautamalmi, tärkeä rautamalmikiven-

näinen, kokoomukseltaan rautaoksidia (FejOj),

sisältäen 70 % rautaa. Kiteinen h. tunnetaan

nimellä rautahohde. Kiteet ovat rombocdri-

sia, usein kauniita, monipiutaisia (esim. Elban

saarella), toisinaan ohuita levyjä (n. s. rauta-

kiille). Suuremmissa massoissa rautahohde on
rukeista. Useissa h.-esiintymissä on malmi ai-

van tiivistä, joten kiteisyyttä ei näy (puna-
kivi), toisinaan kuituista („roter Glaskopf,
ks. Glaskopf). Vielä h. esiintyy multamai-
seua (punainen rautamulta, ks. Punamulta).
— Kiteisen ja usein myös tiiviin h:n väri on

tumman teräksenharmaa, mutta hienona jau-

heena se aina on kirsikanpunaista. — Kiteyty-

nyttä h:a tavataan kiteisten vuorilajien raoissf..

laavavuorilajien rakkuloissa sekä mikroskooppi-
sena lisäaineksena joskus eruptiivivuorilajeissa

ja liuskeissa, myös vuorisuolassa y, m. suola-

kivissä. Pienen pieninä hiukkasina, n. s. pig-

menttiaineena sitä on hyvin monessa vuori-

lajissa, kuten hiekkakivissä, kalkkikivissä, savi-

kivissä, ja se antaa silloin näille punaisen värin.

Myös punaisen maasälvän väri johtuu tästä. —
H. on magnetiitin rinnalla tärkein rautamalmi.

Suomen malmeissa sitä ei ole tavattu, vrt.

Rautamalmit. P. E.
Hematinoni, porporino, punainen, läpi-

näkymätön lasimassa, josta ennen valmistettiin

mosaiikkia, seinäkoristeita ja astioita ; saman-
tapainen lasimainen aine on myöskiu n. s. astra-

liitti.

*

S. V. H.
Hematinuria (kreik. haitna = veTi, ja ure'in =

virtsata) , veren väriaineen, hemoglobiinin ha-

jaantumistuotteen, hematiinin esiintyminen virt-

sassa, vrt. Hemoglobinuria.
Hematocele ks. H se m a t o c ce 1 e.

Hematogeeni (kreik. haima = veri, ja gencin
= syntyä), Bungen munauruskuaisesta valmis-

tama aine, joka muka on veren väriaineen läh-

teenä ; myöskin ;iimityksenä eräälle verestä saa-

dulle rautavalmisteelle, jota käytetään lääk-

keenä verenvähvyden ja kaikenlaisen heikkouden
tiloissa.

'

(M. OB.)
Hematokolpos (kreik. haima - veri, ja kolpos

= syli) , kuukautisvuotoveren kasaantuminen emät-

timeen, tämän ollessa synnynnäisen immenkal-
von tai jonkin tautisen ilmiön syystä suljettuna

ulospäin. (il- 0-B.)

Hematoksyliini (kreik. 7iat»i© = veri, ja ksy-

Zo?i = ptiu) , kampetse- 1. sinipuun väriaine; kel-

taisia kiteitä, muuttuu hapettamisen kautta

hemateiiniksi. ruskeanpunaiseksi aineeksi, jonka

alkaliliuokset ovat sinipunaisia ja jota käytetään

värjäyksessä. Edv. Uj.

Hematoma (kreik. haimatn'n - täyttää verellä)

.

veripahka, verisuonien rikkoutumisesta tavalli-

sesti väkivallan aiheuttama verenkasaantuminen
kudoksissa. (M. 0-B.)

Hematometra (kreik. 7!atTOa = veri, ja meier =

emä), verikohtu, verenkokoutuma emässä, kuu-

kautisvoren kasaantuminen emään, sen ulospäin

johtavan kanavan ollessa jostakin syystä tuk-

keessa: myöskin yhteinen nimitys kaikille veren-

kasaantumisille, jotka aiheutuvat jostakin sulusta

siitoselinkanavassa. (M. 0-B.)

Hematoparasiitti (kreik. haima = veri, ja

parasiitti), jokainen veressä elävä loinen

:

esim. tuberkkeii- ja lavantautibasilli, vilutaudiu

(malarian) plasmodi, j. n. e.

Hematozooit, matoja, nematodeja ja trema-

todeja. jotka elävät loisina luurankoisissa eläi-

missä. Tällaisia ovat Pilaria sanguinis hominis,

joka elää troopillisissa seuduissa ihmisen imu-
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nesterauhasissa ja Distoma hcematohium Pohjois-

Afrikassa ihmisen porttilaskimossa ja virtsa-

rakossa. E. W. S.

Hematuria (kreik. haima = veri, ja urc'in =

virtsata), verivirtsa, taudintila, jossa verta

esiintyy virtsassa, vrt. Hemoglobiniiria.
Hemeralopia (kreik. ZiemeVa = päivä, ja opsis

-uäkö), hämäräsokeus, yösokeus ; silmän saira-

loinen tila, jossa näkökyky kirkkaan päivän-

valon vallitessa on aivan normaalinen, mutta
hämärän tullen ja keinotekoisen valon varassa
oltaessa luonnottomassa määrässä heikkene»^

;

syynä tähän toistaiseksi luonteeltaan vielä tunte-

mattomaan tilaan arvellaan olevan jonkinlaisen

verkkokalvon tunteellisuuden tylsistymisen.

M. OB.
Hemerocallis, kasvisuku liljakasvien heimossa,

5 lajia Etelä-Euroopassa ja Aasian lauhkeissa

osissa. Puutarhoissa viljellään yleisesti kelta-

ja tuoksuvakukkaista H. Pavaa ja ruskeankelta-
kukkaista ja tuoksutonta E. fulvaa. (J. A. W.)
Hemi . . . (kreik., lat. semi . . .) ,

yhdistyksissä:

puoli . . .

Hemianopsia (kreik. heyni = puoli, kieltävä

a(nj, ja öps = silmä) , hemiopia, toispuolinen

sokeus, sellainen, että molemmissa silmissä joko
oikea tahi vasen verkkokalvon puolisko on valon
vaikutuksille tunnoton. H. s c i n t i 1 1 a n s, n* s.

välkeskotomi, eräs esim. kroonillisessa tupakka-
(nikotiini-) myrkytyksessä kohtauksittain ilme-

nevä, vähässä ajassa ohimenevä paikallinen
kehänmuotoiucn sokeus, jota seuraavat omitui-
set valon välkähtelcmiset. M. 0-B.
Hemiatetoosi ks. A t e t o o s i.

Hemiedria (kreik. hemi = puoli, ja hedre =

sivu) ks. Kide.
Hemiini, suolahappoinen hematiini, kiteytyy

ruskottaviksi rombisiksi suomuiksi. N. s. T e i c h-

m a n n in verikoe, jossa vereksi epäilty tahra
kiehutetaan keittosuolan ja ylenmääräisen jää-

etikan kera, tarkoittaa tunnuksellisten h.-kiteit-

ten toteennäyttämistä. (M. 0-B.)
Hemikrania (kreik. /lemi = puoli-, ja kränVon

- pääkallo) ks. Migreeni.
Hemileia ks. Ruostesienet.
Heminkiletto, kallio lounaiseen Pitkästä-

paadesta; kalliolla samanniminen valkea kahdek-
sankulmainen johtoloisto 2 m:n korkuisella val-

kealla telineellä Uuraansalmi-Kuorsalon väylän
varrella. K. S.

Hemiopia (kreik. 7(emi = puoli, ja öps = silmä)

ks. Hemianopsia.
Hemipleg^ia (kreik. hejni = puoli-, ja plegb' -

lyönti) ks. Halvaus.
Hemiptera ks. Nivelkärsäiset,
Hemisfääri (kreik. hemi = puoli, sphaira =

pallo), puolipallo.
Hemlock-kuusi ks. T s u g a.

Hemming (n. 1290-1366), Suomen piispa

13.38-66, maamme mahtavimpia keskiaikaisia

kirkkoruhtinaita. H. oli syntyänsä ruotsalainen,

mutta oli jo ennen piispaksi tuloansa kaniik-

kina Turussa. Hm ensimäisiä toimenpiteitä
piispanvirassa oli tuomiorovastinviran perusta-
minen (1340) ; sitä varten hän määräsi neljän

lähisouraknnnan sekä niiden kappelien tulot.

Piispanistuimelle hän hankki hiipan ja piispan-

sauvan ja lahjoitti tuomiokirkolle joukon teolo-

sisia ja kanonista oikeutta käsitteleviä teoksia

perustaen näin Suomen ensimäiseu kirja.stoa.

H:n toimesta tuomiokirkon maaomaisuus isosti

karttui. Hänen ansionaan on myös pidettävä
koulun ja hospitaalin perustaminen Turkuun.
Seurakuntieji hoidosta ja järjestyksestä H. piti

tarkkaa huolta. V. 1352 hän julkaisi kokoolnuui
kirkollisia määräyksiä (statuta); se on laatuaan
ensimäinen, mikä Suomen kirkkoa varten tiede-

tään annetun. Kirkollisten kymmenysten mak-
samisesta H. piti tarkkaa huolta eikä epäillyt

vastustaa itse kuninkaankaan käskyjä, jos piti

niitä kirkolle epäedullisina. Eräällä tarkastus-
matkalla, joka ulottui Kapanansalmelle (Tor-

nion ja Luulajan välillä) saakka, hän tapasi

Upsalan arkkipiispan Hemming Nilssonin, ja

tällöin molemmat piispat ystävyydessä sopivat

hiippakuntieusa rajasta. Euotsin valtakunnan
rauhattomiin valtiollisiin oloihin H. ei sanotta-

vasti ottanut osaa eikä hänellä niissä ollut mi-

tään itsenäistä osaa; hän valvoi vain kirkkonsa
parasta ja saikin maan mahtavilta sille huomat-
tavia etuja. Parissa tärkeässä valtiollisessa

asiakirjassa on kuitenkin H:nkin nimi allekir-

joittajien joukossa, nim. Varburgin kokouksen
(1343) päätöksessä, jonka mukaan Skäne, Hal-

land ja Blekinge tulivat Euotsille, sekä kunink.

kirjeessä 15 p:ltä helmik. 1362, jossa taataan

Suomen osanotto kuninkaanvaaleihin. H. oli var-

sin likeisissä ystävyyssuhteissa P. Birgittaan,

jenka „Hmestyksissä" Suomen hiipankantaja

useat kerrat suurella kunnioituksella mainitaan.

Kerrotaan, että juuri H. ensimäisenä esitti paa-

ville pohjoismaisen naispyhimyksen ilmestykset

ja maineen. Eoomassa oleskelevan Ruotsin valta-

kunnan asiamiehen Hemming Gadin esityksestä

paavi Aleksanteri VI antoi luvan Hemming piis-

pan autuaaksi julistamiseen (ks. Beatifikat-
sioni), mikä tapahtui Turussa 1514 suurella

loistolla. Uskonpuhdistus esti varsinaisen

pyhimykseksi julistamisen (kanonisatsionin)

.

[H. G. Porthan, „M. Pauli Juusten, Chronicon

episcoporum finlandensium".] K. ö.

Hemming Henrikinpoika, „M a s k u n He m-

minki" (k. vv:n 1618-20 välillä), suom. virsi-

niekka, v:sta 1587 Maskun kirkkoherra, otti

osaa Upsalan kokoukseen 1593 allekirjoittaen

sen päätöksen. Vv:n 1610-14 välillä H. julkaisi

suomal. virsikirjan, josta 1621, 1639 ja 1652

ilmestyi uusia painoksia. Ensim. painoksesta on

vain yksi kappale säilynyt (Upsalan yliopiston-

kirjastossa) , sekin nimilehteä ja loppua vailla,

muitta v:n 1639 painoksessa on kirjan nimi: „Yxi

vähä Suomenkielinen virsikirja. Suomencocouxis

Jumalata kijttä Suomenkielellä: tehty M. Jaco-

bilda Suomalaiselda ja muild Suomen papeilda

H. Hemmingin Maschun kirkkoherran vaival ja

culutuxel". H. käänsi 1616 myöskin keskiaikai-

sen kokoelman „Pire Cantiones" nimellä: „Van-

hain Suomen maan Piispain ja Kircon esimies-

ten Latinan kielised laulud . . . muutamissa M.

Jacobilda Finnolda ojetud. Nyt Suome.Ki kää-

tyd Hemmingild Mascun kirckoherralda". H:lta

on näin säilynyt 217 virttä, joista 15 varmasti,

ehkä 38, on alkuperäistä. H:n virsiä on 18 v:n

1886 suom. kirkkovirsikirjassa. H:n käännösten

nnsiona on pideltävä ajatuksen selvyys ja kie-

len rikkaus, mutta niitä haittaa sanojen lounais-

murteeseen perustuva katkominen ja runomit-

taan mahtumattomie^ liikatavnjen käyttäminen.
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H:n omissa virsissä, joista jotkut ovat laaditut

Suomen vanhalla (ei virheettömällä) runomitalla,

ilmenee vilkas mielikuvitus ja tunteen voima.
[Krohn, „Suomalaisen virsikirjan historia".]

K. ö.

Hemming Nilsson (k. 1351), v:sta 1341 Up-
salan arkkipiispa, kuului 1344 kuninkaan Nor-
janmatkan takia asetettuun tilapäiseen hallituk-

seen. H: n toimesta syntyi „Registrum ecclesiae

upsaliensis".

Hemmingsen, Nils (Nicolaus Hem-
ming i i) (1513-1600), tansk. jumaluusoppinut;
tuli 1537 Wittenbergissä ylioppilaaksi ja saavu-

tettuaan siellä maisterinarvon 1542 palasi Tans-

kaan, jossa tuli 1543 kreikan kielen opettajaksi,

Kööpenhaminan yliopistoon ja 1545 dialektiikan

professoriksi ; saavutettuaan 1553 teol. tiedekun-

nassa baccalauraeuksen arvon H. vihdoin tuli

teol. professoriksi ollen sitten pitkät ajat Tans-

kan vaikutusvaltaisin teologi — häntä onkin kut-

suttu nimellä „Tanskan opettaja". H. oli jo

opintoaikauaan liittynyt humauisteihin ja heti

hänen ylioppilaaksi tultuaan muodostui varsin

ystävällinen suhde Melanchtonin ja hänen kes-

ken. Teologisessa kannassaan hän jossain mää-
rin poikkesi oikeaoppisesta luteril. dogmatiikasta

ja varsinkin hänen ehtoollisoppinsa oli lähem-

pänä Galvinia kuin Lutheria (niin etenkin H:n
teoksissa „Lifsen5 Vej"', 1570 ja „Syntagma
institutionum christianorum", 1574). Tästä syystä

hallitus (Saksin vaaliruhtinaan Augustin vaati-

muksesta) rupesi H:ä vastaan harjoittamaan jat-

kuvaa painostusta, mikä päättyi niin, että H.
1579 erotettiin professorinvirastaan. H: n lukui-

sista teoksista mainittakoon paitsi edellämainit-

tuja: „De methodis libri II" (1555) ;
„Enchei-

ridion theologicum" (1557), jonkunlainen dog-

matiikan ja etiikan käsikirja, jota ulkomailla-

kin paljon käytettiin oppikirjana; „De lege na-

tur£E apodictica methodus" (1562), sekä „Pastor
sive pastoris optimus vivendi agendique metho-
dus". H:n teoksista on S. Goulart julkaissut osan
r„Opuscula theologica" (1586).] K. O.

Hemnitser, Ivan Ivanovits (1745-84)

,

ven. saturunoilija, syntyperältään saks., oli ensin

upseerina, sitten vuoriteollisuusviraston palve-

luksessa ja kuoli Venäjän konsulina Smyrnassa.
Hänen ensimäiset runokokeensa olivat saksan-

kielisiä. Opittuaan venäjää hän kirjoitti lyhyitä,

runoniittasia, opettavaisia satuja Lafontainen ja

Gellertin malliin, mutta niiden sävy oli kuitenkin

venäläinen. Suurin osa H:n saduista, joissa hän
vertauskuvallisesti antaa opetuksia yksityisen ja

valtiollisen moraalin alalla, ovat aiheeltaan hä-

nen omaa keksintöään. Kun niissä, vaikkakin
kuvallisesti, oli lausuttu totuuksia, jotka eivät

miellyttäneet vallanpitäjiä, julkaistiin ne H:

n

eläessä salanimellä. Vasta Krylov, kehittämällä

opettavan saturunoiluu korkeampaan taiteelli-

seen muotoon, tunki tieltään H:n suositut sadut.

J. J. M.
Hemodromografi 1. hemodromometri

(kreik. /ian)?a = veri, dromos = juoksu, ja gri-

p/l pi?i = piirtää; mefron = mitta) , erityinen A. W.
Volkmannin suunnittelema koje, jolla mitataan
verpii kulkunopeutta. (M. 0-B.)

Hemofilia (kreik. haima = veri, ja philoa = ys-

tävä), verenvuototauti; muutamissa suvuissa pe-

rintönä kulkeva sairaloisuus. joka ilmenee siinä,

että veren hyytymiskyky on vaillinainen, nii»

että pienenkin haavan sattuessa tavallisissa

oloissa veren hyytymisestä haavassa syntyvä
tulppa ja vuodon tyrehtyminen ei suoriudu, vaan
vuotamista jatkuu vaikka kuinka kauan, jollei

erityisten toimenpiteitten avulla saada vuotoa
seisahtumaan. H. on erittäin ikävä tila, jossa

usein pienetkin haavat voivat tuottaa hengen-

vaaran, vrt. Hemorraginen (diateesi).
M. 0-B.

Hemoglobiini (kreik. haima = veri, ja lat.

r/Zo?) i/s = pallo)
,
punainen veriväri, joka ollen luu-

rankoisilla punaisissa verisoluissa (ja lihaksissa)

.

joillakuilla luurangottomilla liuenneena veriplas-

massa, hapen kantajana välittää hengitystä. Ve-

ren kiertäessä keuhkoissa yhtyy sisäänhengite-

tyn ilman happi h:iin, joka siitä muuttuu oksi-

hemoglobiiniksi, mikä taas veren kiertäessä ruu-

miin eri osissa, vuorostaan luovuttaa happeaan
kudoksille, näin ylläpitäen kaikkialla ruumiissa

tapahtuvaa palamista s. o. hengitystä laajem-

massa merkityksessä. Oksihemoglobiinilla, niin-

kuin valtimoverelläkin, on heleänpunainen, he-

moglobiinilla, samoin kuin laskimoverelläkin si-

nertävän- ja tummanpunainen väri. H:n hajaan-

tuessa syntyy mustansinervää, raudanpitoista

hematiinia ynnä erästä munanvalkuaisaineen-
tapaista ainetta, vrt. Hengitys. 31. 0-B.

Hemoglobinuria (hemoglobiini, ks. t..

ja kreik. i7re'i7i = virtsata) , hemoglobiini-virtsa,

taudintila, jossa virtsaan ilmestyy hemoglobii-

nia 1. veren väriainetta ilman että siinä on verta

ja verisoluja. H. ilmenee muutamissa myrky-
tyksissä, tarttuvissa yleistaudeissa, suurempien
palohaavain aikaansaamissa taudintiloissa ve-

ressä tapahtuneen sairaloisten muutosten, väri-

aineen verisoluista irtaantumisen merkkinä, vrt.

H e m o 1 y y s i. M. 0-B.

Hemolyysi (kreik. haima - veri, ja lysis = ir-

roittaminen) , hemoglobiinin irtaantuminen punai-

sista verisoluista ja liukeneminen veriplasmaan,

jossa sitä terveissä oloissa ei ole. H. tapahtuu

milloin jonkin myrkyn, esim. suurempien kalium-

kloridi-annosten, milloin jonkin infektsionin eli

tarttuman vaikutuksesta. H. syntyy myöskin
keinotekoisesti sekoittamalla yhteen erilaisten

eläimien veriä. (M. 0-B.)

Hemometri (kreik. haima = veri, ja metron =

mitta), laite, jonka avulla arvostellaan veren

väri ainepitoisuutta.
Hemoptoe ja Hemoptysis ks. H se m o p t o e.

Hemorragia, verenvuoto, verenpurkauma, ks.

Hemorraginen.
Hemorraginen (kreik. haimorrage's'^ . veren-

vuotoa koskeva, helposti verta vuotava: li. dia-
teesi, ruumiintila, jossa vähimmistäkin syistä

helposti syntyy verenvuotoja. H. d:lla käsitetään

toiselta puolen hemofiliaa (ks. t.), toiselta puo-

len sellaista verenvuodon taipumusta, joka ilme-

nee tilapäisissä taudeissa, keripukissa, mustassa

isossarokossa, purpura-nimisessä taudissa y. m.

antaen silloin taudille erikoisen leimansa: ilman

suurempia tautejakin saattaa h. d. seurata useam-
pia verenvähyyden ja muiden yleisen heikkouden

i

tiloia. M. OB.
Hemorroidi (kreik. haimorrotdes) . p e r ä-

1

pukama, verensalpauk.^^en peräsuolen laski-

moissa synnyttämä suonenseinän laajentuma joko

;

peräaukon sisäpuolella (sisällinen h.) tahi sen uiko-
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puolella (ulkonainen h.). H. on usein seurauk-
sena pitkällisestä ummella olosta, jossa kovat
ulostukset painamalla suolen seinää estävät
verenkierron säännöllistä suoriutumista laski-

moissa ; sama on myöskin laita sydän- ja maksa-
j. m. vioissa, joissa verenkierto on häiriintynyt.

Paljon istuvillaan olo erittäinkin pehmoisilla ja

kysymyksessä olevia osia pahoin hautovilla tuo-

leilla sekä kunnollisen ja säännöllisen ruumiin
liikunnon puute edistävät myöskin h:n synty-

mistä. Paitsi muuta hoitoa on viime aikoina
menestyksellä myöskin ruvettu käyttämään leik-

kaamista. M. 0-B.
Hemosporidit, alkueläimiä, jotka elävät loi-

sina useiden eläinten punaisissa verisoluissa, ai-

heuttaen näille pahoja häiriöitä. Sellainen on
m. m. Ecemamoeba malarice, Laverauin 1880 kek-

simä malaarian synnyttäjä. E. W. S.

Hemostatika, verenvuotoa tyrehdyttävät ai-

neet ja muut toimenpiteet.
Hempponen (Fringilla cannahina) luetaan

tavallisesti erityiseen sukuun (Acanthis), jolla

on muista peipposlinnuista erottavana tunnus-
merkkinään lyhyt, sivuiltaan litistynyt suippo-

kärkiuen nokka. Koiraan rinta ja otsa ovat

kauniin punaiset, kurkku vaalea, selkä ja har-

tiat ruskeat, pää ja kaula harmaat, alapuoli vaa-

lea. Naaraalla ei ole punaista rinnassa eikä

otsassa. H. asustaa Euroopassa, Pohjois-Afri-

kassa ja Lounais-Aasiassa; meillä sitä tavataan
Etelä-Suomesta Vaasan ja Kuopion tienoille asti

katajapensaikkoa kasvavilla rinnemailla viljelys-

maiden läheisyydessä, ks. liitekuvaa Laulu-
linnut. E. W. S.

Hemsterhuis [-höjsj, Frans (1721-90)

,

alankom. filosofi ja arkeologi, kuului siihen nero-

jen piiriin, joka Miiusterissä ympäröi ruhtinatar

Amalia Golitsynia („Diotima"). H:n filosofia on
eklektistä ja pyrkii yhdistämään ratsionalismia

ja seusualismia toisiinsa. Hänen selityksensä

kauniin käsitteestä („kaunista on se, mikä lyhim-
mässä ajassa herättää mahdollisimman useita

mielteitä") hyväksyivät Jacobi ja Goethe. Saksan
uusromantikkoihin H:lla oli suuri vaikutus. Hä-
nen teoksistaan mainittakoon ,,Sur les dösirs"

(1770), „Lettre sur Thomme et ses rapports"

(1772), „Sophyle, ou de la philosophie" (1773),

„Arist4e, ou de la divinitö" (1779), „Lettre de
Dioclös ä Diotime sur Tathöisme (1785). H:n
„CEuvres philosophiquos" (1792) julkaisi vii-

meksi Mcyboom 1846-50.

Hendekasyllabos (kreik. Tie^defca = 11, syl-

ia&e' = tavu), yksitoistatavuinen säe. Tavallisesti

sillä tarkoitetaan kreikkalaisessa (ja tätä jäl-

jentävässä roomalaisessa) lyriikassa esiintyviä,

perusluonteeltaan jambisia kuusijalkasäkeitä

(trimetrejä), joissa jambien asemasta yhdessä
tai useammissa tahdeissa esiintyy trokeita; su-

pistukset ja lyhyiden tavujen sijalle ilmaantu-
vat „irratsionaaliset" pitkät vaikeuttavat usein
näiden säkeiden selvittelyä. Esimerkkejä ovat
Sappholainen h., n. s. sappholaisen säkeistön
pääaines:

(katalektinen trimetri), ja alkaiolainen h.:

(alkaiolaisen säkeistön 2 ensimäistä säettä)

.

Henell [-e'l], Anders Joachim von
.(1688-1744), ruots. kirjailija, palveli ensin audi-

töörinä Tallinnassa, tuli 1709 vänrikiksi Pohjan-
maan rykmenttiin, viimeksi Malmön komenta-
jaksi. Aateloitiin 1719. Tunnetuksi H. on tullut
varsinkin teoksillaan: „Den nu för tiden flore-
rande vidtberömde K. residensstaden Stockholm"
(1728), ja „Det anno 1729 florerande Sverige"
(1730), Ruotsin ja Suomen ensimmäinen „valtio-
kalenteri" (uusi painos vuodelle 1735). K. G.
Hengellinen, se mikä koskee ihmisen uskon-

nollista elämää tai ylipäänsä uskontoa tai myös-
kin kirkkoa, esim. hengellinen sääty (ks. t.)

;

kirkon palvelija. — vrt. Henkinen.
Hengellinen ehto ks. Reservatum eccle-

s i a s t i c u m.
Hengellinen rälssi ks. Rälssi.
Hengellinen sääty, kristittyjen kokonaisuu-

desta erotettujen, erityisten henkilöjen järjes-
täytynyt kokonaisuus, joka kat. kirkon käsityk-
sen mukaan muodostua kirkon varsinaisen aktii-
visen osan, joka on Jumalan asettama ja jolla
on erityinen armolahja; sentähden on sillä oi-
keus välittää kaikkea yhteyttä Jumalan ja ih-
misten välillä (vrt. Hierarkia); protestant-
tinen kirkko taasen pitää hengellistä säätyä
seurakunnallisena opettajistona, joka järjes-
tyksen vuoksi on asetettu opettamaan ja sakra-
mentteja jakamaan. K. ö.
Hengellinen tuomiovalta ks. Tuomi o-

valta.
Hengelliset näytelmät, draamallisia tuot-

teita, joiden aiheet ovat otetut Raamatusta tai

kristillisistä legendoista. Ne saivat alkunsa kir-

kollisesta liturgiasta, joka vähitellen pukeutui
vuoropuhelun ja draaman muotoon, vrt. M y s-

t e r i o-n ä y t e 1 m ä t. [Petit de Julleville, „His-
toire du th6ätre en France. Les mystöres"
.(1880) ; Creizenach, ,,Geschichte des neueren Dra-
mas" I (1893) ; Davidson, „Studies in the Eng-
lish mystery plays" (1893) ; d'Ancona, „Origini
del teatro italiano" (1891, I) ; Sepet, „Origines
catholiques du th^ätre moderne" (1901).]

J. n-i.

Hengelliset ritarikunnat, ristiretkien aikana
syntyneitä suljetulta yhdistyksiä, joitten jäse-

net tekivät munkkilupauksen sekä sitouiuivat

samalla, paavin vahvistamia sääntöjä noudat-
taen, taistelemaan alituisesti uskottomia vastaan
(jonka merkiksi jäsenet vaipassaan kantoivat
ristiä), suojelemaan pyhiinvaeltajia ja pyhiä
paikkoja, holhoomaan sairaita ja harjoittamaan
säännöllisiä uskonnollisia menoja. Jäsenet ja-

kaantuivat kolmeen luokkaan: 1) ritarit, joitten

tuli olla aatelista sukuperää ja jotka pitivät

huolta sotaisista toimista, 2) papit ja 3) palve-

levat veljet. Maallisia asioita varten oli kussa-

kin ritarikunnassa jäsenten valitsema suurmes-

tari ja veljesneuvosto, jotavastoin priori oli ylin

hengellinen virkailija. Edustaen ritarilaitoksen

puhtaimpia ihanteita hengelliset ritarikunnat

pian kohosivat maineeseen, mutta sittemmin,

saatuaan suuria rikkauksia, ne rappeutuivat.

Näitä olivat Alcantara. Calatrava, Jo-
hanniittain ritaristo, K a 1 p a v e 1 j e k s e t,

Temppeli herrain ritaristo, Saksalai-
nen ritaristo (ks. erikoisartikkeleita) . K. O.

Hengenahdistus (duspvoe), hengityksen vai-

keutuminen joko honkitorven tai keuhkojen lima-

kalvojen turvotuksien syystä tahi kasvannaisten,

i>estcenkasaantumisten (keuhkopussin ja sydän-
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pussin tulehduksissa) aiheuttamasta lieuhkojen

litistymisestä tahi myöskin sydämen heikkou-

desta j. n. e. M. 0-B.
Hengenasia ks. H e n g e n r i k o s.

Hengenrikos, sellainen rikos, josta kuoleman-

rangaistus saattaa seurata. Oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun 30 §:n mukaan ei „hengenasioissa"

voi ketään tuomita puhdistusvalalle ja saman
luvun 36 §:n mukaan ei „henkeä koskevissa rikos-

asioissa" ketään voi tuomita oman tunnustuk-

sensa nojalla, ,,ellei ole seikkoja, jotka tunnus-

tuksen vahvistavat". Näiden lainsäännösten on

kuitenkin tulkittu tarkoittavan kaikkia niitä

rikoksia, joista 1734 v:n lain mukaan kuoleman-
rangaistus saattoi seurata, eikä siis vain niitä,

joista voimassaoleva rikoslakimme säätää kuo-

lemanrangaistuksen, vrt. Alistaminen.
O. K:nen.

Hengentieteet ks. Henkitieteet.
Hengenvaara. Jos joku, tietäen toisen ole-

van todellisessa hengenvaarassa, on tälle anta-

matta tahi hankkimatta sellaista apua, minkä
hän, saattamatta itseään tahi ketään muuta vaa-

raan, voi aikaansaada, on rangaistus voimassa-

olevan 19 p. jouluk. 1889 annetun rikoslain 44: 2

mukaan sakkoa korkeintaan 300 markkaa.
(O. K:nen.)

Hengenveto, sama kuin sisäänhengitys. ks.

Hengitys.
Hengillepano ks. Henkikirjoitus.
Hengist ja Horsa olivat muka niiden anglo-

saksilaisteu joukkojen päällikköinä, jotka v. 449

Juutinmaalta tulivat Etelä-Britanniaan; jo ni-

met, jotka molemmat merkitsevät „hevosta" ja

viittaavat Kentin maakunnan myöhempään vaa-

kunaan, viittaavat satumaiseen alkuperään.
K. G.

Hengittäminen ks. Hengitys.
Hengitys (lat. respiratio). 1. Se fysiologinen

ilmiö, että eläimet ja kasvit käyttävät ilman
tahi veden happea ja ruumiistaan poistavat

hiilihappoa, tapahtuma, joka on kaiken elämi-

sen ensimäinen ehto. Alemmilla eläimillä tämä
kaasujenvaihto tapahtuu ihon välityksellä (iho-
hengitys; lat. perspiratio) ;

ylem.millä eläi-

millä on olemassa varsinaiset elimet, hengitys-

elimet, mitkä tämän tehtävän välittävät. Näit-

ten toiminta tarkoittaa suoda verelle tilaisuutta

tulia niin lälieiseen yhteyteen ym])äristön, ilman

tai veden, hapen kanssa että tämä helposti pää-

see yhtymään veren hemoglobiiniin (ks. t.). Ve-

dessä elävät eläimet hengittävät kiduksilla,

maalla elävät keuhkoilla tahi koko ruumiiseen
haaraantuvalla ilmaputkistolla. Ihmisessä, niin-

kuin yleensä keuhkoilla hengittävissä eläimissä,

hengitys suoriutuu seuraavasti: erityisten hengi-

tyslihasten vaikutuksesta rintakehä saatetaan

laajenemaan, jolloin keuhkot, jolka täydelleen

täyttävät niille tarjolla olevan tilan, laajeten

seuraavat rintakehän avartumista, joten ilmaa

imeytyy keuhkoihin. Kun sitten lihakset, niit-

ten supistuksen lakattua, veltostuvat, painuu
rintakehä, osaksi omasta painostaan, vähemmän
tilaa ottavaksi, minkä ohella keuhkot oman
joustavuutensa vaikutuksesta vetäytyvät kokoon
niin paljon kuin rintakehän tila myöntää; tästä

on seurauksena uloshengitys (hit. expira-

tio). Paitsi rintakehän laajenemista ja supistu-

mista vaikuttavat myöskin pallean liikkeet hengi-

tykseen
;
pallean supistuessa madaltuu sen rinta-

onteloon päin kohoava kuperuus, joten keuhkoille
suotu tila väljenee; pallean veltostuessa sen

kuperuus taas kohoaa, keuhkojen vetäytyessä
taas pienempään kokoon. Edellistä hengitys-
tapaa nimitetään rinta-, jälkimäistä pallea- eli

mahahengitykseksi. Nainen käyttää etupäässä
edellistä, mies jälkimäistä hengitystä. H.-liikkeet
ovat selkäytimen jatkossa olevan erityisen h.-

keskuksen hallitsemat ja tapahtuvat yleensä hei-

jastuksentapaisesti varsinaisten hermojen väli-

tyksellä. Tosin voimme tahallisesti syventää
h:tämme sekä myöskin jonkin verran vähentää
sen laajuutta; mutta kokonaan estää sitä tapah-
tumasta kykenemme vain muutamaksi minuu-
tiksi; hengityskeskus on näet tarkka huolen-
pitäjä eikä salli hiilihapon lisääntymistä ruu-
miissa yli määrätyn raja-arvon, vaan pakottaa
hengityslihakset heti toimeen, niin kohta kuin
sitä liiaksi karttuu. Aika-ihminen hengittää le-

vossa ollessaan noin 15-18, vastasyntynyt lapsi

lähes 40 kertaa minuutissa ; kaikenlainen lihas-

ponnistus lisää palamista ja hiilihapon kerty-
mistä sekä vaatii enemmän happea, mikä kaikki
pakottaa nopeammin ja syvemmin hengittämään.

M. 0-B.
2. Keinotekoinen h., toimenpiteet, joit-

ten avulla saatetaan jostakin syystä tauonnut
h. ylläpidetyksi, siksi että luonnollinen h. saa-

daan jälleen käymään. Keinotekoinen h. tulee

useimmiten kysymykseen hukkuneen ja myöskin
esim. kaasumyrkytykseen joutuneen pelastami-
sessa. Toimenpiteistä keinotekoisen hengityk-
sen aikaansaamiseksi esitettäköön seuraava me-
nettely: tukehtunut asetetaan pitkäksensä seljal-

leen, hartiat ja rinta hieman ylemmäksi kuin
muu rutimis; rintakehän yläosan alle pannaan
joko laudanpätkä tai kokoonkääritty vaatekap-
pale tai mikä tasainen esine hyvänsä, joka nos-

taa tämän kohdan vähän ylemmäksi, niin että

pää vapaasti vaipuu vähän alas ja taakse päin.

Keinotekoisen hengityksen toimittaja asettuu
tukehtuneen taakse, tarttuu häiien käsivarsiinsa

Keinotekoispn hengityksen ensi vaihe.

Keinotekoisen hengityksen toinen vaihe.
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kyynärpäiden läheltä, kohottaa ne vitkaan, mutta
Toimakkaasti pään yläpuolelle, jossa pitää niitä

pari sekuntia; tämä liike pakottaa rintakehän

laajenemaan ja vetämään ilmaa keuhkoihin:

keinotekoisen hengityksen ensi vaihe. Sitten

viedään käsivarret jälleen samaa tietä kahden
puolen rintaa, jonka sivuja vasten niitä varo-

vasti, mutta voimakkaasti painetaan, niin että

rintakehä paintm hieman kokoon työntäen ilmaa

taas ulos keuhkoista: keinotekoisen hengityksen

toinen vaihe.. Nämä liikkeet tehdään samassa
tahdissa, kuin tavallinenkin hengitys tapahtuu,

eli noin 15 kerta'a minuutissa, ja menettelyä jat-

ketaan taukoamatta, siksi kunnes valekuollut vir-

koaa tahi kunnes noin puoli tuntia on kuhmut.
Jollei keinotekoisesta h:stä siinä ajassa ole näyt-

tänyt apua olevan, niin saa onnettoman jo jät-

tää rauhaan. M. 0-B.
Hengitysharjoitukset ks. H e n g 1 1 y s 1 i i k-

keet.
Hengityshermot, hermot, mitkä hallitsevat

niitä lihaksia, joitten toiminnasta rintakehä
laajenee ja pallean lihas supistuu; rintakehän
lihasten hermot kulkevat 2-7 servikaali- 1. kaula-

hermoissa, pallean toimintaa ohjaa erityinen

hermo, nervus phrenicus, jonka jiuiret lähtevät

kolmannesta ja neljännestä servikaalihermosta.

vrt. Hengitys. (M. 0-B.)
Hengityshoitotavat ks. Pneumaattinen

hoito ja Inhalatsionihoito.
Hengityskoe, koe, joka tarkoittaa sen seikan

selvillosaamista, onko kuolleena tavattu sikiö

hengittänyt ja siis elävänä syntynyt, vai kuol-
leena syntynyt, jolloin se tietenkään ei ole

hengittänyt eikä siis ole vetänyt ilmaa keuhkoi-
hinsa. Koe toimitetaan siten, että sikiön keuh-
koista leikataan tarkoituksenmukaiset kappaleet,
jotka pannaan veteen uiskentelemaan

; jos ne jää-

vät kellumaan veden pinnalle, niin ne sisältävät
ilmaa, josta seuraa että sikiö on elollisena syn-
tynyt ja hengittänyt; kuolleena syntyneen sikiön
keuhkot sen sijaan painuvat pohjaan. M. OB.
Hengityslihakset, ne lihakset, joitten toi-

mesta hengittäminen tapahtuu, ks. Hengitys.
Hengitysliikkeet. 1. vrt. Hengitys. —

2. Keinotekoiset, voimistelussa käytetyt vapaa-
tahtoiset hengitysliikkeet, ja joiden tarkoituk-
sena on vahvistaa hengitystä, hengityslihaksia
ja ryhtiä. Liikkeet suoritetaan eri asennoissa
joko hengitystä helpottavien tai vaikeuttavien
liikkeitten yhteydessä. Kouluvoimistelussa ale-

taan tunti hengitysliikkeellä, koska ilma silloin

on puhtainta ja koska voimakas hengitys vai-
kuttaa virkistävästi väsyneihin aivoihin. Liik-
keet välttämättömät heikkoverisille, huonoryhti-
sille ja niille, joilla on heikot keuhkoelimet.

A. A. V-a.
Hengitysääni, se tai ne äänet, jotka syntyvät

ilman tulviessa keuhkoihin sisäänhengitettäessä
ja sen poistuessa niistä uloshengitettäessä ; edel-
linen, inspiratsioni- 1. sisäänhengitysääni on vesi-

kuläärinen muistuttaen sitä ääntä, joka syntyy,
kun huulet supukassa hiljaa vedetään ilmaa suu-
hun; jälkimäinen, ekspiratsioni- 1. uloshengitys-
ääni on terveissä oloissa yleensä — paitsi usein
oikean keuhkon kärjessä — kuulumaton. Suu-
remmista henkitorven haaroista kuuluu sekä si-

sään että uloshengitettäessä kurkunpään synnyt-
tämä n. s. bronkiaalinen ääni, joka, ollen kar-

keampi ja kovempi, muistuttaa h:n ääntämistä.
Eri tautien vaikutuksesta keuhkojen fysikaali-

siin ominaisuuksiin hengitysäänet muuttavat
monella tavalla luonteensa, seikka, jolla on suuri
merkitys, kun on otettava selkoa erinäisistä tau-

deista keuhkoja kuuntelemalla (auskulteeraa-
malla). vrt. Bronkofonia, Fremitus,
Rahina. M. OB.
Hengstenberg, Ernst Wilhelm (1802-69)

,

teol. professorina Berliinissä v:sta 1826 ja

„Evangelische Kirchenzeitung" nimisen kirkolli-

sen lehden toimittajana v:sta 1827 kuolemaansa
saakka. Taisteli väsymättä ja haikailematta
kaikkia uusia, luterilaisen kirkon perinuäisestii

opinkäsityksestä poikkeavia suuntia vastaan
sekä teologian että kirkollisen elämän alalla.

Julkaisi etupäässä edustamansa tieteen, V:nT:ii
selitysopin ja teologian alalla useita laajoja

teoksia, esim. „Christologie des AT:s" (3 nid.

1 pain. 1829-35, 2 pain. 1854-57), „Beiträge zur
Einleitung ius AT" (I 1831; II, III 1836-39),
,,Kommentar iiber die Psalmen" (4 nid., 1 pain.

1842-47; 2 pain. 1849-52) y. m. Ne eivät aika-

naan olleet arvoa ja merkitystä vailla, huoli-

matta siitä että niissä jyrkästi vastustetaan
kaikkia kriitillisen raamatuntutkimuksen tulok-

sia. Ar. 77.

Hengästys, jostakin syystä, tavallisesti ruu-

miin liikkeestä aiheutunut hengenahdistu.s, on
todi-stuksena siitä, että lisääntyneen palamisen
vaatima hapentarve ei tule kunnolleen tyydyte-

tyksi ; 'esiintyy helposti tottumattoman ruvetessa

juoksemaan j. n. e., mutta viittaa usein myöskin
siihen, että joko sydän tahi keuhkot eivät ole

aivan täydessä kunnossa, eivätkä kykene liikkeen

vaatimaa lisätyötä suorittamaan, vrt. Hengen-
ahdistus. M. 0-B.

Henki. 1. TJloshengitetty ilma; on kokoomuksel-

taan melkoisesti toisenlainen kuin ennen sisääu-

hengittämistä. Puhdas ulkoilma sisältää n. 21 %
happea ja 79 % typpeä sekä 0,os-0,o5 % hiili-

happoa ynnä asianhaarain mukaan eri suuren

määrän vesihöyryä; uloshengitetty ilma taasen

sisältää vain n. 16 % happea, mutta sen sijaan

vähän päälle 4 % hiilihappoa, typen määrän jää-

dessä muuttumatta ; tämän lisäksi uloshengitetty

ilma on vesihöyryn kyllästyttämää, sen mukaan
kuin se keuhkoissa on lämmennyt. Terveissä

oloissa ihmisen h. on jotenkin hajuton ; mutta se

muuttuu muutamissa taudeissa, niinkuin vatsa

ja suolitaudeissa, suu- ja keuhkomädässä y. m.

pahanhajuiseksi, jopa varsin ilettäväksi löyh-

käksi (lat. fostor ex ore). Kuumetaudeissa h.

«aa joskus erityisen imelän, asetonin (ks. t.)

hajun. ^f- 0-B.

2. H. merkitsee nähtävästi alkuansa hengi-

tystä, puhallusta tai jotak. sentap., samaten kuin

monissa muissakin kielissä ne sanat, jotka osoit-

tavat sielua (kreik. psyke' ja pneuma, lat. ani-

mus ja spiritus, ruots. ande, saks. Oeist y. m.)

.

Luonnonihminen näkyy kuvitelleen sielua ilman

tapaiseksi ..henkäykseksi", joka asuu ruumiissa

ju ylläpitää sen elontoiminnat niin kauan kuin

ihminen elää (sentähden suomen kielessä h.

myöskin = elämä), mutta ihmisen kuollessa pois-

tiui ruumiista suun kautta (vrt. Animismi).
Tieteessäkin ensin koetettiin selittää sielullisia

tosiasioita olettamalla jotakin hienoa ainetta,

joka samalla kertaa myöskin on elollista ja sie-
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lullista (ks. Hylotsoismi). Myöhemmin ru-

vettiin erottamaan toisistaan sielu ja aiue kah-

tena erilaisena olevaisena ja sangen verkalleen

kehittyi puhtaan eli aineettoman h: n käsite täy-

sin selväksi (erittäinkin Descartesin filosofiassa).

Sen ohessa kehitettiin, nojautuen m. m. muuta-

miin Eaamatun lausuntoihin, oppi, joka erottaa

ihmisessä 3 osaa, ,,ruumiin", ,,sielun", joka vai-

kuttaa elämän ilmiöt ja toimittaa alemmat sie-

lulliset toimitukset, sekä „hengen", johon kuuluu

vain korkeammat tajunnan toimitukset. Nyky-
aikainen sielutiede ei voi katsoa todistetuksi eikä

todennäköiseksikään, että sielu ja h., näin ym-
märrettyinä, todella ovat kaksi eri olevaista;

mutta enimmäkseen tarkoitetaan kuitenkin ny-

kyänsä hengellä ja henkisillä toiminnoilla etu-

päässä tajunnan ylevämpiä toimituksia, joita

ajatellaan ruumiillisuuden jyrkäksi vastakoh-

daksi ja jotka näyttävät olevan ruumiista riippu-

mattomat. — n. myöskin = henkiolento, ruumii-

ton olento, aave (ks. Henkien näkeminen).
— H. abstraktisessa merkityksessä = asian luonto,

olemus; esim. „runoelma on runoiltu kansanlau-

lun henkeen". A. Gr.

Henkien näkeminen. Melkein kaikkina ai-

koina on ollut olemassa se luulo, että ihminen
muka joskus voi havaita „heukiä", s. o. vaina-

jien sieluja tahi muita olentoja, joilla ei ole ruu-

mi-^^ta. Tähän arveluun ovat antaneet aihetta

m. m. unennäöt, kuumehoureet ja muut valhe-

aistimukset. Kun „henki" käsite ymmärretään
tarkassa merkityksessään, aineettomaksi olen-

noksi, niin tuo luulo sisältää sen ilmeisen risti-

riitaisuuden, että muka voisi havaita aineet-
tomia olentoja aineellisilla aistimilla.

Henkien näkijäin on sentähden itse asiassa pakko
joko myöntää, että henget tajutaan vain sisäl-

lisiuä, sielullisina mielikuvina, siis valheaisti-

muksina, tahi myöskin ajatella henkiään
„aaveiksi" (ks. t.) , s. o. olennoiksi, joilla tosin

ei ole varsinaista ruumista, mutta kuitenkin jo-

takin ruumiintapaista, niin että ne voivat näyt-

täytyä, kuuluvasti puhua, kosketella esineitä,

joskus levittää ympärilleen „ruumiin hajua" y. m.
semm. Hyvin moni kertomus henkien näkemi-
sestä voidaan helposti selittää valheaistimuksiin

eli hullusi iiatsioneihin perustuvaksi. On epäile-

mätön tosiasia, että tervejärkisillekin ihmisille

joskus ilmenee valheaistimuksia. Valheaistimus

johtuu tosin aina häiriytyneestä hermostonti-

lasta, mutta häiriö saattaa olla verrattain lievä.

Esim. satunnainen aivojen kiihotustila tahi kova
aivojen väsymys saattanee aiheuttaa, että mie-

lessä kuviteltu mielikuva ehdottoma.sti esiintyy

tajunnalle todellisuutena, ulkoesineeuä, samoin
kuin unennäössä säännöllisesti tapahtuu. Enim-
mäkseen „lienkien näkijät" kuitenkin vakuutta-

vat, että ne henget, jotka heille näyttäytyvät,

eivät suinkaan ole paljaastaan sisällisiä mieli-

kuvia, vaan ovat todellisesti havaittavissa, siis

että niillä on jonkinmoinen hieno, „eeterillinen"

ruumis. Senlaatuisen puoleksi sielullisen, puo-

leksi ruumiillisen ,,henkiaineen" olettaminen on
vanhastaan ollut paljon levinnyt tieteellisessäkin

ajattelussa (ks. Henki, Hylotsoismi). Sen
uudistivat 1700-luvulla sielutieteessä Bonnet, La-
vater y. m. Usko h. n:een oli valistusaikakau-
della jo melkein häviämässä, mutta sai sitten

uutta virikettä m. m. E. Svedenborgin „ilmes-

tysten" johdosta, 1800-luvulla spiritismin vaiku-

tuksesta. Muutamat spiritistiset mediot sanovat

näkevänsä melkein yhtä mittaa ympärillään
henkiolentoja ja kuulevansa niiden puhuvan;
spiritistisissä istunnoissa on muka onnistunut

niitä valokuvatakin. Spiritistit ovat kehittäneet

omituisia selityksiä siitä, miten henget, kun me-
dio kutsuu ne esiin, aiueistuvat (materialisee-

rautuvat) y. m. (ks. Spiritismi). [A. N.

Aksakov, ,,Animismus u. Spiritismus", 2 os., 4

pain. (1905) ; Alfr. Lehmanu, „Overtro og trold-

dom", 4 OS. (1893-96).] A. Gr.
Henkiherra ks. Henkikirjoittaja.
Henki- ja pääomavakuutus, henkivakuutuk

sen muoto, jossa vakuutussumma suoritetaan va-

kuutetun kuoltua ja viimeistään hänen täytet-

tyään määrätyn ikävuoden taikka määrättyjen
vuosien kuluttua. Henki- ja pääomavakuutuksen
vastakohtana on kuolemantapausvakuutus, jossa

vakuutussumma suoritetaan ainoastaan vakuute-
tun kuoltua. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt
myöntävät ainoastaan henki- ja pääomavakuu-
tuksia korkeintaan 90 vuoden ikään. Vakuutus,
missä vakuutussumma suoritetaan viimeistään

näin korkeassa iässä on kuitenkin miltei sama
kuin kuolemantapausvakuutus, koska useimmat
vakuutetut luonnollisesti jo ovat ennen tämän
iäu saavuttamista ehtineet kuolla. Henki- ja

pääomavakuutusta nimitetään myöskin s e k a-

vakuutukseksi tai lyhennetyksi
henkivakuutukseksi. ks. Henkiva-
kuutus, n. n.
Henkijoukot. Henkijoukoiksi sanottiin ennen

ruhlinastcn erikoista henkivartiastoa. Nykyään
tätä nimitystä käytetään kaikista niistä joukko-
osastoista, joiden persoonallisena päällikkönä on
hallitsija. Kaartijoukoissa ensimäiset komppa-
niat, eskadroonat ja patterit ovat siis henkijouk-
koja. V. V. U.
Henkikirja, virallinen luettelo kaikista mää-

rättyyn henkikirjoitus- ja veronmaksupiiriin
kuuluvista henkilöistä. Henkikirja valmistetaan
vuotuisten henkikirjoitusten (ks. t.)

perusteella erikseen kutakin kihlakuntaa varteu,

kukin kihlakuntaan kuuluva seurakunta tahi

seurakunnan osa aina erillään, paitsi kau-
pungeissa, joissa kaikki seurakunnat kirjoite-

taan yhteen. H:aan merkitään kaikkien ennen
sen vuoden tammikuun 1 päivää, jona henkikir-
joitus tapahtuu. 16 vuolta täyttäneiden ja sitä

vanhempain henkilöiden nimet, syntymävuodet
ja ammatti tahi toimi: 16 vuotta nuoremmat
merkitään ainoastaan lukumäärältään, kumpikin
sukupuoli erikseen. Kaupungin henkikirja laa-

ditaan kaupunginosain, korttelien ja talonume-
rojen mukaan, pitäjän tahi kappelin heiikikirjii

taas kylittäin ja talottain siten, että kylät ote-

taan aakkoisjärjestyksessä ja jokainen eri talo

tahi talonosa siihen kuuluvain torppain ja tilain

kanssa talon maakirjassa olevan numerojärjes-
tyksen mukaan. Tehdas tahi muu laitos pan-

naan sen tilan alle, jossa se sijaitsee, ja sitä

paitsi kylän loppuun sarekkeen ulkopuolelle.

Henkikirja on oleva kaikkien henkikirjoituksessa
läsnäolleiden viranomaisten allekirjoittama ja

tulee toimitusmiehen laskea siinä viiteen kukin
sivu erikseen. Yksityisten henkikirjiiin summat
siirretään kihlakunnan henkikirjan loppuun pan-

tuun yhteenvetoon, joka osoittaa pääsumman kau-
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pungista ja, mitä maaseutuun tulee, pääsumman
erikseen pitäjästä ja kappelista ja näistä yh-

teensä sekä koko kihlakunnasta. Henkikirjasta
on vuosittain jätettävä kappale lääninkonttoriin,

mistä se läänin tilikirjan ohella menee senaat-

tiin, ja sitäpaitsi on kunkin kihlakunnassa ole-

van kaupungin maistraatille lähetettävä ote kau-
pungin henkikirjasta (vrt. huhtik. 10 p:nä 1894

annettu Keis. As. henkikirjoituksesta, §§ 18, 20,

•25-28). O. E:nen.
Henkikirjoittaja, lääninhallituksen alainen

virkamies, jolliiin^n on jokaisessa kihlakunnassa
ja jonka tehtävänä on pitää maakirjaa, toimit-

taa vuotuiset henkikirjoitukset (ks. t.) , laatia

kruununverojen kantoluettelot ja maksukuitit
sekä pitää huolta muusta kihlakunnan hallintoon

kuuluvasta kirjoitustyöstä ynnä sitäpaitsi pitää

silmällä ja valvoa kruununverojen kantoa. H.
nauttii palkkaetuja vahvistetun palkkaussäännön
mukaan ja hänellä on oikeus virasta erotessaan

saada eläke siviilivirkamiehille yleensä vahvis-

tettujen perusteiden mukaan, jotapaitsi hän un
osallinen siviilivirkakuunan leski- ja orpokas-

sassa. Nykyisin (1910) voimassaoleva h:n ohje-

sääntö on annettu 28 p. marrask. 1898.

O. K:nen.
Henkikirjoitus, vuosittain toimitettava väes-

tön luetteloihin ottaminen, jonka tarkoituksena

on tiedon saaminen maan väkiluvusta ja eräitten

kansalaisvelvollisuuksien ja -oikeuksien sovellut-

tamisen perusteena oleminen. — Ensimäinen
määräys väestöluettelosta tavataan meillä 1.556

annetussa voutijärjestyksessä, mutta vasta 1700-

luvulla ruvettiin pitämään varsinaisia henkikir-

joja (ks. t.) . Nykyisin h:sta on pääasiallisesti

voimassa asiasta 10 p. huhtik. 1894 annettti ase-

tus, joka pääsääntönä säätää, että jokainen
Suomen kansalainen on vaimoineen, lapsineen

ja muine huonekuntaansa oikeastaan kiuilu-

vine henkilöineen hengille kirjoitettava siinä

paikkakunnassa, jossa hänellä on asuntonsa
ja kotonsa, s, o. jossa hän sen vuodon alussa

on ollut asuntoa. Tämän yleisen pääsäännön
lisäksi annetaan vielä mainitussa asetuk-

sessa sekä eräässä 13 p. syysk. 1892 annetussa
asetuksessa eräistä poikkeustapauksista henki-

kirjoituspaikkaan nähden seuraavia tarkempia
määräyksiä. Jos joku asuu toisella paikkakun-
nalla, mutta toisella harjoittaa elinkeinoa, pitää
virkaa, jota hän ei hoida, omistaa kiinteimistöä
tahi nauttii eläke- tahi muita sonlaattiisia etuja,

katsotaan asuinpaikka oikeaksi henkikirjoitus-

paikaksi. Sen henkikirjoituspaikkaa ei ole muu-
tettava, joka on poissa kotopaikastaan satunnai-
sesti tahi semmoisen ohimenevää laatua olevan
toimen johdosta, jonka täyttäminen vaatii lyhem-
pää aikaa. Samoin ei sekään, joka hallitukselta

tahi eduskunnalta on määräajaksi saanut toimen,
jonka täyttäminen vaatii oleskelemaan määrä-
tyssä paikassa, sentähden kadota entistä koti-

paikkaoikeuttaan ja muuta henkikirjoituspaik-
kaansa. — Suomen kansalainen, joka Suomen
valtio- tahi julkisen viran hoitamista varten oles-

kelee ulkopuolella maan rajojen, on, ellei hän
omista kiinteistöä muualla maassa ja ole siellä

hengillepantuna, kirjoitettava hengille Hel-
singissä. — Vaivaishoitolainen sekä se, joka vai-

moa tahi alaikäistä lasta varten nauttii pysy-
väistä apua, on pantava sen kunnan henkikirjoi-

11. III. Painettu ^\n\(i.

hin, jolta apua nautitaan. — Henkikirjoituksen
toimittaa vuosittain maaliskuun 15 ja kesäkuun
15 p:n välillä, erikseen kussakin kunnassa ja
kuvernöörin lähemmin määräämänä päivänä ja
määräämässä paikassa, asianomainen henkikir-
joittaja tahi kaupungissa joku toinen kuvernöö-
rin määräämä henkilö. Toimitukseen, jossa tulee
olla käsillä myös seurakunnan kirkonkirja, on
kaikkien kiinteistön tahi teollistiuslaitosten omis-
tajain tahi haltijain, huonekuntain hoitajain sekä
erinäisten viranomaisten annettava itsestään ja
alaisistaan henkikirjoitukseen otettavista henki-
löistä säädettyjä ilmo'*^aksia. Henkikirjoituk-
sessa tulee, paitsi varsinaista toimitusmieslä, olla

saapuvilla, kaupungeissa kauptingijiviskaalin ja

poliisikomisarion ja maalla kruununnimismiehen
sekä kunnallislautakunnan ja vaivaishoitohalli-

tuksen jäsenten. O. K:nen.
Henkikirjuri ks. Henkikirjoittaja.
Henkilaatikot ovat urkuihin rakennettuja

ilmasäiliöitä, joista ilmavirta jakautuu eri ääni-

kertoihin ja pilleihin. /. K.
Henkilääkäri, hallitsijain ja ruhtinaallisten

henkilöitten kotilääkärin nimitys.
Henkilö, henkinen olento, ks. Persoona.
Henkilökilometri, matkustajan kulkema 1

km:n pituinen matka (esim. jtman kuljettua 5

km on siis yksi matkustaja kulkenut 5 henkilö-

kilometriä ja 15 matktistajaa 75 henkilökm)

.

Käytetään varsinkin rautatie-, mutta myös
muussakin liikenteessä matkustajain kuljetuksen

mittana. — vrt. Rautatie yksiköt.
Henkilökohtainen vaivaismaksu 1. v a i-

V a i s r a h a, 50 hopeakopekan (2 mk:n) suurui-

nen maksu, minkä jokainen 15:ttä vuotta van-

hempi Suomen kansalainen, joka määräämättö-
mäksi ajaksi on passitettu Venäjälle, on velvolli-

nen maksamaan Suomen Pietarissa olevalle passi-

toimistolle ja mistä osa jää mainitulle virastolle

ja osa lankeaa asianomaisen Suomeji seurakun-

nan köyhä inhoitorahastoon. O. K:nen.
Henkilökolitainen vero 1. henkilövero,

vero, joka määrätyiltä verovelvollisilta menee
sillä perusteella, että he yksilönä ovat olemassa,

ja siis katsomatta heidän taloudelliseen ase-

maansa. Jos tätä veroa otetaan saman verran

jokaiselta hengeltä, sanotaan sitä h e n k i v e-

r o k s i, ja jos se on määrätty luokittain, 1 u o k-

k a veroksi. Kun kuitenkin nykyaikai.sen

katsantokannan mukaan veron tulee kohdata

verovelvollisia, mikäli mahdollista, näiden veron-

maksukyvyn eikä pääluvun mukaan, on puheena-

oleva yksinkertainen veromuoto käynyt yhä
harvinaisemmaksi, jopa kokonaan hävinnyt usei-

den valtioiden (kuten Norjan, Tanskan, Englan-

nin, Itävallan, Italian ja Belgian) finanssioikeu-

desta. Suomessa h. v. on vielä säilynyt seuraa-

vissa muodoissa: 1) eräissä valtiolle menevissä

veroissa, nim. henkiverona, käräjäkap-
poina ja henkilökohtaisena vai-
vaismaksuna (ks. n.); 2) kunnallisena,

köyhäinhoitotarkoituksiin menevänä henkimak-

suna. Voimassaolevan, "U 1879 annetun vaivais-

hoitoasetuksen 29 §, sellaisena kuin se kuuluu

muutettuiui 6 p. elok. 1889 annetulla Keis. A:lla,

säätää nim., että jos muut vaivaishoitoyhdys-

kuunan vaivaishoitoon aiotut tulot ja saatavat

eivät riitä, on puuttuva määrä kannettava sekä

kunualli.sten ulostekojeu suorittamiselle säädet-
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tyjeu pcrusiuslen mukaan että myös vaivais-

hoitoyhdyskimnau määräämäuä heiikimaksuna,

jota suorittaa kukiu heukirahoja maksava sekä

mies että nainen ; sekä 3) papiston palkkaukseen
menevänä heukinia.ksuna (ks. Papiston
palkkaus). Toisinaan henkilö- (eli subjekti-)

veroa käytetääii laajemmassa merkityksessä

reaali- (eli objekti-) verojen vastakohtana ja edel-

lisiin luetaan silloin myöskin yleinen tulovero ja

varallisuusvero, mutta ei esim. tuottoveroja. —
vrt. V o r o. O. K:nen. (K. J. S.)

Henkilöoikeus, se yksityis- 1. siviilioikeuden

osa, joka järjestää henkilösuhteet. H:u alaosas-

toja ovat avio-oikeus, perintöoikeus ja holhous-

oikeus.

Henkilövakuutus käsittää kaikki ne va-

kuutuslajit, joissa ihminen, hänen psyykillinen

tai fyysillinon voimansa on vakuutuksen esi-

neenä. Henkilövakuutus on vahinkovakuutuksen
vastakohtana. Jälkimäisessä korvataan synty-

nyt omaisuusvahinko sopimuksen määräämissä
rajoissa, mutta henkilövakuutuksessa sitävastoin

on vakuutussuoritukscna vakuutustapauksen sa-

tuttua sopimuksen mukainen määrä joko pää-

omana, elinkorkona tai muuna suorituksena.

Erästä ryhmää henkilövakuutuksia nimitetään

ra hamäärävakuut ukseksi, koska va-

kuutussuorituksena tässä tapauksessa aina on

suuruudeltaan edeltäkäsin määrätty rahasumma,
ks. Henkivakuutus. E. E.
Henkilövero ks. Henkilökohtainen

vero.
Henkimaksu ks. Henkilökohtainen

vero.
Henkinen, henkeen eli ylevämpään sielunelä-

mään kuuluva. Siitä erotetaan hengellinen,
se mikä kuuluu uskontoon tahi uskonnollisiin

laitoksiin. e>im. hengellinen sääty = papisto.

Henkipatti ks. K u h 1 u t.

Henkiputki, bronkia flat. ironchus) , henki-

torven (lat. trachia) päähaara.
Henkiraha ks. H e u k i v e r o.

Henkitieteet (saks. Geisteswissenscliaften)

,

viime vuosikymmeninä käytäntöön tullut nimi-

tys, jolla ymmärretään kaikkia niitä tutkimuk-
sia, jotka käsittelevät inhimillistä sielunelämää

(sielutiede) tahi ihmisen henkisellä toiminnal-

laan muodostamia tuotteita ja laitoksia (esim.

valtion, sivistyksen ja kirjallisuuden historia,

kielitiede, yhteiskuntatiede, oikeustiede, uskon-
tojen tutkimus), — vastakohtana luonnontieteille,

jotka tutkivat aineellisia kappaleita. A. Gr.
Henkitorven kouristus ks. Astma.
Henkitorven laajennus ks. Bronkiekta-

s i a

.

Henkitorven leikkaus ks. T r a k e o t o m i a.

Henkitorven tuberkuloosi ks. Tuberku-
loosi.
Henkitorvi (lat. trachia), ihmisellä noin 10-12

cm pitkä, epätäydellisten, takaa avointen rusto-

rcnkaillen tukema torvi, joka johtaa kurkun-
päästä keuhkoihin, joissa haaraantuu ensin kah-

teen, kumpaankin keuhkoon vievään erityiseen

henkipulkeen (bronchus), mitkä vuorostaan edel-

leen haarnaiituvat yhä pienempiin ja pienem-

piin ilmatiehyisiin. Henkitorven ylemmissä
osissa limakalvo on muodostunut n. s. ripsi-

.soluista, joitten ripset ovat alituisessa ylös- ja

ulospäin suunnatussa aaltoilevassa liikkeessä

vieden hengittämisessä limakalvolle joutuneen

tomun takaisin kurkunpäähäu, josta se kakista-

malla poistetaan. M. 0-B.
Henkivakuutus. Laajimmassa merki-

tyksessä henkivakuutus käsittää kaikki ne

vakuutusmuodot, joissa se epätietoisuus, mikä
on kaiken vakuutustoiminnan välttämätön edel-

lytys, kohdistuu ihmiselämän pituuteen. Rajoi-

tetussa merkitykses.sä luetaan henkivakuutuk-
seen ne vakuutuslajit, joissa vakuutustapauk-
«essa suoritetaan sopimusta laadittaessa mää-
rätty pääoma ja ahtaimmassa merkityksessä

taasen ne vakuutuslajit, joissa tämä pääoma
1. vakuuttissumma suoritetaan vakuutetun hen-

kilön kuoltua. Tätä vakuutusmuotoa nimite-

tään myöskin kuolemantapausvakuu-
tukseksi ja sitä on kolme eri lajia: henki-
vakuutus kuoleman varalle 1. elin-
kautinen henkivakuutus, jossa vakuu-
tussumma maksetaan vakuutetun kuoltua ; 1 y-

hennetty henkivakuutus, myöskin ni-

mitetty henki- ja pääomavakuutuk-
seksi 1. sekavakuutukseksi, jossa va-

kuutussumma suoritetaan vakuutetun kuoltua tai

viimeistään hänen täytettyään määrätyn ikä-

vuoden ; lyhytaikainen henkivakuu-
tus, vakuutussumma suoritetaan ainoastaan, jos

vakuutettu kuolee määrätyn ajan kuluessa.

Paitsi näitä henkivakuutuksen päälajeja on

olemassa muutamia muitakin vähemmän tärkeitä

henkivakuutusmuotoja. Määräaikaisessa
henkivakuutuksessa suoritetaan vakuu-
tussumma edeltäpäin määrättynä ajankohtana,

huolimatta siitä elääkö vakuutettu silloin vielä

vai onko hän ehkä jo aikaisemmin kuollut. Va-
kuutusmaksuja ei kuitenkaan suoriteta muuta
kuin niin kauan kuin vakuutettu elää. Hyvi-
tys- (b o n i f i k a t s i o n i-) V a k u u t u s eli

henkivakuutus kaksinkertaisine
pääomamaksuineen on eräs lyhennetyn
henkivakuutuksen muoto: vakuutussumma suori-

tetaan nimittäin joko vakuutetun kuoltua tai vii-

meistään hänen täytettyään määrätyn ikävuoden,

jotapaitsi hän jälkimäisessä tapauksessa saa va-

kuutusyhtiöltä sitoumuksen, että joku määrätty
rahasumma suoritetaan hänen kuoltuansa tai hä-

nen täytettyään määrätyn korkean iän 85 tai 90

vuotta. Tuonnemmaksi siirretty
henkivakuutus eli karenssivakuu-
t u s: vakuutussumma suoritetaan kokonaisena

ainoastaan siinä tapauksessa, että vakuutettu on

elänyt määrätyn ajan vakuutuksen päättämisestä;

vakuutetun kuoltua sitä ennen suoritetaan osa

vakuutussummasta taikka vain vakuutusmaksut:
aikaa, minkä täytyy vakuutuksen päättämisestä

kulua, ennenkuin koko vakuutussumma suorite-

taan, nimitetään odotus- eli karenssi-
ajaksi. Tätä vakuutusmuotoa käytetään henki-

vakuutuksissa ilman lääkärintutkimusta ja myös-

kin n. s. kansanvakuutuksessa.
liiMikivakuutuksia voidaan päättää joko yhden

ainoan tai kahden, vieläpä useammankin henki-

lön hengelle yhteisesti, siten että vakuutussumma
suoritetaan niinpian kuin joku vakuutetui.sta

kuolee tai täyttää määrätyn iän. Tavallinen on

henkivakuutus kahdelle hengelle,
siten että vakuutussumma suoritetaan jomman-
kumman kuoltua tai täytettyä määrätty ikäraja.

Henkivakuutus jakaantuu n. s. tavalliseen
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henkivakuutukseen ja kansanva-
kuutukseen. Kansanvakuutus voi olla joko

vakuutusta kuolemantapauksen varalta tai mää-
rättyyn ikävuoteen. Se eroaa tavallisesta henki-

vakuutuksesta yleensä pienien vakuutussum-
mainsa ja puuttuvan tai sangen yksinkertaiseksi

laaditun lääkärintutkimuksen vuoksi. Kansan-
vakuutuksessa suoritetaan sitäpaitsi vakuutus-
maksut kuukausittain tai viikoittain, minkä
ohella vakuutussummat suoritetaan täydellisinä

vasta määrätyn karenssiajan kuluttua. Raja
tavallisen henkivakuutuksen ja kansanvakuu-
tuksen välillä on kuitenkin usein sangen epä-

määräinen.
Hautausapukassain tai n. s. ha u-

tausapurenkaiden harjoittama vakuutus-
liike luetaan joskus myöskin henkivakuutukseksi.
Hautausapukassain tarkoituksena on suorittaa

määrätty pieuenlainen rahasumma kuolleen jäse-

nen hautauskustauuusten korvaamiseksi. Hau-
tausapukassaliike ei kuitenkaan ole laadittu

yhtä varmoille teknillisille perusteille kuin henki-
vakuutus- ja kansauvakuutuslaitosten toiminta.

Vakuutetun rahamäärän, henkivakuutussum-
man, vastikkeena vakuutuksenottaja suorittaa

vakuutuslaitokselle määrätyn kuolleisuustaulun

ja sopivan korkokannan mukaan laskettuja v a-

kuutusmaksuja (Prämie) . Vakuutusmak-
suna voi olla joko yhdellä kertaa maksettu raha-
summa n. s. kertamaksu taikka suorite-
taan maksuja vuosittain. Vuosittainen
vakuutusmaksujen maksaminen voi olla joko
koko vakuutusaikana tapahtuva taikka
lyhennetty. Jälkimäisessä tapauksessa mak-
setaan vakuutusmaksuja joko määrättyinä vuo-

sina 5-10-15-20 vuotena tai määrättyyn 45-50-55-

60-65-70 j. n. e. ikävuoteen.
Vuosittaiset vakuutusmaksut taasen voivnt

olla aina tasasuuria, kohoavia tai a 1 e-

n e v i a. Voivatpa vakuutusmaksut määrättyinä
vuosina olla tavallista alhaisempia kohotakseen
sitten joko äkkiä tai vähitellen säännönmukai-
seen määräänsä. Näin on laita n. s. opinto-
vakuutuksessa eli nuorisovakuutuksessa,
jonka tarkoituksena on tarjota nuorille henki-
löille tilaisuus halvan vakuutuksen saamiseen,
silloin kun tulot ovat pienet, ja korottaa maksut
määrätyn ajan, 5-10 vuoden kuluttua.
Vakuutusmaksuja voidaan suorittaa joko koko-,

puoli- tai neljännesvuotisissa erissä, kansan-
vakuutuksessa kuukausittain tai viikoittain.

Henkivakuutusmaksut voidaan myöskin laskea
vain yhtenä vuonna vakuutettuna olemista var-
ten kerrallaan ja kohoavat ne silloin vakuutetun
iän noustessa sangen tuntuvasti, kasvaen lopulta
miltei koko vakuutussumman suuruiseksi. Näitä
n. s. luonnollisia vakuutusmaksuja
käyttää n. s. assessment-järjestelmä
(assessment-meno, taksoitus- 1. tasausmaksut),
Ameriikassa kuitenkin jossakin määrässä muun-
nettuina.

Vakuutuslaitoksen, joka vakuutetuiltaan kan-
taa kertamaksuja tai vuosittaisia vakuutusmak-
suja, täytyy pitää hallussaan ja sijoittaa kyllin
riittävää korkoa kasvamaan se osa vakuutus-
maksuja, minkä ci ole arvioitu menevän kustan-
nusten korvaamiseksi tai sattuneiden kuoleman-
tapausten johdosta suoritettavien vakuutussum-
mien maksamiseen. Tällä tavoin varattua sum-

maa sanotaan vakuutus rahastoksi. Va-
kuutettu on oikeutettu koska tahansa vakuutuk-
sesta luopumaan ja vakuutuslaitokset suorittavat
tässä tapauksessa eroavan vakuutuksen osalle

joutuvan osan vakuutusrahastosta eli vakuutuk-
sen matemaattisen arvon joko kokonaan tai

osaksi. Tätä nimitetään takaisinostoksi.
Vakuutuksenottaja voi lakata vakuutusmaksuja
suorittamasta kuitenkaan haluamattansa myydä
vakuutusta vakuutuslaitokselle. Vakuutus muun-
netaan tällöin maksuttomaksi vakuutukseksi 1.

n. s. vapaakirjaksi.
Henkivakuutus voidaan päättää joko osalli-

suudella vakuutuslaitoksen voit-
toon tai ilman osallisuutta voit-
toon. Edellinen tapa on tavallisin. Järki-
peräisten laskuperusteiden mukaan toimiva henki-
vakuutusyhtiö voi nimittäin miltei aina olla

varma siitä, että liike on tuottava ylijäämää.
Tämä voi syntyä joko kuolleisuusvoit-
t o n a senvuoksi, että todellinen kuolleisuus on
ollut alhaisempi kuin kuolleisuustaulunmukainen,
korkovoittona, kun sijoituksista on saavu-
tettu edellytettyä korkokantaa suurempi korko,
tai kuormitusvoittona, kun vakuutus-
maksuihin lisätyt kuormituserät ovat enemmän
kuin täydelleen riittäneet tarkoitukseensa luoden
ylijäämän.
Henkivakuutus perustuu kuten kaikki vakuu-

tus keskinäisyyteen, jolla tässä ta|)auk-

sessa 'ymmärretään yhteenliityntää eli

assosiatsionia, mutta vakuutusliikettä voi-

daan harjoittaa joko puhtaasti keskinäisenä
tai osakeyhtiövakuutuksena. Edelli-

sessä tapauksessa harjoitetaan vakuutusliikettä
yksinomaan vakuutettujen varoilla ja heidän las-

kuunsa. Vakuutuksen tultua hyväksytyksi on
vakuutettu myöskin samalla tullut keskinäisen
vakuutuslaitoksen osakkaaksi. Kuitenkin täytyy
keskinäisilläkin henkivakuutuslaitok.siila aluksi
olla pohjapääomaa joko lainattua tai takuu-
osakeyhtiön muodossa saatua. Osakeyhtiö-
vakuutuksessa osakeyhtiö harjoittaa va-

kuutusliikettä voittoa saadakseen. Henkivakuu-
tuksessa ei yleensä enää tavata puhdasta osake-
yhtiövakuutusta ensinkään, vaan suovat henki-
vakuutusliikettä harjoittavat osakeyhtiötkin va-

kuutetuille osuuden liikkeen tuottamaan voittoon

ja sallivat heidän ottaa osaa yhtiön hoitoon anta-

malla heille äänestys- ja puhevallan yhtiökokouk-
sissa. Keskinäiset yhtiöt ovat oikeutetut vuoden
kuluttua n. s. tasausmenettelyn avulla

kantamaan vakuutetuiltaan niin paljon kuin tar-

vitaan liikkeen synnyttämän vajauksen peittä-

miseksi, kun sitävastoin osakeyhtiöiden kanta-
mat vakuutusmaksut aina ovat suuruudeltaan
edeltäkäsin määrättyjä, mutta kun usea keski-

näinen henkivakuutusyhtiö on oikeudestaan jälki-

maksuihin luopunut, voivat keskinäiset henki-

vakuutusyhtiöt tässä suhteessa olla henki-

vakuutusosakeyhtiön tapaisia.

Henkivakuutusliike on tuloksiltaan yleensä
varma ja tasainen. Se perustuu vanhempien
henkivakuutusyhtiöiden kokemuksien nojalla laa-

dittuihin k u o 1 1 e i s u u s t a u 1 u i h i n, joiden

sopivaisuus nykyisiin oloihin riippuu siitä, että

yhteiskunnalliset joukkoilmiöt noudattavat mää-
rättyjä lakeja, ja korkokantaan, joka taa-

sen aina voidaan pysyttää alhaisempana kuin
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maassa tavallinen keskikorko. Vakuutusmaksut
riittävät näin ollen aina tarkoitukseensa, mutta
kun osa niisiä tulee sangen kauan, usein kymme-
niä vuosia olemaan henkivakuutusyhtiön hal-

lussa, joutuakseen lopulta vakuutussummana
suoritetuiksi vakuutetuille itselleen tai heidän

oikeudenomistajilleen, on vakuutusyhtiön pidet-

tävä tarkoin huolta siitä, että näin säästetyt

erät 1. vakuutusrahasto sijoitetaan vakavarai-

suutta ja riittävän koron saantia silmällä pitäen

korkoa kasvamaan. Vakuuteltujen edun vuoksi

on jo aikaiseen ryhdytty laiusäädäutötoimen-

piteillä järjestämään henkivakuutusyhtiöiden toi-

mintaa tässä suhteessa. Tätä koskevia lainsää-

däntömääräyksiä on useimmissa maissa, mutta
täydellisiä vakuutustoimintaa säännösteleviä la-

keja on kuitenkin vain harvoja. Tärkeimmät
näistä ovat Sveitsin „Gesetz und Eegulativ"

(v:lta 1886), Saksan „Reichsgesetz iiber die

privaten Versieherungsunternehmungen" (v:lta

1901), Tanskan „Lov om Livsforsikringsvirksom-

hed" (v:lta 1904) ja Kuolsin ,,Lag om försäk-

ringsrörelse" (v:lta 1903). (ks. Vakuutus-
tarkastus.) Suomessa ei ole olemassa muuta
henkivakuutusta julkisoikeudelliselta kannalta

säännöstelevää määräystä, muutamia ulosottolain

pykäliä lukuunottamatta, kuin kesäkuun 11 p:nä

1891 annettu »Julistus niistä ehdoista, joilla

ulkomaalaiset vakuutuslaitokset harjoittakoot

Suomessa vakuutusliikettä", joka kuitenkin kos-

kee vain ulkomaalaisia vakuutuslaitoksia.

Henkivakuutussopimuksia yksityisoikeudelli-

sessa suhteessa järjestävät jokaiseen vakuutus-

kirjaan painatetut vakuutusehdot. Myös-
kin henkivakuutussopimusoikeutta on koetettu

lainsäädäntöteitse järjestää useissa eri maissa.

Täydellisesti kodifioitua vakuutussopimusoikeutta

ei kuitenkaan ole kuin kahdessa maassa Sveit-

sissä ja Saksassa. Sveitsin „Bundesgesetz iiber

den Versicherungsvertrag" on huhtikuun 2 p:ltä

1908 ja Saksan „Keichsgcseiz iiber den Ver-

sicherungsvertrag" myöskin v:lta 1908. Sitä-

paitsi on Itävallassa (1907) ja Ranskassa (1904)

valmisteltu ehdotuksia vakuutussopimuslaeiksi.

Henkivakuutusliike ei ole mikään uusimman
ajan tuote. Alkuperäisimmässä muodossaan, hau-

tausapukassain harjoittamana liikkeenä, se oli

vanhoille roomalaisillekin tunnettu, mutta nyky-
aikaisen kehityksersä se on saavuttanut vasta

viime aikoina sen jälkeen kuin todennäköisyys-

laskento oli keksitty ja kuoUeisuustauluja ryh-

dytty tilastotieteen avulla laatimaan. Ensimäi-

neu varsinainen henkivakuutuslaitos perustettiin

1762 Englannissa, ja sen jälkeen on henkivakuu-

tusliike levinnyt ympäri maailman. Englannin
ja sen siirtomaiden henkivakuutusyhtiöiden va-

kuutuskanta oli 1907 päättyessä 27,941,960 va-

kuutuskirjaa yhteensä 1,005,806,430 punnasta
(= 25,446,902,679 Smk:sta). Pohjois-Ameriikan
Yhdysvaltain henkivakuutusyhtiöt päättivät v:n

1909 kuluessa henkivakuutuksia 2,449,115,675

dollarista (= 12,245,578,375 mk) 6,287,394 va-

kuutuskirjalle ja niiden yhteenlaskettu vakuucus-
kanta oli vuoden päättyessä 28,087,327 vakuutus-

kirjaa yhteensä 15,480,721,211 dollarista (=

77,403,606,055 mk). Saksalaiset henkivakuutus-
yhtiöt päättivät 1909 1,406,916 vakuutuskirjalle

1,359,429,498 saks. mk ja niiden yhteenlaskettu

vakuutussumma nousi mainitun vuoden päät-

tyessä 11,869,592,388 saks, mk:aan jaettuna

9,412,981 vakuutuskirjalle. Tanskalaiset henki-

vakuutusyhtiöt ovat v:n 1909 kuluessa päättä-

neet vakuutuksia 95,628,753 kruunua. Yhteen-
laskettu vakuutuskanta nousi vuoden lopussa

560,115,090 kr:uun. Norjalaisten henkivakuutus-
yhtiöiden 1909 myöntämä henkivakuutussumma
nousi 35,590,270 krruun ja vakuutuskanta vuo-

den päättyessä 221,624,056 kr:uun. Ruotsalaiset

henkivakuutusyhtiöt myönsivät 1909 124,815

henkilön hengelle henkivakuutuksia yhteensä
150,676,433 kr:ua. Yhtiöiden yhteenlaskettu
vakuutuskanta oli sam. v:n lopussa 1,172,671,265

kr:ua jakaantuen 614,083 henkilölle.

Henkivakuutusliike ei ole Suomessa, yhtävähän
kuin useimmissa muissakaan maissa, vapaa elin-

keino, vaan se on K. Senaatin erityisien lähem-
pien määräysten alainen vakuutuslaitosten sään-

töjen vahvistamiseen y. m. nähden. Tämä me-
nettely perustuu Keis. Aset. Elinkeinoista maa-
liskuun 31 p:Itä 1879 §:ään 14 ja toukokuun
2 p. 1895 annetun Lain Osakeyhtiöistä §:ään 6.

Erityisellä määräyksellä on Senaatti sitäpaitsi

asettanut kaikki kotimaiset henkivakuutusyhtiöt
valtion vakuutustarkastajan silmälläpidon alai-

siksi. Ulkomaisten henkivakuutuslaitosten täällä

harjoittama liike on Keis. Julistuksella kesä-

kuun 11 p:ltä 1891 myöskin asetettu vakuutus-
tarkastajan valvonnan alaiseksi.

Järkiperäistä henkivakuutusliikettä alettiin

harjoittaa Suomessa 19:nnen vuosis. alkupuolis-

kolla. Saksalainen henkivakuutusyhtiö „Deutsche
Lebensversicherungs-Gesellschaft in Lubeck" ryh-

tyi näet jo 1834 myöntämään henkivakuutuksia
maassamme. Vuosisadan keskivaiheilla seurasi-

vat sitten esimerkkiä eräs englantilainen, eräs

venäläinen ja vanhin ruotsalainen henkivakuutus-
yhtiö. Maassamme toimivat suomalaiset henki-

vakuutusyhtiöt ovat:

Vakuutusosakeyhtiö Kaleva, perus-

teltu 1874 2,000,000 mk:n osakepääomalla, mistä
400,000 mk on rahassa suoritettu. Osakkeenomis-
tajain jako-osuus on rajoitettu 15%:iin rahas.sa

suoritetusta määrästä ja vakuutuksenottajilla,

joilla on voittoonoikeutettu henkivakuutus, on
äänivalta yhtiökokouksissa. Voittoa jaetaan va-

kuutuksenottajille suhteellisesti vakuutusten ma-
temaattisiin arvoihin. Yhtiö myöntää henkiva-

kuutuksia, karenssivakuutuksia, elinkorkovakuu-
tuksia, jälkeenelokorkovakuutuksia ja varustus-

vakuutuksia. Vakuulusmaksut ovat lasketut

4%:in korkokannan ja Tanskalaisen henkivakuu-
tus- ja elatuslaitoksen v:n 1871 taulujen mukaan.
Toimitusjohtajana on Uno K u r t 6 n.

Keskinäinen henkivakuutusyhtiö
Suomi, perustettu 1890 osakeyhtiönä 1,000,000

mk: n osakepääomalla, mistä 300,000 mk on ra-

hassa suoritettu, mutta heinäkuun 1 p. 1900 muut-
tunut keskinäiseksi lunastettuaan osakkeensa
33'/3%:in lisäyksellä yli rahassamaksetun mää-
rän. Osakkeenomistajien jako-osuus oli rajoitettu

8%:iin raiiassa maksetusta määrästä ja voittoon-

oikeutetuilla vakuutetuilla oli äänivalta yhtiö-

kokouksissa. Pohjarahasto on sittemmin koro-

tettu 1,000,000 mk:aan ja vakuutuksennmistajien
osanotto yhtiökokouksiin on v:sta 1908 alkaen
tehty välilliseksi. Yhtiökokouksen muodostavat
niiden vakuutuksenottajain valitsemat 60 edusta-

jaa, joilla on voittoonoikeutettu henkivakuutus
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tai jälkeenelokorko. Näiden toimiaika on 6

vuotta, kuitenkin siten, että 20 edustajaa eroaa

joka vuosi. Voittoa jakaa yhtiö henki- ja jälkeen-

korkovakuutuksille osaksi korkovoittona suhteel-

lisesti vakuutusten matemaattisiin arvoihin,

osaksi muista voitonlähteistä kertyvänä voittona

vakuutusmaksujen kuormituksen perusteella.

Kansanvakuutusten korkovoitto suoritetaan va-

kuutussumman yhteydessä 4%:in korolla kartu-

tettuna ja muu voitto vähentämällä vakuutus-
maksuista. Ennen tammikuun 1 p:ää 1909 pääte-

tyille vakuutuksille jaetaan voitto matemaattisten
arvojen mukaan. Yhtiö myöntää henkivakuutuk-

sia, karenssivakuutuksia, elinkorkovakuutuksia,
jälkeenelokorkovakuut uksia, myötäjäisvakuutuk-
sia ja lapsenvakuutuksia sekä on päättänyt ryh-

tyä myöntämään kuukausi- ja viikkomaksuisia
kansanvakuutuksia. Vakuutusmaksut määrätään
4 %:in korkokannan ja 17 englantilaisen yhtiön

kuolleisuustaulun mukaan, paitsi myötäjäis- ja

elinkorkovakuutusmaksut, joiden määrääminen
tapahtuu 4,5 %:in korkokannan ynnä Tanska-
laisen henkivakuutus- ja elatuslaitoksen 1871 v:n

taulujen mukaan. „Suomen" ensimäisenä toimi-

tusjohtajana (v:een 1908) oli Edvin Kasiin,
jolla yhtiön ja sen henkivakuutustoiminnan ke-

hittäjänä on suuret ansiot. Pääjohtajana on ny-

kyisin W. A. Lavonius.
Henkivakuutusosakeyhtiö Fen-

n i a, perustettu 1906 Turussa 600,000 mk:n osake-

pääomalla, mistä 300,000 mk on rahassa suori-

tettu. Osakkeenoniistajain jako-osuus ei saa

nousta 8%:ia korkeammalle rahassa maksetusta
määrästä. Osakepääoma on 1908 korotettu

1,200,000 mk:aan, mistä 600,000 on käteisesti suo-

ritettava. Ktillakin voittoonoikeutetulla vakiui-

tetulla on puhevalta ja yksi ääni yhtiökokouk-
sissa. Voittoa jaetaan vakuutuksenottajille suh-

teellisesti vakuutusten matemaattisten arvojen ja

vakuutussumman suuruuden mukaan. Kansan-
vakuutuksille jaetaan voittoa joka viides vuosi.

Yhtiö myöntää henkivakuutuksia, karenssivakuu-
tuksia, kuukausi- ja viikkomaksuisia kansan-
vakuutuksia, elinkorkovakuutuksia, myötäjäisva-
kuutuksia, ylimääräisiä työkyvyttömyysvakuu-
tuksia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Vakuutus-
maksut lasketaan samalla tavalla kuin Suomi-
yhtiössä, jotapaitsi ylimääräisen työkyvyttömyys-
vakuutuksen vakuutusmaksut määrätään 4%:in
korkokannan, 17 engl. yhtiön kuolleisuustaulun ja

ruotsalaisen sekä saksalaisen työkyvyttömyys-
tilaston mukaan. Hankintakustannuksia saadaan
pitää tasaustilissä varoina, ei kuitenkaan suu-
remmalta osalta kuin 1 '/a % saman vucden aikana
hankittujen ja yhtiön omalla vastuulla pidrttyjen
voimassaolevien henkivakuutusten summasta sekä
käyttää vakuutusrahastoa vastaavien varojen
lilityk-ioon, iiiinkauan kuin vakuutustarkastaja
katsoo sen voivan tapahtua ilman vaaraa vakuu-
tetuille. Yhtiö muuttuu keskinäiseksi, niinpian
kuin se on koonnut tarpeeksi varoja voidakseen
lunastaa osakkeet, mikä tapahtuu 26 % lisäyk-
sellä osakkeiden rahassa maksettuun määrään.
Henkivakuutusosakeyhtiö Salama,
perustettu 1910 1,000,000 mk:n osakepääomalla,
josta 400,000 mk on rahassa maksettu. Osakkeen-
omistajain jako-osuus on rajoitettu 8 %:iin ra-
hassa maksetusta määrästä. Voittoonoikeutettu
vakuutuksenottaja on äänivaltainen yhtiökokouk-

sessa. Yhtiö voi muodostua keskinäiseksi tätä
varten riittäviä varoja koottuaan lunastamalla
osakkeet 25 7o:in lisäyksellä niiden rahassa mak-
settuun määrään. Vakuutusten hankintakustan-
nukset yhtiö on oikeutettu tasaustilin varoina
pitämään ja vakuutusrahaston lai hoitorahaston
varoihin lukemaan samoilla ehdoilla kuin yhtiö
Fenniakin. Yhtiö myöntää henkivakuutuksia,
karenssivakuutuksia, myötäjäisvakuutuksia, elin-

korkovakuutuksia, jälkeenelokorkovakuutuksia ja

työkyvyttömyyslisävakuutuksia sekä on oikeu-
tettu myöntämään kuukausi- ja viikkomaksuisia
kansanvakuutuksia. Vakuutusmaksujen lasku-
perusteet ja voitonjakotapa ovat samantapaiset
kuin Suomen.
Kotimaisten yhtiöiden henkivakuutusliikkeen

laajuudesta antavat alla olevat numerot v:lta
1909 kuvan:

Yhtiö

1909
myiiune-

tyt henki-
vakuu-
tukset
mk

Vakuutus-
kanta
vuoden
päät-
tyessä
mk

Kannetut
henki-

vakuutus-
maksut
mk

Kiinne-
tut

korot ja

vuokrat
mk

Suori-
tetut

vakuu-
tus-

summat
mk

Kaleva
Suomi
Fennia

23.252.864 •

43.735.800

22 921.379

100 638 836
260 359.682
45.289.980

3 882.422
8.755.075

1612.501

1 351.545
3.842 597
207 364

1.649.744

2.111.220

56.159

Yhteensä 89.910.W3 406.288.498 14.249.998 5.401.506 3.817.123

1 Ruotsalaiselta Victoria-yhtiöltä siirtyneitä 5.611.907 mk.

Yhtiöiden pääasiallisimmat varat ja velat 1909
selviävät seuraavista taulukoista:

Varat:

Yhtiö
t-Mjoitus-

lainat

mk

Vakuutus-
kirja
lainat

mk

Kiin-

teistöt

mk

Obligat-
sionit

mk

Kas.sa
ja pan-
keissa
mk

Kaleva
Suomi
Fennia

15.673 715
32.471.300

701.000

7.027.277

34.205 684
1.205.842

1.477.000

2.669.000

694.940

1.702.090

5.069.123

130.200

652.458
154.612

433.382

Yhteensä 48.846.015 42.438.803 4.840.940 6.901.413 1.240.452

Velat:

Yhtiö
Pohja-
rahasto
mk

Vara-
rahasto
mk

Vakuutus-
rahasto
mk

Voitto-

rahasto
mk

Hoito-
rahasto
mk

Kaleva
Suomi
Fennia

400.000
750.000»

409.500=

1.600.000

4.000.000

25.317.636

67.514.252
'.901.5843

831.885 245.333

Yhteensä 1.559.500 5.600.000 94.733.472 831.885 •345.333

1 Yhtiön pohjarahasto korotettiin 1909 voittovaroilla lopul-

liseen määräänsä 1,000,000 mk:aan
2 Yhtiön osakepääomaa «i vielä ole merkitty täyteen ko-

rotettuun määrään.
3 Vähentämätön vakuutusrahasto.

Suomessa harjoittaa henkivakuutusliikettä,

paitsi yllämainitut neljä kotimaisia henki-

vakuutusyhtiötä, 14 ulkomaista henkivakuutus-
laitosta, sen lisäksi on kuudella muulla ulkomai-

sella yhtiöllä lupa loimia maassamme, vaikkeivät

ne viime aikoina ole uusia vakuutuksia täällä

myöntäueot. Ulkomaisista yhtiöistä on 8 ruotsa-

laista, 4 englantilaista, 4 saksalaista, 2 ame-
riikkalaista, 1 ranskalainen ja 1 hollantilainen.

Sitäpaitsi harjoittaa joukko venäläisiä henki-

vakuutusyhtiöitä maassa liikettä, vakuutustar-
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kastuksen alaisuudesta vapautettuina ja olematta

velvollisia antamaan vakuutustarkastajalle tie-

toja toiminnastaan maassa.
Maamme henkivakuutuskanta myötäjäisvakuu-

tukset siihen luettuina selviää allaolevasta, va-

kuutustarkastajan viimeisestä kertomuksesta
v:lta 1908 otetuista, numeroista:

?; = 1 ?;
i

S a, tr' c^

S" 2.5-§ £ 5'

Laitoksia
3 -5

c 0=2 ^ s
— SS 00c ?r

-j 30

Kotimaisia 278.727.664 62.056.153 -j- 51.538.973 330.266 638

Ulkomaisia

"Vhteensä

11.2~6M5 3.438.437 — 946 .530 76 329 835

356.004.029 65.494.490 -f 50.592.443 406.596.473

Venäläisten yh-
tiöiden liki-

miiär. summa

Suomen koko

10.000.000 — — 10.000.000

vak. kanta 366.004.029 65.494.490 50.592.443 416.596.473

Ulkomaisten yhtiöiden vakuutuskanta jakaan-

tuu eri yhtiöryhmille seuraavalla tavalla:

Ruotsal.

Ameriikkal.
Ranskal.
Saksal.

Englautil.

vht. 53,557,909 mk.
9,075,938 „

5,723,778 „

5,454,060 „

2,518,150 „

Jos jaetaan vuoden päättyessä voimassa oleva

lienkivakuutussumma maan asukasluvulla kuna-
kin vuonna, tulee tasan kutakin maan asukasta

kohti (venäläi.sten yhtiöiden vakuutuksia otta-

matta lukuun) :

1892 43,64 mk
1895 55,14 ,,

1900 76,07 ,,

1905 99,77 ,,

1907 121,so

1908 140,81

Henkivakuutettujen henkilöiden luku Suo-

messa nousee noin 110,000:een. Vakuutusmak-
suina ovat kaikki henki vakuutu.syhtiöt Suomessa
1908 kantaneet 15,294,606 mk ja vakuutussum-
mina suorittaneet 4,540,690 mk. Kansanva-
kuutuksia oli ainoalla tätä henkivakuutus-
muotoa harjoittavalla yhtiöllä. Henkivakuutus-
yhtiö Fennialla, 1908 päättyessä voimassa
6,969,944 mk. Ruotsissa ja Norjassa oli yhtiöillä

Kaleva ja Suomi 1908 lopussa 939,542 kr:n
henkivakuutuskanta. Uusia vakuutuksia eivät

suomalaiset yhtiöt enää päätä mainituissa
maissa. E. H.
Henkivakuutus sodan varalta ks. S o t a-

vakuutus.
Henkivakuutusyhtiö ks. H e n k i v a k u u-

t u s ja Vakuutusyhtiö.
Henkivartioväen kasakat. Venäjän henki-

varlioväestöön kuuluu kaksi kasakkarykmenttiä:
Henkivartioväen donilainen H. Majest.
kasakkarykmentti sekä Henkivartioväen A t a-

m a a n i n perintöruhtinaan kasakkarykmentti,
joiss.a kummassakin rauhan aikaan ou 4, sodan-

aikaan 6 eskadroouaa. Sitäpaitsi on henkivartio-

väestössä Henkivartioväki Uralin kasakkaeskad-
rooua sekä keisarin persoonallisessa saattueessa
henkivartioväen kasakoista muodostettuja joukko-
osastoja. M. V. n.
Henkivartioväki ks. Kaarti.
Henkivero 1., kuten tavallisessa puheessa sano-

taan, henkiraha, na meillä nykyisin henkilö-

kohtainen valtiolle menevä vero, jonka jokai-

nen Suomen kansalainen, joka ennen sitä

vuotta, jolta vero on maksettava, on täyttä-

nyt 16, mutta ei 64 vuotta, on velvollinen

suorittamaan, ellei hän jollain erityisellä

perusteella ole siitä vapautettu. Nykyinen
h. on syntynyt seuraavista vanhoista vero-

muodoista: 1) Ruotsin ja Suomen valtiosää-

tyjen 1625 myöntämästä n. s. m y 1 1 y t u 1-

lista, joka oli maksettava kaikesta jauha-
tettavasta viljasta ja joka kohta sen jälkeen
(1634) käytännöllisistä syistä muutettiin
henkilökohtaiseksi veroksi eli n. s. henki-
rahoiksi; 2) n. s. laamannin- ja t u 0-

m a r i n v e r o s t a, mikä perustui rahvaan
ikivanhaan velvollisuuteen ylläpitää laaman-

neja ja kihlakunnantuomareita käräjillä; sekä

3) teinirahoista, jotka säädyt 1624

ottivat maksaakseen, kun muinainen „pitäjän-

käynti" (s. o. tapa, että koulunuoriso kiersi

maaseudulla keräämässä almuja ylläpidokseen)
lakkautettiin. Kaikkien näiden maksujen kor-

vaamiseksi säädettiin eräällä 20 p. helmik. 1865

annetulla asetuksella nykyinen henkivero. Se on
2 markkaa mieheltä ja markka naiselta ja on
maksettava vuosittain. Henkiveron suorittami-

sesta ovat vapautetut Lapin kuntien asukkaat;
Kuusamon kuntalaiset maksavat siitä toistaiseksi

vain puolet. Muut puheenaolevan asetuksen
mj-öntämät vapautukset henkiveron maksami-
sesta perustuvat joko köyhyyteen taikka sota-

palvelukseen. O. K:nen.
Henkiverovoi (ruots. ndbbeskattstnör) oli

katolisella ajalla piispalle tuleva osa voikymme-
nyksistä ja sitä suoritettiin naula hengeltä; us-

konpuhdistuksen jälkeen se joutui kruunulle.
Henkäys, hengenveto, ks. Hengitys.
Henle, Friedrich Gustaf Jakob

(1809-85), saks. anatomi. Oltuaan ensin pro-

sektorina ja dosenttina Berliinissä hän tuli 1840

anatomian professoriksi Ziirichiin sekä sittem-

min Heidelbergiin (1844) ja Göttingeniin (1852).

Väsymättömällä tarmolla H. työskenteli koko
ikänsä lääketieteen ja eritoten anatomillisten

tietojen edistämiseksi. Hän on julkaissut monta
tieteellistä teosta ja oppikirjaa, jotka ovat läpi

miespolven säilyttäneet arvonsa tarkkoina osviit-

toina alallaan; näistä mainittakoon: „nandl)uch

der allgemeinen Anatomie" (1841), „Handbuch
der systematischen Anatomie des Menschen"

(1855-73, us. pain.), „HaDdbueh der rationellen

Pathologie" (1846-52). M. 0-B.

Henley-regatta fhenli-J, maailman mainehik-

kain soutujuhla, jota vuosittain vietetään Thames-

joella pienen Honleyn kaupungin kohdalla lähellä

Oxfordia.
"

L. P.

Henna, Lt/f/iracece-heimoon kuuluvan henna-
pensaan (Lairsovia inermis) rikkijauhetuista

lehdistä ja kalkkimaidosta valmistettu ihoväri-

aine, jolla itämaiden naiset värjäävät kyntensä

oranssin- tai ruskeankeltaisiksi, tapa, mikä nä-

kyy jo vanhimmissa Egyptin muumioissa. Pai-
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koin värjätään myös tukka, parta ja iho h:lla.

H.-pensasta viljellään Pohj.-Afrikassa ja Lounais-

Aasiassa, se kasvaa villinä laajalti Afrikassa,

Etelä-Aasiassa ja Sunda-saarilla. J. A. W.
Henne am Rhyn, Otto (s. 1828), sveits.

sivistyshistorioitsija. S:t Gallenin valtionarkis-

tonhoitaja 1859, oleskeli jonkun aikaa suuoma-
lehtimiehenä Saksassa, palasi 1883 arkistonhoita-

jantoimeensa. Julkaisi m. m. „Geschichte des

Sclnveizervolks" (3 os., 1865-66), „Allgeineine

Kulturgeschiehte" (7 os., 1877-97), „Kultur-

Ufsehichte des jiidischen Volkes" (1880), „Die

Kreuzziige und die Kultur ihrer Zeit" (1883-86)

ja „KuIturgeschichte des deutschen Volks" (2 os.,

1886). -Iskm-.

Henneberg, Tl u d o 1 f (1825-76) , saks. taide-

maalari. Opiskeli Antverpenissä, Pariisissa

(Couturen johdolla) ja Italiassa. Paitsi mai-

sema-, laatu- ja hevoskuvistaau H. on etupäässä

lunrifttu Berliinin kansallisgalleriassa olevista

hurjan romanttisista, kirjallis-aiheisista maa-
lauksistaan („Der wilde Jäger", Bilrgerin balla-

din mukaan, 1856; „Der Verbrecher aus verlor-

iier Ehre", Schillerin novellin muk., 1860; „0n-

nen tavoittelu", 1868). [Bode, „Eudolf H."

(1895).]
'

E. R-r.

Hennebique fenbVkJ, Francois (s. 1843)

,

ransk. insinööri ja rautabetoniliikkeen omistaja,

alkoi uransa kivenhakkaajana ja rakennus-

urakoitsijana, jommoisena rupesi käyttämään
raudalla jäykistettyä betonia (ks. t.) ensin vähä-

pätöi.sempiin rakenneosiin ja lopulta kehittäen

oman järjestelmänsä (H e n n e b i q u e-j ä r j e s-

t e 1 m ä) tekemään kokonaiset rakenteet rauta-

betonista yhtenä monoliittisena kappaleena. H. on

erittäin tehokkaasti kehittänyt rautabetoni-

rakennustapaa ja sen käytännön leviämistä erin-

omaisten töittensä (m. m. Pariisin maailman-
näyttelyssä 1900) ja laajan liiketoimintansa

kautta. J- C-en.

Hennebique-järjestelmä [enhVk-], ranskalai-

sen Hennebiquen käyttämä tapa jäykistää rau-

Hennebique-j.trjestelmäinen kattorakenne pylväineen, jäykis-
tysraudat paikoittain paljastettuina.

dalla betonirakenteita (rautabetonirakenteet).
Tämän tavan huomattavimmat tuntomerkit ovat
seuraavat: Pyöreät, tav. parittaiset jäykisterau-
dat, joista toinen kantavissa palkkirakenteissa
käy suorana pitkin pituuttaan ja lähellä palkin
alasyrjää, jota vastoin toinen on alasyrjUssä ai-

noastaan keskellä ja jo lähellä keskustaa (iiibem-

pänä kuin muissa tavall. raken. tavoissa) kään-
tyy vinosti ylös joutuakseen lähellä tukikohtia
palkin yläsyrjään. Rautojen päihin muodoste

taan koukku halkaisemalla pää ja taivuttamalla

osat toisistaan () ^ Ohuesta vanne-

raudasta tehdyt hakaraudat, jotka taivutetaan
alempien rautajäykisteiden ympäri ja ulottuvat
liihelle yläpintaa (ks. kuvaa). Hennebiquen sano-

taan myös ensimäisenä käyttäneen lattioiksi n. s.

laattapalkkia, jossa lattiulaalla ja sen alla oleva
palkki muodostavat yhteen valetun ja yhdessä
kantavana toimivan rakenteen. Rakenteiden
laskemiseen H. käyttää osaksi kokeellisesti muo-
dostettua teoriaa, jota ensi aikoina pidettiin sa-

lassa. Erinomaisen laajalla ja tehokkaalla liike-

toiminnalla toiminimi H. raivasi tietä rauta-
betonirakennustavalle koko sivistyneessä maail-
massa, niin että rautabetonirakenteita usein sano-
taan Hennebique-rakenteiksi. Osa Hennebique-
järjestelmän itselleen omistamia rakennustapoja
on vapaan kehityksen kautta joutunut rauta-
betoni rakennustavan yleiseksi omaisuudeksi ja

nykyinen rautabetonirakenteiden teoria on ra-

kennettu toiselle, puhtaasti tieteelliselle perus-
talle. J. C-6n.

Hennegaii ks. H a i n a u t.

Henner [enä'r], Jean Jacques (1829-

1905), ransk. taidemaalari. M. m. Gu4rin'in ja

FIaudrin'in oppilas, sai Italiassa opiskellessaan

vaikutusta Venetsian maalaustaiteesta ja Cor-
reggiosta. Saavutti maineensa pehmeän sulavilla

alastomilla naiskuvillaan, joissa lumivalkea iho

on valohämyä käyttämällä esitetty tummaa
tyyliteltyä maisemataustaa vastaan. H., joka
myös on maalannut uskonnollisia ja muotokuva-
tauluja, on harvoja värejä tunnelmallisesti yh-

teensoinnuttavalla, hienostuneella, mutta lopulta

kaavamaisella taiteellaan uudenaikaisen koris-

teellisen suunnan edeltäjiä. E. R-r.

Hennings, Betty (s. 1850), kuuluisa tanska!.

jiäyttelijätär, m. m. etevä Ibsen-osien esittäjätär.

vieraillut Helsingissä.
Henningsen, veljekset Erik Ludvig

(s. 1855) ja Frants Peter Didrik (1850-

1908), tansk. taidemaalareita. Pääasiallisesti

maalanneet laatukuvia Kööpenhaminan elämästä

ja toimineet kirjaiikuvittajina. Molemmat käte-

viä piiriistajia, mutta heikonlaisia väriniekkoja.

E. R-r.

Henok(hepr. hanök < ehkä Jia^mk = „v\]\kiii")

,

heprealaisten alkupatriarkkoja, toisessa lähteessä

(1 Moos. 4„) Kainin poika ja Tiradin isä, toi-

sessa (1 Moos. 5j8 ja seur.) Jaarediu poika ja

Metusalahin isä ; hurskauden perikuva: „vaelsi

Jumalan kanssa" ja hävisi elettyään 365 vuotta
— yhtä monta vuotta kuin on aurittkovuodossa

päiviä -- maan päällä, Juiualan korjaama lui sa-

malla tavalla kuin myöhemmin Elija. Vasta.i

babylonialaisten 7:ttä alkukuningasta Enmedu-
rankia (Edorankhos), joka oli Sipparin kaupungin
kuningas ja enuustustaidon perustaja, Samas ja

Adad jumalten opettamana. Samoin II. esiintyy

myöhemmässä juutalaisessa traditsionissa suu-

rena ,,taivaan ja maan opettajana", joka on kek-

sinyt laskutaidon, tähtitieteen, kirjoitustaidon

ja kaikenlaisia salaoppeja tuntien kaikki men-

neisyyden ja tulevaisuuden salaisuudet. Häneen
liittyvistä tarinoista ja mietiskelyistä muodos-

tui viimeisellä vuosisadalla e. Kr. suuri apo-

kalyptinen teos, jossa tämä ikivaiiha muinai-
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suudeu tietäjä esiintyy profeettana ja parannus-
saarnaajana paljastaen maailman loppuaikojen
tapahtumia. Tämä H e noki n kirja on mitä
arvokkain lähde Kristuksen aikuisen juutalai-

suuden uskonnollisen aatemaailman tuntemiseen
ja oli sekä juutalaisilla että kristityillä suuressa
kunniassa; vielä kirkkoisä Tertullianus vaati

sille kanonista arvoa. Se oli kirjoitettu hep-

reaksi tai arameaksi, mutta on säilynyt ainoas-

taan etiopilaisessa käännöksessä, jonka Dillrnann
1851 julkaisi ; kreikkalaisesta käännöksestä on
löytynyt katkelmia. Saksalaisen käännöksen on
siitä julkaissut m. m. Beer Kautzschiu teoksessa
„Die Apokryphen und Pseudepigraphen des
Alten Testameuts" (1900 II, 217-310), englannin-
kielisen Charles (1893). Ar. H.
Henoteismi (kreik. hen = yksi, ja theos =

jumala), Max Miillerin keksimä nimitys sille

polyteistisissa uskonnoissa tavattavalle ilmiölle,

että yhtä jumalaa palvellaan kuten ainakin ai-

noaa, kuitenkaan kieltämättä toisten olemassa-
oloa, vrt. M o n o 1 a t r i a. E. K-a.
Henriade [äria'dj, Voltairen (ks. t.) kirjoit-

tama eepos, jonka sankari on Henrik IV.
Henricus Caroli, Upsalan arkkipiispa 1383-

1408, oli syntyisiu „Turun hiippakunnasta", jossa

hänen isänsä Kaarle Botvidiupoika oli antanut
Nuoliman Liedossa tämän pitäjän kirkolle. Eh-
käpä hän on se senniminen henkilö, joka 1381

harjoitti opintoja Pariisin yliopistossa. Maini-
taan neuvoillaan vaikuttaneen Albrekt Mecklen-
burgilai.seen ja Margareetaan Ruotsin hyväksi.
Äiti, Kristiina Vapperska eli leskenä Turussa ja

antoi 1402 poikansa suostumuksella Salvialau
Piikkiössä sekä kaupungintalonsa Pärttylin alt-

tarille Turun tuomiokirkossa. Itse arkkipiispa
aikoi Turkuun perustaa erityisen Pyhän Eerikin
prebendan, mutia koska ci ollut Suomessa myy-
tävänä niin paljoa rälssimaata, kuin tahdottiin
ostaa, ei tuumasta tullut totta. [Äbo Tidningar
1791.] K. G.
Henrik (saks. Heinrich, ransk. Henri,

engl. Henry, ital. Enrico), msaks. miehen-
nimi, joka sananmukaisesti merkitsee „maan val-

tiasta", ja joka on ollut useilla hallitsijoilla eri

maissa.
Henrik, Baierin ja Saksin hert-

tuoita (saks. Heinrich). 1. H. I (n. 920-955),
Baierin herttua v:sta 948, kuningas Henrik I:u

toinen poika, nousi 938 Frankin ja Lothringenin
herttuoiden liitossa kapinaan veljeänsä Otto
Suurta vastaan, mutta voitettiin ja pakeni Rans-
kaan, Ludvik IV:n turviin. Alistui senjälkeen
ja sai Lothringenin, mutta riitaantui taas vel-

jensä kanssa, tekipä murhayrityksenkin Ottoa
vastaan. Hän sai kuitenkin vielä armon ; hänelle
läänitettiin Baieri ja hän pysyi senjälkeen vel-

jelleen uskollisena.

2. H. Ylpeä (n. 1108-39), Baierin ja Sak-
sin herttua, Henrik Mustan, Baierin herttuan
poika, Welf-sukua, seurasi isäänsä 1126. Nai
keisari Lothar Saksilaisen tyttären Gertrudin
ja piti keisarin puolta taistelussa Hohcnstaufeja
va.staan. Lothar jätti hänelle ennen kuolemaansta
1137 Saksin herttuakunnaksi ja H. tavoitti sen-

jälkeen kruunua, mutta hänen liiallisen mahta-
vuutensa tähden ei hänestä huolittu, vaan ku-
ninkaaksi valittiin Konrad III Hohenstaufieu
sukua. Kun H. ei tahtonut luopua Saksista, jota

Konrad vaati, julistettiin hänet valtakunnan-
kiroukseen, mutta hän puolustautui kuitenkin
menestyksellä kuolemaansa saakka. — Tästä sai

alkunsa pitkällinen taistelu Hohenstaufieu ja

Welfieu suvun välillä.

3. H. Lei j on a (1129-95), Baierin ja Saksin
herttua, edellisen poika, tunnustettiin 1142 Sak-
sin herttuaksi ja sai Fredrik Barbarossalta Baie-
rinkin takaisin 1156. Pysyi alussa Fredrikille
uskollisena ja seurasi häntä Italiaan, osoittaen

suurta kuntoa. Hän edisti tarmokkaasti mait-
tensa menestystä, perusti Miinchenin ja antoi

äsken perustetulle Lyypekille erioikeuksia, val-

loitti slaavilaisilta Mocklenburgin ja Etu-Pom-
merin ja edisti kristinopin levittämistä. Hänen
mahtavuutensa herätti kateutta, ja useat muut
vasallit solmivat liiton häntä vastaan; tämän
riidan keisari sovitti 1169. H. näytti nyt aiko-

van pyrkiä täysin itsenäiseksi, ei ottanut osaa
Fredrikin Italian retkeen 1174, kieltäytyipä aut-

tamasta häntä 1176, joten Fredrik heikontuneine
sotavoimineen kärsi Legnanon tappion sam. v.

H:n viholliset aloittivat jälleen taistelun; hän
hylkäsi keisarin sovittelut eikä saapunut ruhti-

naspäiville, missä hänen asiansa tutkittaisiin.

V. 1180 hänet julistettiin valtakunnankiroukseen
ja molemmat herttuakuutansa menettäneeksi,
1181 hän voitettuna alistui, sai alueistaan Braun-
schweigiu ja LtLneburgin takaisin, mutta pako-
tettiin menemään maanpakoon appensa Henrik
II:n luo Englantiin. Baieri ajinettiin Wittels-

bach-suvulle ; Saksi jaettiin useiden suurmies-
ten kesken. H. palasi kahdesti, toisen kerran
luvatta 1189 Fredrikin lähdettyä ristiretkelle,

ia kävi jälleen vihollistensa kimppuun, mutta
voitti takaisin vain vähäisiä alueita. V. 1193

hän vihdoin sopi Henrik VI:n kanssa. H:n poi-

kia oli keisari Otto IV; toisesta pojasta, Villiel-

mistä, polveutuu Lii neburg-Hannoverin suku Sak-
eassa ja Englannissa. — Braunschveigin torille

H. on pystyttänyt vielä säilyneen vaskisen leijo-

nan valtansa merkiksi. [Prutz, „Heinrich der
Löwe" (1865), Philippson, ..Geschichte Heinrichs
des Löwen" (1867-68).] G. R.
Henrik, Englannin kuninkaita (engl.

Henry). 1. H. I (1068-1135), hali. v:sta 1100,

Vilhelm Valloittajan nuorin poika, kutsuttu op-

pinsa tähden nimellä Beanelerc („kaunis opiske-

lija"), seurasi veljeänsä Vilhelm II:ta, syrjäyttä-

mällä vanhimman veljensä Robertin, Normandian
herttuan; puolustautui papiston ja suojelemiensa
anglosaksilaisteu avulla Robertia vastaan hänen
palattuaan ristiretkeltä ja otti hänet vangiksi
1106 sekä sai siten myös Normandian. Hänestä
johtuu Englannin valtiomuodon ensimäinen pe-

rustus, charta libertatum (vrt. Engl. hist.)

.

Seuraajakseen hän oli määrännyt tyttärensä

Mathildan, mutta kruunun anasti H:n sisaren-

poika Stefan, Blois'n kreivi. [Freeman, Th«'

norman conquest, voi. IV-V.]
2. H. II (1133-89), hali. v:.sta 1152. ensimäi-

nen kuningas Plantagenet-sukua. (Joltfrid Plan-

tagenefn, Anjou'n kreivin ja Mathildan, edelhn
tyttären poika, peri i-sältään Anjou'n. Mainen ja

Tourainen, äidiltään Normandian ja sai nai-

dessaan Poitou'n Eleonoran (1152) Akvitanian,
Guyenncn, Poitou'n y. m. alueita, joten hän mah-
tavana vasallina hallitsi koko Länsi-Ranskassa.
Pakotti Blois'n Stefanin, joka oli anastanut Eng-
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lännin kruunun, tunnustamaan hänen perintö-

oikeutensa ja nousi 1154 Stefanin kuoltua Eng-

lannin valtaistuimelle. Hänen aikanaan uudis-

tui järjestys tässä maassa. Hän joutui kuiten-

kin riitaan kirkon kanssa ja julkaisi 1164

Clarendonin säännöt, joiden mukaan kruunun
oikeudet kirkon asioissa vahvistettiin. Mutta
Canterburyn arkkipiispa Becket (ks. t.) asettui

vastarintaan ja viritti pitkällisen riidan, kunnes
hänet erään H:n varomattoman sanan johdosta

murhattiin tuomiokirkossaan 1170. Päästäkseen
kirkonkirouksesta H:n nyt oli pakko myöntyä
ja peruuttaa säädöksensä 1172, tekipä hän julki-

sesti katumusta Becketin haudalla. — Poikainsa

kapinan, jota puolisonsa Eleonora oli kiihdyttä-

nyt ja Ranska sekä Skotlanti auttoivat, H. tosin

sai helposti kukistetuksi 1174, mutta pojat ryh-

tyivät pian uusiin kapinoihin, viimeksi 1188, ja

H: n siitä aiheutunut suru ja mielipaha joudutti-

vat hänen kuolemaansa. — H., joka yleensä oli

voimakas ja älykäs hallitsija, pani toimeen tär-

keitä sisällisiä parannuksia, varsinkin oikeus-

ja sotalaitokseen nähden (vrt. Englannin
hi st.). — V. 1171-72 hän valloitti Irlannin. U.

jätti jälkeensä kaksi poikaa, seuraajansa Rikhard
Leijonamielen ja Juhana Maattoman ; kruunun-
perillinen Henrik sekä Gottfrid kuolivat ennen
isäänsä. [Stubbs, „The early Plantagenets"

;

Stopford Green, ,.Henry the second".]

3. H. III (1207-72), hali. v:sta 1216, Juhana
Maattoman poika, edellisen pojanpoika, oli isänsä

kuollessa alaikäinen. Oli ensin Pembroken krei-

vin, myöhemmin varsinkin ranskalaisten suosik-

kiensa johdettavana. Tyytymättömyys hänen
huonoon hallitukseensa, sen kautta kun varsin-

kin Magna Chartaa oli loukattu, puhkesi 1258

ylimysten kapinaan, jota johti Montfortin kreivi

Simon ja josta oli tärkeitä seurauksia. H. joutui

vangiksi 1264 Lewes'in tappelussa ja Montfort
kutsui kokoon laajennetun parlamentin Lontoo-
seen 1265 (vrt. Englannin historia). Jo
sara. v. Montfort kaatui taistellessaan Eveshamin
luona H:n poikaa kruununprinssi Edvardia vas-

taan, ja H. vapautettiin, mutta hallitsi siitä lähin

noudattamalla Magna Chartan määräyksiä.
[Stubbs, „Constitutional history of England", II.]

4. H. IV (1367-1413), hali. v:sta 1399, ensi-

mäinen kuningas Lancaster-sukua, Edvard III:

n

kolmannen pojan Juhanan, Lancasterin herttuan,
poika, ennen Herefordin herttuana, syöksi 1399
parlamentin suostumuksella valtaistuimelta serk-

kunsa Rikard II:n, joka aikaisemmin oli kar-
koittanut H: n maanpakoon, ja sulki hänet van-
keuteen, missä hänet kohta lienee murhattu. H:iä
vastaan tehtiin useita kapinoita, mutta hän pääsi
niistä kaikista voitolle ja hallitsi viisaasti ja

voimakkaasti. Häntä kuvaillaan Shakespearen
„Rikard II" ja „Henrik IV" nimisissä draa-
moissa. [Wylie, ,,History of England under
Henry the fourth".]

5. H. V (1387-1422), hali. v:sta 1413, edellisen

poika, sanotaan viettäneen kruununperillisenä
kevytmielistä elämää, joka tieto kenties on perä-
tön

; joka tapauksessa hän auttoi tehokkaasti
isäänsä kapinoiden kukistamisessa ja tuli valta-

istuimelle noustuaan kelvolliseksi hallitsijaksi

sekä oli kansansa suuresti rakastama. Hänen
pääpyrintönänsä oli valloittaa Ranska, jonka
sieälliset olot heikon Kaarle VI:n aikana olivat

täydellisessä sekasorrossa. Tässä tarkoituksessa
H. uudisti kruununperimyssodan ja purjehti
Ranskaan, missä sai Azincourfin loistavan voi-

ton 1415. Hän valloitti (1417-21) suuren osan
Pohjois-Ranskaa ja teki liiton Burgundin hert-

tuan Filip Hyvän kanssa 1419. V. 1420 tehtiin

sopimus Ranskan hovin kanssa Troyes'ssa: H.
nai Kaarle VI:n tyttären Katariinan ja hänelle
sekä hänen perillisilleen tästä aviosta vakuutet-
tiin oikeus Ranskan kruunuun Kaarle VI:n jäl-

keen. Mutta dauphin Kaarle, jolta perintöoikeus
siten riistettiin, uudisti taistelun, ja sen*- kes-

läes.sä H. äkkiarvaamatta kuoli. — Draamalli-
sesti Shakespeare on käsitellyt H:n elämää näy-
telmissään „Henrik IV" ja »Henrik V". [Church,
„Henry V"; Kingsford, „Henry V".]

6. H. VI (1421-71), hali. vv. 1422-61 ja 1470-

71, edellisen poika, tuli alaikäisenä kuninkaaksi
isänsä jälkeen ja tunnustettiin myös Ranskan
hallitsijaksi äidinisänsä Kaarle VI:n kuoltua.
Oli ensin setiensä Bedfordin ja Gloucesterin hert-
tuoiden sekä Winchesterin piispan holhottavana,
myöhemmin varsinkin puolisonsa Margareeta An-
joulaisen johdetlavann. H. itse oli heikko ja

mielisairauden tähden ajoittain ihan kykene-
mätön hallitsemaan, puoluetaisteluiden raivotessa

maassa. Ranskassa H. vähitellen menetti kaikki
alueensa paitsi Ca.lais'n, ja kruununperimyssodan
päätyttyä (1453) alkoi kohta „Ruusujen sodan"
nimellä tunnettu sisällinen taistelu, kun H:n
sukulainen Yorkin herttua Rikard nousi kapi-

naan 1*455. Rikardin poika Edvard IV (ks. t.)

,

syöksi H:n valtaistuimelta 1461 ja sulki hänet
Towerin linnaan 1465. V. 1470 hänet vapautti

Warwickin kreivi ja korotti jälleen valtaistui-

melle, mutta seur. v. Edvard palasi Ranskasta,
jonne hän oli paennut, voitti vastustajansa ja

sai jälleen käsiinsä H:n, joka 1471 kuoli Towe-
rissa, luultavasti murhattuna Edvardin käskystä.

Myös H:n poika, kruununprinssi Edvard, sur-

mattiin. H:iä kuvataan Shakespearen näytel-

mässä ,,Henrik VI". [Gairdner, „The houses of

Lancaster and York".]

7. H. VII (1457-1509), hali. v:sta 1485, ensi-

mäinen kuningas Tudor-sukua; isänsä oli Ed-

mund, Richmondin kreivi, äidin puolelta hän pol-

veutui Lancaster-suvusta. Kun tämä suku syös-

tiin vallasta, vietiin H. Bretagneen, ollakseen

suojassa Edvard IV:n vainolta. Rikard III:n

hirmuhallituksen aikana kaikki tämän viholliset

liittyivät H:iin, jota nyt pidettiin Lancaster-

suvun päämiehenä, ja heidän seurassaan H. astui

sotajoukkoineen maalle Englannissa. Rikard III

voitettiin ja kaatui Bosworthin taistelussa 1485

ja itse tappotantereella H. pani kruunun pää-

hänsä. Tähän päättyi Ruusujen sota. Parla-

mentti tunnusti hänen oikeutensa kruunuun, ja

vielä vahvistaakseen sen H. nai Elisabetin, Ed-

vard IV:n tyttären. Häntä vastaan esiintyi

kruununtavoittajina pari petturia, väittäen ole-

vansa entisen hallitsijasuvun jäseniä, mutta hei-

dät saatiin kukistetuiksi. Käyttäen hyväkseen

aateliston heikontumista sisällissodan aikana H.

viisaalla ja voimakkaalla hallituksellaan suuresti

vahvisti kuninkaanvaltaa ; parlamentin oikeudet

ja kuntien itsehallinto kuitenkin säilyivät. Sääs-

täväisyydellään H. kokosi suuria varoja. [Gaird-

ner, .,Henry the Seventh", Busch, „Eugland unt<T

den Tudors"I.]
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8. H. VIII (1491-1547), hali. v:sta 1509, edel-

lisen poika. H. oli etevälabjainen sekä hengen
eitä ruumiin puolesta ja oli saanut huolellisen

kasvatuksen, mutta hänen luonneltansa tahrasi-

vat rajaton itsekkyys sekä oikullisuus, aistilli-

suus ja julmuus. Ulkopolitiikassaan hän oli hy-

vin horjuva, ollen milloin keisari Kaarle V:n,

milloin Kanskan Frans I:n liitossa, voittamatta

siitä maalleen mitään etua. Hänen voittonsa

Skotlannin kuninkaasta Jaakko IV:stä Flodde-

iiiu luona 1513 ei myöskään tuottanut tärkeäm-
piä seurauksia. Sisäpolitiikassaan H. osasi, säi-

lyttämällä laillisia muotoja, tekeytyä melkein
itsevaltiaaksi; kuitenkin oli hänen suosikeillaan

.suuri vaikutusvalta, aluksi varsinkin kunnian-

himoisella kardinaali Wolseylla. — H., joka vas-

tusti u.skonpuhdistusta, kirjoitti Lutheria vas-

taan kirjan, jossa puolusti katolisen kirkon seit-

semää sakramenttia ;
paavi antoi hänelle sen joh-

dosta „uskon puolustajan" nimen (Defensor fidei).

Pian H. kuitenkin riitaantui paavin kanssa kuu-

luisan ja seurauksiltaan tärkeän avioerojuttunsa

johdosta. Hän tahtoi erota puolisostaan Kata-

riina Aragonialaisesta, Kaarle V:n tädistä, ve-

täen syyksi omantunnon vaivojansa, koska sel-

lainen avioliitto (Katariina oli hänen veljensä

Arthurin leski) oli kirkon kieltämä, mutta it.^c

asiassa syystä, että hän oli rakastunut hovi-

neitiin Anna Boleyniin. Paavi Clemens VII, jo-

hon H. koetti Wolseyn kautta vaikuttaa, ei tah-

tonut keisaria loukata ja kielsi kauan epäröi-

tyään suostumuksensa avioeroon, jolloin H. omin
päin julistutti avionsa laittomaksi, nai Anna
Boleynin, vieläpä irroitti Englannin kirkon paa-

vin yliherruudesta, tekeytyen itse sen päämie-

heksi (1531 ;
parlamentti antoi siihen suostu-

muksensa 1534) ; tämän johdosta hän saattoi

kruunulle peruuttaa kirkon rikkaat tiluk.set.

Katolinen oppi jäi kuitenkin koskematta; H.

vainosi yhtä ankarasti protestantteja kuin niitä

katolilaisia, jotka eivät tunnustaneet hänen kir-

kollista yliherruuttaan (suprematiaa). — Tästä

muutoksesta aiheutui myös Wolseyn kuki.^tus

1529. — Pian kuningatar Annaa syytettiin avio-

rikoksesta ja hän mestattiin; H. nai sen sijaan

Johanna (Jane) Seymourin 1536. joka kuoli syn-

nyteltyään pojan Edvardin. Uskoiipuhdiotusta

suosiva kansleri Thomas Cromwell alkoi nyt
saada vaikutusta H:iin; hänen toimestaan H.

nai protestanttisen Kleven ruhtinattaren Annan,
mutta H. erosi kohta hänestä ja Cromwell mes-

tattiin valtionkavaltajana 1540. Vielä H. nai

Katariina TTowardin, jonka hän kuitenkin pian

mestautti sekä vihdoin Katariina Parrin, joka

eli hänen jälkeensä. Kruununperimys järjestet-

tiin parlamentin piiätöksellä niin että ensin

prinssi Edvard ja, tämän kuollessa perillisittä,

H:n molemmat tyttäret edellisistä avioista Maria
ja Elisabet (jotka kyllä aikaisemmin olivat ju-

listetut epälaillisiksi) saisivat kruunun. [Froude,
„History of England from the fall of Wolsey";
Brewer, „The reign of Henry VITI" etc, „Gas-
quet, „Henry VIII and the english monasteries"

;

Stuhhs, „Lectures on the study of mediaeval and
modern history": Hall. „Henry VIII".] G. R.
Henrik Raudankova (.saks. Ueivricli

)

(n. 1317-86), hali. v:sta 1340 (veljineen), Hol-
steinin kreivi, kreivi Gerhard Suuren poika,

soti yhtämittaa Tanskan kuningasta Valdemar

Atterdagia vastaan; otti osaa Englannin ja

Ranskaji väliseen kruununperimj-ssotaau ja

myötävaikutti englantilaisten saamaan Crecy'n

voittoon 1346. G. I\.

Henrik II de la Merced (esp. Enrique)
(1333-79), hali. v:sta 1369, Kastilian ku-
ningas, ennen Trastamaran kreivinä, Kastilian

kuninkaan Alfonso XI:n äpäräpoika. pakeni Por-
tugaliin velipuolensa Pietari Juhiian noustessa

valtaistuimelle. Viimemainitun sorto — hän mes-
tautti m. m. H:n äidin — hankki Il:lle paljon

kannattajia, joiden avulla hän useampia kertoja
teki hyökkäyksiä Kastiliaan anastaakseen kruu-
nun. V. 1365-66 hän ranskalaisen Bertrand Du-
guesclin'in (ks. t.) avulla valloitti maan ja kar-

koitti velipuolensa, mutta hänet voitti Englan-
nin Edvard („Musta prinssi"), joka auttoi Pieta-

rin takaisin valtaistuimelle. Vihdoin H. sai Mon-
tielin taistelussa 1369 voiton, jälleen Dugues-
clin'in avulla, ja .surmasi omin käsin vihamie-

hensä, jonka jälkeen hän uudisti rauhan valta-

kunnassa. G. R.
Henrik (ransk. Henri) (1867-1901), Orleans'i:;

prinssi, löytöretkeilijä, Robertin, ChartresMn
herttuan poika, kuningas Ludvik Filipin pojan-
poika, aikoi sotilaaksi, mutta erotettiin, kuten
muutkin Ranskan prinssit, armeiasta 1883. Otti

1889-91 osaa Bonvalot'n retkeen Tibetiin ja Ton-
kiniin, teki 1894-96 tutkimuksia Madagaskarissa
ja Taka-Intiassa sekä löysi Iravadi'n lähteet.

Palattuaan Eurooppaan hänet otettiin oppineit-

ten piireissä loistavasti vastaan. Teki pari ret-

keä Abessiiniaan ja joutui matkakirjeissään
käyttämiensä, italialaista armeiaa loukkaavien
lausuntojen johdosta kaksintaisteluun Torinon
kreivin (kuningas Umberton veljenpojan) kanssa.
V. 1901 hän vielä teki tutkimusmatkan Kaak-
koi«-.Aasiaan, missä hän kuoli. G. R.
Henrik I (port. Henrique) (1512-80). hali.

v:sta 1578, Portugalin kuningas, Emanuel
Suuren kolmas poika, tuli arkkipiispaksi ja kar-
dinaaliksi, mutta astui ainoana miesperillisenä

valtaistuimelle veljensä pojanpojan Sebastianin
kuoltua. Häneeu sammui Portugalin burgundi-
lainen suku, ja samaan aikaan Espanjan Filip II

valloitti valtakunnan. G. R.
Henrik, Portugalin ruhtinaita (port.

Tlenrique). 1. H. Burgundilainen (k.

1112), Portugalin ensimäisen kuningassuvun
kantaisä, vanhempaa Burgundin herttuain sukua,
polveutuen Ranskan Kapetingeisiä, oli Ka.stilian

palveluksessa ja sai tämän maan kuninkaalta
1095 lääniksi Portugalin, jonka hän oli valloit-

tanut maureilta. Hänen poikansa Alfonso otti

Portugalin kuninkaan nimen.
2. H. Merenkulkija (Dom Ucnrique el

Navegador) (1394-1460), Portugalin infautti, ku-

ningas Juhana T:n kolmas poika, kunnostautui
taistelussa Afrikan maureja vastaan ja järjesti,

lähinnä saadakseen selville, miten laajalti heidän

valtansa ulottui, koko joukon tutkimusmatkoja
pitkin Afrikan länsirannikkoa. Ollen aikansa

etevimpiä matemaatikkoja sekä tähti- ja maan-
tieteilijöitä hän perusti Sagres'iin, Portugalin
lounaiskärkeen, tähtitornin, laivanveistämön ja

maantieteilijäin opi>lon ja lähetti täältä melkein
vuosittain laivastoja purjehtimaan. Näillä ret-

killä päästiin jälleen Madeiraan (1419) ja Azo-
reihin (1431) sekä löydettiin Kap Bojador (1434).
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Cap Blanco (1441), Cap Verde eli Viheriä niemi
(1445), Viheriilu niemen aaarct (1455) ja Seiie-

gambia, joien näytettiin vääräksi harha^aulo,

'ttä kuuma vyöhyke oli ihmisille mahdoton asua.

Tämän toimintansa kautta H. mitä tehokkaim-
min edisti löytöretkien harrastusta ja erittäiu

valmisti isänmaansa Portugalin vastaista mah-
tavuutta, joka perustui Intian meritien löytöön.

[Major, „Life of prince Henry of Portugal";
Sama, ..Discoveries of Prince Henry the Naviga-
tor"; Beazlev, „Prince Henrv the Navigator".]

G. R.
Henrik (saks. Heinrich) , Preussin prins-

sejä. — 1. Fredrik H. Ludvik (1726-1802)

,

Fredrik Suuren veli. Otti armeiauosaston pääl-

likkönä osaa seitsenvuotiseen sotaan, jo.ssa 29 p.

lokak. 1762 sai itävaltalaisista Freibergin voiton.

Veljensä etevämmyyttä kadehtien H. pyrki hä-

nestä mahdollisimman riippumattomaksi, moitti

julkisesti hänen sodankäyntiään, salaamatta edo.s

vahingoniloaan sotaonnen käytyä Fredrikille

vastaiseksi. Toimi myöhemmin diplomaattina ja

osoitti Puolan ensi jakoa suunniteltaessa tarmoa.
Fredrik Wilhelm IT:n hallitessa H. oli varsin

vaikutusvaltainen Preussin ulkopolitiikkaan näh-

den. V. 1770 hän kävi Tukholmassa sisartaan

T,oviisa Ulriikkaa tervehtimässä, ja lähti sieltä

Pietariin, käyden silloin matkalla m. m. Turussa
ja Viaporissa. Tämän johdosta H. Alan julkaisi

.,TIo-Weisun Printzi Hendrichin tulon ylitze

Turkuun". [Schmitt, .,Prinz H. von Preussen als

Feldherr im Siebenjährigen Kriege"; Krauel,
.,Prinz H. von Preussen als Politiker".] K. G.

2. Albert Wilhelm H. (s. 1862), Saksan
keisarin Wilhelm IT:n veli, amiraali. Toimii

nykyään (1910) Saksan laivaston ylitarkastajana

(„Oeneral-Inspekteur")

.

-Iskm-,

Henrik, Ranskan kuninkaita (ransk.

Henri). 1. H. I (n. 1005-60), hali. v:sta 1031,

kuningas Robertin poika ja Hugo Capet'n pojan-

poika, isänsä kanssahallitsija v:sta 1026, sai koko
hallituskautensa taistella maallisia ja hengellisiä

vasalleja vastaan. Nai Kievin suuriruhtinaan
Jaroslavin tyttären Annan. Häntä seurasi poi-

kansa Filip I.

2. H. II (1518-59), hali. v:sta 1547. Frans
I:n poika, jatkoi isänsä taistelua Habsburg-sukua
vastaan, teki liiton Moritz Saksilaisen y. m. Sak-

san protestanttien kanssa 1552 ja voitti siten

Metzin, Toulin ja Verdun'in hiippakuntineen Sak-

san valtakunnalta. Sodittuaan muualla väliem-

min onnellisesti H. teki Kaarle V:n kanssa Vau-
celles'in välirauhan 1556,- mutta aloitti kohta
uudestaan sodan Filip II:ta vastaan. Ranskalai-

set voitettiin Italiassa sekä Alankomaissa St.

Quentin'in ja Gravelingenin taisteluissa (1557 ja

1558), mutta valloittivat sen sijaan Espanjaan
liittoutuneelta Englannilta Calais'n 1558. Rauha
tehtiin Cateau-Cambr4sis'ssa 1559. — Sam. v. H.
kuolettavasti haavoittui turnaja isissä. — Omassa
maassaan H. vainosi ankarasti protestantteja.

Ollen tuhlaileva ja nautinnonhaluiuen hän oli

suosikkiensa, varsinkin rakastajattarensa Diana
Poitiersilaisen johdettavana. — Puolisostaan

Katariinasta (Medici-sukua) hänellä oli useita

lapsia, joista hänen poikansa Frans II, Kaarle
IX ja Henrik TTT toistensa jälkeen seurasivat

häntä valtaistuimella. Tyttärensä Elisabet meni
naimisiin Filip II:n kanssa.

3. H. III (1551-89), hali. v:stu 1574, edell:n
kolmas poika, ennen Anjou'n herttuana, otti osaa
hugenotli.sotiiu ja oh Pärttyhuyöu verisauuan
alkuunpanijoita. Valittiin 1573 Puolan kunin-
kaaksi, mutta pakeni tästä maasta noustakseen
1574 veljensä Kaarle IX:n kuoltua Ranskan
valtaistuimelle. H., jolta ei puuttunut luonnon-
lahjoja, mutta joka äitinsä hemmoittelemana oli

aikaisin antautunut irstaisuuteen, hallitsi kur-
jasti : vaikutusvalta oli kokonaan hänen suosi-
keillaan („mignons") sekä äidillään Katariina
Mediciläisellä. Uudestaan alkavissa hugenotti-
sodissa H. käyttäytyi horjuvasti, menettäen siten

katolilaisten luottamuksen, ja kunnianhimoinen
Henrik Guise muodosti Pyhän liigan, yrittäen
sen avulla raivata itselleen tien valtaistuimelle.
Turhaan H. koki julistautumalla liigaa päämie-
heksi sovittaa katolilaisia. Kun H:n nuorin veli,

Alengonin herttua, kuoli 1584, ja Henrik Navar-
ralainen tuli kruunun lailliseksi perijäksi, asetti

Guise Espanjan liitossa kruununperilliseksi van-
han Bourbon'in kardinaalin. H. karkoitettiin vih-

doin Pariisista 1588 ja hänen täytyi suostua
Guisen vaatimuksiin, mutta hän kosti murhaut-
tamalla tämän kilpailijansa sekä hänen veljensä

Ludvik Guisen Blois'ssa sam. v. Katolilaiset

nousivat nyt vimmoissaan häntä vastaan ja

paavi laski hänet kirkonkiroukseen; hänen täy-

tyi paeta Henrik Navarralaisen turviin, ja mo-
lemmat kuninkaat piirittivät Pariisia, kun eräs

kiihkokatolinen munkki Clöment murhasi H;n
St. C}oud'n leirissä 1589. Ennen kuolemataan
hän määräsi Henrik Navarralaisen seuraajak-

seen. H: iin sammui Valois-suku miehenpuolelta.

4. H. IV (1553-1610), hali. v:sta 1589, ensi-

mäinen kuningas Bourbon-sukua, myös Navarran
kuningas, oli Anton Bourbonilaisen (joka suo-

raan alenevassa polvessa oli syntyisin Ludvik

Pyhästä) ja Johanna d'Albret'u, Navarran peri-

jän poika. Hänen isänsä kaaduttua 1562 hänen

hurskas äitinsä kasvatti häntä protestanttisessa

opissa, mutta oleskelu Pariisin hovissa vaikutti

turmelevasti hänen tapoihinsa. Setänsä Ludvik
Condön kuoltua 1569 H:sta tuli hugenottien pää-

johtaja Coligny'n ohella: äidiltään hän peri Na-

varran 1572. St. GermainMn rauhan jälkeen H-.n

täytyi naida Kaarle IX-.n sisar Margareeta so-

vinnon vahvistamiseksi, mutta kohta häitten jäl-

keen pantiin Pärttylinyön verilöyly toimeen 24 p.

elok. 1572. H. pelasti henkensä vain luopumalla

uskostaan. V. 1576 hän pakeni hovista, asettui

hugenottien etupäähän ja omisti jälleen prote.s-

tanttisen opin. Uudestaan alkavissa hugenotti-

sodissa, varsinkin n. s. kolmen Henrikin sodassa

(1585-88), H:n suuret ominaisuudet kehittyivät:

hän sai m. m. 1587 Coutras'n voiton. Henrik

III:n murhan jälkeen 1589 H. oli perintöoikeu-

den nojalla Ranskan kuningas, jonka nimen hän

omaksui, mutta pyhä liiga kiihkokatolisten kan-

nattamana ja Espanjan avustamana ei häntä

tunnustanut, vaan sen sijaan hänen setänsä,

Bourbnn'in kardinaalin (..Kaarle X:n"). Eipä

edes H:n saama loistava Tvry'n voitto (1590) rat-

kaissut taistelua hänen edukseen ; sen teki vasta

hänen uudestaan kääntymisensä katolisoppiin

1593. Täten aseet rii.stettiiii hänen vastustajil-

taan ja pysyväinen sovinto valmistettiin. V. 1594

hänet kruunattiin ja pääkaupunki Pariisi an-
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tautui ; 1595 paavi Clemeus VIII päästi hänet
kirkookirouksesta ja 1596 liigan johtaja Mayen-
nen herttua alistui. Espanjan kanssa jatkui sota
v:een 1598, jolloin tehtiin Vervins'in rauha. —
Jalomielisyydellään H. sitäpaitsi sai entiset vi-

hollisensa sovitetuiksi ja entisille uskonveljilleen

hugenoteille hän julkaisemalla Nante6'in ediktin

(1598) toimitti uskonvapauden, kansalaisoikeu-

det ja joukon varustettuja paikkoja.
Kuninkaana H. koetti kaikin voimin parantaa

sisällissotien aikaansaamia vaurioita, osoittaen

itse väsymätöntä huolenpitoa ja tarmoa sekä
käyttäen avustajinaan eteviä miehiä kaikista
puolueista. Kruunun valtaa vahvistettiin mahta,-

vain aatelisten sekä myös kirkon kustannuksella;
valtiosäätyjä ei kutsuttu kokoon. Sekasorrossa
olleet raha-asiat järjesti taidolla Sully'n herttua
(ks. t.), teollisuutta (esim. silkinvalmistusta)

,

kauppaa ja maanviljelystä edistettiin, kulkuneu-
vot parannettiin. Varsinkin talonpoikaissäädyn
tilasta H. piti huolta; seuraus hänen toimistaan
oli, että varallisuus pian jälleen palasi maahan.
— Kanadan siirtokunta perustettiin 1608. —
Hankittuaan maalleen tilaisuutta toipua, H. ai-

koi ryhtyä ratkaisevaan taisteluun Habsburg-
sukua vastaan ja puuhasi siinä tarkoituksessa
liittoa Saksan protestanttien, Englannin, Hol-
lannin y. m. valtojen kanssa. Mutta nämät tuu-

mat raukesivat äkkiä, kun H:n Pariisin kadulla
murhasi katolinen kiihkoilija Ravaillac 17 p.

toukok. 1610. Tämä tapaus aikaansai odotta-

mattoman käänteen Ranskan ja Euroopan oloissa.

H. oli Ranskan etevin hallitsija uudella ajalla.

Omistaen loistavia valtiomiehen ja sotapäällikön
omijuiisuuksia oli hän myös persoonallisesti ur-

hoollinen ja ritarillinen, seurustelussa hyväntah-
toinen ja rakastettava sekä vilkas ja iloinen

luonteeltaan ja siitä syystä kansansa erinomai-
sessa suosiossa. Sen ohessa H:llä kyllä oli suuria
vikoja; häntä syytettiin kiittämättömyydestä,
hän oli uskonnosta välinpitämätön ja tavoiltaan
irstas: hänen rakii^tajattarensa, joista tunne-
tuin on Gabrielle d'Estr§es, Beauforfin herttua-
tar, eivät kuitenkaan päässeet vaikuttamaan
hallitukseen. — Erottuaan ensimäisestä puoli-

sostaan H. nai Marian Medici-sukua; hänestä
syntyi kaksi poikaa ja kolme tytärtä; pojista
Ludvik XIII äitinsä holhoomana seurasi H:iä
valtaistuimella. [Philippson, „Heinrich IV und
Philipp III"; Guadet, „Henri IV": Zeller,

,,Henri IV et Marie de Medicis", Sama, „Henri
TV et Biron"; Lavisse, „Histoire de France, V,
VI".]

5. H. V ks. Chambord. G. R.
Henrik, Saksan kuninkaita ja sak-

salaisroomalaisia keisareita (saks.

Heinrich) .

1. H. I (n. 876-936), hali. v:sta 919, ensimäi-
nen kuningas saksilaista sukua, tunnettu myös
nimellä „Linnustaja", Saksin herttuan Oton
poika, seurasi tätä Saksin herttuana 912. Oli

kuningas Konrad I:n vihollinen, mutta tämän
sanotaan kuitenkin kuolinvuoteellaan määrän-
neen hänet seuraajakseen. V. 919 H:n tunnusti-
vat Saksin ja Frankin suurmiehet kuninkaaksi,
ja vähitellen muidenkin herttuakuntain vasallit,

joten saksalaiset heimot hänen hallitessaan yh-
tyivät yhdeksi valtakunnaksi. Varustautuakseen
unkarilaisten hävitysretkiä torjumaan, H. ensin

teki heidän kanssaan aselevon 924, joiraikaa
varusti rajalinnoja ja harjoitti sotajoukkoa sekä
voitti slaavilaiset ja teki Böömin veronalaiseksi

(929). V. 933 hän rikottuaau välirauhan voitti

unkarilaiset ratkaisevasti Merseburgin seuduilla :

soti myös menestyksellä tanskalaisia vastaan.
— Monesta H:n perustamasta linnasta on sit-

temmin kasvanut kaupunki.
2. H. II Pyhä (973-1024), hali. v:sta 1002,

Baierin herttuan Henrik II:n poika, edellisen

pojanpojan poika, seurasi isäänsä 995 ja valit-

tiin sukulaisensa keisari Otto III:n kuoltua Sak-
san kuninkaaksi. H. toimi valtakunnan koossa-
pitämiseksi, joka hänen edeltäjänsä aikana oli

joutunut hajoomistilaan, pakotti Puolan ja Böö-
min tunnustamaan hänen yliherruuttaan ja kävi
kolmasti Italiassa vahvistamassa valtaansa:
täällä hänet kruunattiin keisariksi 1014. Suosi
hengellistä säätyä ja kirkon parannusta ja julis-

tettiin myöhemmin pyhimykseksi; hänen puoli-

sonsa Kuuigunda pääsi samasta kunniasta osalli-

seksi.

3. H. III (1017-56), hali. v:sta 1039, keisari

Konrad II:n poika, saalilaista sukua, valittiin jo

isänsä eläessä Saksan kuninkaaksi 1028. Ollen

ankara luonteeltaan sekä kunnian- ja vallan-

himoinen H:n onnistui ainakin osaksi pitää va-

sallit kurissa; valtakunta sai hänen aikanaan
suurimman laajuutensa, kun hän teki Böömin ja

joksikin ajaksi Unkarin Saksan vasallivaltioksi.

H. suosi hartaasti Clugny'n luostarista lähte-

nyttä kirkonpuhdistusliikettä, pani kolme kel-

votonta paavia viralta sekä määräsi toisia hei-

dän sijaansa; juuri tämä maallisen hallitsijan

ylivalta kirkon asioissa herätti kuitenkin pian

vastarintaa. H. suosi myös tieteitä ja taiteita

ja rakennutti useita kirkkoja. Hän sai keisarin

kruunun 1046.

4. H. IV (1050-1106), hali. 1056-1105; edelli-

sen poikii, knmnattiin jo 1054 S;»ksan kunin-
kaaksi. Isän kuollessa alaikäistä H:ä kas-

vatti ensin hänen äitinsä Agnes Poitoulainec,

sitten toisilleen vihamieliset Kölnin arkkipiispa
Anno ja Bremenin arkkipiispa Adalbert, joista

edellinen ankaruudellaan, jälkimäinen hemmoit-
telemisellaan vaikutti huonosti kasvattiin. H.
oli hyvälahjainen, mutta intohimoinen ja hor-

juva luonteeltaan, tavoiltaan irstas. Itsevaltai-

suudellaan hän sai aikaan kapinan Saksissa ja

Thiiringenissä ; se tosin kukistettiin 1075, mutta
vasallien mielissä kyti edelleen tyytymättö
myyttä ja vihaa. Tämä tuli vaaralliseksi, kun
H. samoihin aikoihin joutui ankaraan kiistaan

kirkon kanssa. Tarm^okas paavi Gregorius VII
kielsi 1075 maallikkoinvestituuran eli piispojen

uimittämisoikeuden. Kun H. sen kautta olisi

myös menettänyt laajnin kirkollisten alueiden

lääniherruuden, kieltäytyi hän tottelemasta,

josta aiheutui pitkällinen investituura-riita.

Paavi ärsytti häntä myös sekaantumalla Saksan
asioihin ja uhkasi häntä kirkonkirouksella, ellei

H. saapuisi Roomaan puhdistautumaan. H. vas-

tasi julistuttamalla Wormsin synodilla 1070 Gre-
goriukscn virasta erotetuksi. Silloin Gregorius
sam. V. laski H:n kirkonkiroukseen ja vapautti

hänen alamaisensa uskollisuudenvalasta. Kun
Saksan ruhtinaat fTrihurissa sam. v.) uhkasivat
luopua Histä, ellei hän vuoden kuluessa olisi

päässyt vapaaksi pannasta, oli H. pakotettu
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hakeniuaii soviutoa paaviu kanssa; Canossassa

hau täydellisesti nöyrtyi tehden julkisesti katu-

musta ja paavi hänet vapautti kirkonkirouk-

sesta (28 p. tammik. 1077). Tämän kautta

keisariuden arvo auttamattomasti vaipui. H:n
täytyi Saksaan palattuaan taistella ruhtinaita

vastaan, jotka odottamatta sovittua aikaa olivat

valinneet vastakuninkaan, Kudolf Svaabilaisen.

Päästyään vihdoin 1080 voitolle, H. kiirehti

kostonhimoisena Italiaan kohtaamaan paavia,

joka uudestaan oli julistanut hänet pannaan.
V. 1084 hän sai Rooman valtaansa, missä H:u
valitsema vastapaavi kruunasi hänet keisariksi,

Gregoriusta piiritettiin San Angelon linnassa;

hänet vapautti kuitenkin hänen vasallinsa Eobert
Guiscard, joka normanneineen tuli avuksi jaH:n
täytyi poistua Roomasta. — Hän sai vielä tais-

tella Gregoriuksen seuraajia sekä Saksassa uusia

rastakuniukaita ja omaa poikaansa Konradia,
myöhemmin nuorempaa poikaansa Henrikkiä
vastaan, joka vihdoin pakotti hänet luopumaaii

1105 ja anasti kruunun.— Kun H. kuoli kirkon-

kirouksen alaisena, jäi hänen ruumiinsa hau-

taamatta v:een 1111, jolloin kirous peruutettiin.

5. H. V (1081-1125), hali. v:sta 1106, edellisen

poika, valittiin Saksan kuninkaaksi jo 1098,

pakotti isänsä luopumaan, mutta tunnustettiin

yleisesti va.sta tämän kuoltua. Hän sai rauhan
uudistetuksi Saksassa ja jatkoi, vaikka olikin

isänsä eläessä ollut paavin liitossa, hallitsijaksi

tultuaan voimakkaasti investituura-taistelua.

Niinpä hän marssi Roomaa vastaan, otti sovitte-

luiden rauettua paavi Paschalis II:n vangiksi ja

pakotti hänet myöntämään investituura-oikeuden

sekä toimittamaan keisarin kruunauksen 1111.

Kuitenkin H. vielä tämänkin jälkeen sai tais-

tella sekä paaveja ja myös Saksan vasalleja vas-

taan. V. 1122 hän vihdoin teki Wormsiu kon-
kordaatiu eli sovinnon paavi Kalixtus II:n

kanssa ; sen mukaan piispan valitsisi tuomio-
kapituli; hengellisen virkansa puolesta hän olisi

paavin alaiseiia, joka sen merkiksi antaisi hä-

nelle sormuksen ja sauvan; virkaa scuraavain
tilusten puolesta hän oli keisarin vasalli, joka
vertauskuvaksi siitä antaisi hänelle valtikan.

6. H. VI (1165-97), hali. v:sta 1190, keisari

Fredrik Barbarossan vanhin poika, valittiin 1169

Saksan kuninkaaksi ja nai 1186 Konstantian,
Sisilian kuninkaan Roger II:n tyttären. Isänsä
lähdettyä ristiretkelle 1189 H. johti hallitusta,

astui valtaistuimelle hänen kuoltuaan ja tuli

keisariksi 1191. Hänen ensimäinen yrityksensä
saada Sisilia valtaansa puolisonsa perintöoikeu-
den nojalla ei onnistunut; kruunun anasti

Tankred uormannilaista hallitsijasukua. Teh-
tyään sovinnon Henrik Leijonan kanssa ja kis-

kottuaan suuret lunnaat Rikard Leijonamielen
(ks. t.) vapauttamisesta H. läksi uudestaan Ita-

liaan ja valloitti nyt Sisilian valtakunnan 1194,

missä hän normannein vastarintaa kukistaessaan
osoitti suurta ankaruutta. Suurilahjaiuen jo

tarmokas H. oli nyt mahtavimmillaan. Suostu-
malla läänien perittäväisyyteeu hän yritti,

vaikka turhaan, saada vasallit puolestaan myön-
tymään kruunun perinnöllisyyteen; Sisilian hän
aikoi yhdistää Saksaan ; siten olisi Hohenstaufien
suvun mahtavuus lujasti perustettu. H. puuhasi
myös ristiretkeä, mutta hänen paraikaa näitä
tuumia hautoessaan sattui hänen odottamaton

kuolemansa. Hän jätti jälkeensä alaikäisen
pojan Fredrikin (sittemmin keisari Fredrik II:u)

.

7. H. (VII) (1211-42), keisari Fredrik II:n
vanhin poika, edellisen pojanpoika, valittiin
1220 Saksan kuninkaaksi. Isänsä sam. v. läh-
tiessä Italiaan H. tuli nimellisesti Saksan hal-
litsijaksi; holhoojansa oli aluksi Kölnin arkki-
piispa Engelbert (k. 1225). Myöhemmin H.
rupesi paavillisen puolueen liitossa vehkeilemääu
isäänsä vastaan ja valmisti kapinan, mutta pako-
tettiin nöyrtymään 1235 ja pidettiin senjälkeen
kuolemaansa saakka vankeudessa.

8. H. R a s p e, saks. vastakuningas, ks. Hen-
rik R a s p e.

9. H. VII (1262-1313), hali. v:sta 1308, ensi-

mäinen kuningas Luxemburg-sukua, seurasi
isäänsä Henrik III:ta Luxemburgin kreivinä
1288 ja valittiin hengellisten ruhtinasten vaiku-
tuksesta Saksan kuninkaaksi 1308. Hän tahtoi
uudistaa keisarinvallan entisen loiston, teki siinä

tarkoituksessa retken Italiaan ja kruunattiin
keisariksi 1312. Ghlbelliiuit, m. m. Dante, ter-

vehtivät häntä ihastuksella, mutta hän kohtasi
suuria vaikeuksia ja varustautuessaan Napolia
valloittamaan hän kuoli niin äkkiä, että väitet-

tiin hänen suauoen myrkkyä. H. oli suvulleen
hankkinut Böömin, siten että poikansa Juliana
nai tämän maan perijän 1310. [Gebhardt, „Hand-
buch der deutschen Geschiehte", „Jahrbiicher der
deutschen Geschiehte" (Henrik I, II ja III) ;

Richter, ,,Annalen des deutschen Reiches unter
Heinrich IV und V"; „Jahrbucher der deutschen
Geschiehte" (Henrik VI) ; Jastrow ja Winter,
„Doutsclie Geschiehte im Zeitalter der Hohen-
staufen" ; Wenck, „Klemens V uad Heinrich
VII" ; Lindaer, „Deutsche Geschiehte unter den
Habsburgern und Luxemburgern".] G. R.

Henrik II (saks. Heinrich) (k. 1241), Sloesian

ja Puolan herttua, hali. v:sta 1238, suojeli kirk-

koa ja edisti maansa saksalaistuttamista, mutta
hänen toimintansa katkesi, kun mongolit Batu-

kaanin johdolla hyökkäsivät maahan 1241. Wahl-
stattin tappelussa sam. v. H. kaatui, mutta hä-

nen urhoollinen vastarintansa vaikutti, että mon-
golit kääntyivät takaisin. G. R.

Henrik Hartnianninpoika, Turun piispa

1366-68, oli porvarin poika Turusia. V. 1340

tavataan H. H. Sääksmäen kirkkoherrana ja

hankkii paavin pannajulistuksen muutamia uppi-

niskaisia seurakuntalaisia vastaan, jotka eivät

täysin maksaneet kymmenyksiä papille; sam. v.

hän kääntyy paavin puoleen riidassa kerjäläis-

munkkien kanssa. Nämä seikat näyttävät viit-

taavan siihen, että H. H:lla oli tuttavia kirkon

johtopiirien läheisyydessä, ja arvattavasti hän

oli ulkomailla (Pariisissa) oppia käynyt. V. 1355

mainitaan häiiel Turun tuomiorova.stina, ja 1366

hän Hemmingin jälkeen valitaan piispaksi. Tässä

virassa ci hänen vaikutuksensa kuitenkaan tullut

pitkäaikaiseksi, sillä hän kuoli jo 1368 paluumat-
kalla Avigiionista, jonne oli rientänyt saamaan
paavilta virkavahvistusta. K. G.

Henrik Klaunpoika ks. D j e k n ja H o r n.

Henrik Lättiläinen, historiankirjoittaja, otti

pappina ja lähetyssaarnaajana osaa kristinuskon

levittämiseen lättiläisten, liiviläisten ja virolais-

ten keskuudessa 1200-luvuii ensivuosikymmenillä

(v:sta 1208 alkaen) ja on kuvaillut näitä tapah-

tumia teoksessaan „Chronicon Lyvonise", joka
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vilkkaan ja rikassisältöisen kuvauksensa takia on
keskiajan huomattavimpia historiateoksia. Sak-
sassa on myöhempinä aikoina koetettu kieltää

Henrikin lättiläistä sukuperää ja väitetty hänen
olleen saksalainen, mutta sekä se lämmin myötä-
tunto ja suuri asiantuntemus, jolla hän maan
pakanallisista asukkaista kertoo, että se tapa,

jolla itsestään puhuu („Henricus de Lettis"

y. m.), puolustaa ennen yleistä käsitystä, että

hän todella oli lättiläinen synnyltään. Parhaim-
mat painokset H. L:n kronikasta ovat Arndtin
toimittama kokoelmassa „Monumenta Germaniae
historica" XXIII osassa ja Pertzin „Heinrici
Chronicon Lyvoniae" (erikseen painettu 1874).

K. G.
Henrik Pyhä (k. 1156), Suomen apostoli,

Upsalan piispa, sanotaan olleen englantilainen
syntyperältään, ja muutaman tiedon mukaan tul-

leen Upsalan piispaksi paavin lähettilään Nico-

laus Albalaisen käydessä Euotsissa, siis 1152.
Hänen harrastuksensa kääntyi kohta kristin-

uskon levittämiseen tähän saakka pakanallisten
suomalaisten keskuuteen, ja yhdessä kuningas
Eerikin kanssa hän lähti Suomeen ristiretkelle,

joka nähtävästi tapahtui 1154 tai 1155. Suoma-
laiset pakotettiin kasteeseen, ja kuninkaan pala-

tessa kotiin, Henrik jäi Suomeen käännytys-
tointa jatkamaan. Mutta jo vuoden päästä hän
sai (legendan mukaan Köyliönjärven jäällä) sur-

mansa erään kastetun suomalaisen Lallin kä-
destä, jola piispa oli rangaissut kirkkorangais-
tuksella hänen tekemänsä miestapon takia. Tämä
kertomus on saanut merkillisen vahvistuksen
niistä kaivauksista, joita nykyään on tehty
eräällä pienellä saarella mainitussa järvessä ja

jotka näyttävät todistavan, että siellä keskiajalla
on ollut kappeli ja pyliiinvaelhis|)aikka. — Piispa
H:stä tuli keskiajalla Suomen suojeluspyhä, jota

pidettiin suuressa kunniassa, vaikkei tiedetä,

onko hän koskaan paavin vahvistusta saanut py-
himyksenarvoonsa. Turun tuomiokirkko oli hä-
nelle pyhitetty ja hänen kuolinpäivänsä, tammi-
kuun 19 päivä, oli meillä katolisen kirkon suu-
rimpia juhlapäiviä. K. O.
Henrik Raspe (saks. Ueinrich) (k. 1247),

Thiiringenin maakreivi, saks. vastakuningas,
maakreivi Herman I:n poika; pääsi valtaan kar-
koittamalla veljensä Ludvikin lesken, pyhän Eli-

sabetin. Valittiin keisari Fredrik II:n taistel-

lessa kirkkoa vastaan paavin vaikutuksesta Sak-
san kuninkaaksi 1246 ja sai voiton Fredrikin
pojasta Konradista, mutta kuoli jo seur. v.

G. R.
Henriot [äriö'], Nicolas (1. Francois)

(1761-94), ransk. vallankumousmies, oli ennen
v:n 1789 vallankumousta palvelijana ja lulli-

virkamiohenä ; hänen väitetään ottaneen osaa
sj-yskuunmurhiin 1792; tultuaan Pariisin kan-
salliskaartin väliaikaiseksi päälliköksi H. 2 p.

kesäk. 1793 piiritti konventin kokoustalon ja pa-

kotti sen vangituttamaan girondistit. Oli Ro-
bespierren uskollinen kätyri ja mestattiin hänen
mukanansa heinäk. 1794. J. F.
Henriquel-Dupont [ärikel-dypö'], Louis

Pierre (1797-1892), ransk. vaskenpiirtäjä.
Esitti aikalaistensa ja 1500- ja 1600-lukujen mes-
tarien maalauksia. On uudemman ransk. viiva-

piirroksen päämestari 19:nnellä vuosis. Perusti
1868 graafillisen seuran „Soci6t6 fran^aise

de gravure", joka on julkaissut hänen piirrok-
siaan. E. R-r.
Henry [henri], Henrik nimen engl. muoto.
Henry [-ri], George (s. 1860), skotlantilais-

engl. taidemaalari. Opiskeli Glasgo\v'n akate-
miassa ja oli 1890-luvuu alussa Japaiiissa. Maa-
lannut hienoja, voimakasvärisiä maisemia sekä
varsinkin laatu- ja muotokuvia. E. R-r.
Henry [henri], Joseph (1797-1878), amer.

insinööri, toimi 1846-78 „Smithsonian institu-

tion"in sihteerinä (tämän suurenmoisen laitok-

sen varsinainen järjestäjä). Aloitti 1827 tär-

keät sähköä ja sähkömagnetismia koskevat tut-

kimuksensa. — Hänen nimisensä on sähköteknii-
kassa omaninduktsionin yksikkö (h e n ry),
jonka määritelmä selviää seuraavasta: Jos virran-
voima jossakin lankavyyhdessä muuttuu 1 ampe-
rilla sekunnissa, synnyttää tämä vaihtelu indukt-
sionilakien mukaan erimuotoisissa vyyhdissa n. s.

ylimääräisiä induktsionivirtoja, joilla on
erisuuri sähkömotorinen voima (jännitys). Jos
jännitys on 1 voltti, on vastaavan vyyhden oma-
induktsioni = 1 henry. Siis

^ TT 1 vnliti X I =ekunti

Kun

Henry =
1 voltti

1 ampen

=: 1 ohmi, on siis 1 Henry
1 amppri

1 ohmi X 1 sekunti. Siksi käyttävätkin eng-
lantilaiset Henry nimen sijasta usein sanaa
Secohm. — Tuhannes-osa Henrystä on nimeltä
m i 1 1 i h e n r y. B. W.
Henry [ärV], Paul Pierre (1848-1905) ja

hänen veljensä Mathieu Prosper (1849-

1903), ransk. tähtitieteilijöitä, nimitettiin 1876
Pariisin observatorin astronomeiksi, suorittaneet
melkein kaikki työnsä yhdessä. Jatkaessaan Cha-
cornacin ekliptikakarttojen laatimista he johtui-

vat (1884) käyttämään valokuvausta apuna tai-

vaan kartoittamisessa. Tähän tarvittavat valo-

kuvausobjektiivit he hioivat itse. Heidän työnsä
aiheutti m. m. kansainvälisen taivaan kartoitta-
misen valokuvauksen avulla. Useilla erikoistut-

kimuksillansa he ovat parantaneet tällaisissa

töissä käytettäviä valokuvausmenetelmiä, sekä
myöskin muilla aloilla suorittaneet tähtitieteelle

tärkeitä töitä. Ekliptikakarttoja laatiessaan he
keksivät 14 uutta pikkuplaneottia. Heidän jul-

kaisuistaan mainittakoon: ,,'Mesure de la disper-

sion atmosphörique" (1892) ja „Mesure et reduc-

tion des clich^s photographiques du catalogue de
la enrie du ciel. ä Tobservatoire de Paris" (1895)
Henschen [hensen], Salomon Eberhard

(s. 1847), ruots. lääkäri, tuli 1880 kokeilevan
patologian ja patologisen anatomian professoriksi

Upsalassa sekä 1900 sisätautien professoriksi

Tukholman Karoliiniseen laitokseen. H. on etu-

päässä toiminut hermotautien aloilla sekä jul

kaissut teoksia, joista useat ovat saaneet erinäis

teu tieteelli.sten seurain palkinnon. Näistä mai-
nittakoon: ,,Studier öfver hufvudets neuralgier"
(1882), ..Klinische und anatomisehe Beilräge zur

Pathologie des Gehirns" (4 nid., 1890-1903), „Be-
handlung der Erkrankungen des Gehirns" (3:s

pain., 1903). Huomattava on myöskin ,.0m äk
tenskaps ingäende frän hälsans svnpunkt"(1904)

.

M. 0-B.
Hensel f-nz-J, Fanny (1805-47), saks. pia-

nisti ja säveltäjä, Felix Mendelssohnin sisar.

Berliinin musiikkielämässä hänellä oli jo nuo-
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rena huomattava asema. Veljensä tuotantoon ja

kehitykseen hänellä oli suuri vaikutus. Useita
sävoltämiäiiu lauluja hän julkaisi veljensä ni-

mellä. /. K.
Henselt f-nz-J, Adolf (1814-89), saks. pia-

nisti ja pianosäveltäjä, Hummelin oppilas. Aset-

tui 1838 Pietariin, tuli keisarinnan hovisoit-

tajaksi ja nuortt n suuriruhtinasten soitonopet-

tajaksi; sai myöhommm tehtäväkseen musiikki-
opetuksen tarkastauiisen valtakunnan kaikissa
uaiskasvatuslailoksissa. Hänen sävellyksansä

ovat hienoja ja loistosointisia (piano-konsortio,

konserttietydejä, täydentävä 2:nen piano-osa
Cramerin etydeihin, y. m.). /. K.
Hensen f-nz-J. Viktor (s. 1835), 8;:ks. fysio-

logi ; tuli 1868 fysiologian professoriksi Kieliin.

H. on suurella menestyksellä tutkinut kiiuloaistin

anatomiaa ja fysiologiaa sekä kokeilevaa fone-

tiikkaa; myöskin embryologia on ollut hänen
erittäin monipuolisen tutkimuksensa esineenä.

Hänen julkaisuistaan mainittakoon: ,,Physiologie

des Gehörs" (1880) ja „Physiologie der Zeugung"
(1881). H:n ansioksi on myöskin luettava n. s.

planktoni-oppi, jota hän saksalaisen planktoni-

kommissionin johtajana on kehittänyt. Tältä
alalta mainittakoon teos: ,,Die Plankton-Expedi-
tion und Hseckels Darwinismus" (1891).

M. 0-B.
Hepaattinen ilma, rikkivedyn vanha nimitys.

Hepar (lat.), maksa. — Kem. Rikkimaksa, kal-

«iumsulfidi.

Hepatalgia (kreik., lat. hepar = maksa, ja

kreik. a/^os- kipu), maksakipu, maksaneuralgia;
(vrt. Neuralgia); nimitys maksan seudussa
esiintyville erilaisille kivuille, myöskin sappi-

kiven aikaansaamille sappikivikohtauksille. (vrt.

S a p p i k i v i k oh t a u s ja Sappikivi-
kouristus). (M. 0-B.)
Hepatica ks. A n e m o n e.

Hepaticae ks. M a k s a s a m ra alet.
Hepatisatsioni (lat. /lepar = maksa) , maksoit-

tuminen, keuhkon kudoksen muuttuminen mak-
santapaisesti tiiviiksi, niinkuin on laita keuhko-
tulehduksessa (pneumonia cruposa), jossa tau-

dinalaiseksi joutunut keuhkonlohko menettäen
köykäisen, ilmakkaan ja hohkaisen tilansa käy
hyvin verekkääksi, kovaksi ja hauraaksi, muistut-
taen ulkonäöltään maksan kudosta. (M. 0-B.)
Hepatitis (lat. /(?;)«?• = m:iksa) . tnaksatuleli-

dus; nimitystä käytetään sekä äkillisistä että

pitkällisistä tulehduksentapaisista tiloista mak-
sassa. H. p a r e n c h y m a t o s a a c u t a, äkil-

linen keltainen maksa-atrofia ; H. purulenta
s. s u p p u r a t i V a maksa-absessi 1. -ajos ; II.

interstitialis chronica maksasirronsi.

(M. 0-B.)
Hepburn [heplän], James, ks. B o t h w e 1 1,

J. H.
Hephaistion (kreik. UephaistVön, lat. Uephce-

stio). 1. Makedonialainen. Amyntorin poika,
Aleksanteri Suuren sotapäällikkö ja läheinen
ystävä. H. otti osaa kuninkaan valloitusrelkiin
Aasiassa, usein johtaen itsenäisiä armeianosas-
toja. Aleksanteri teki hänestä khiliarkin (s. o.

valtiokanslerin) ja antoi liilnelle puolisoksi ku-
ningas Dareioksen Drypetis nimisen tyttären,
jonka vanhemman sisaren Stateiran hän itse oli

nainut. H. kuoli Ekbatanassa 324 Aleksanterin
katkeraksi suruksi.

2. Aleksandrialainen grammatikko 2 vuosis.

j. Kr., sepitti 48 kirjaan jaetun kreikkalaista
metriikkaa käsittelevän teoksen, josta hän itse

on tehnyt lyhennetyn ,,käsikirjan". Ollen laa-

tuaan ainoa meidän päiviimme säilynyt teos on
viimemainittu erehdyksestään huolimatta tärkeä.
Siihen liittyy ...skholioita" ynnä Loaginokseu
iks. t.) nimellä käyvä johdanto. H:n käsikirjan
ovat julkaisseet Gaisford (2 os., 2 pain. ISö.')) ja
Westphal teoksessa: ..Seriptores metrici grajci",

(1 osa 1866). E. R-n.
Hephaistos [la ], kreik. uskonnossa tulen

jumala. Hänet synnytti Hera yksin, ilman mi-
tään isää; toisen, luultavasti nuoremman, tarun
mukaan hän oli Heran ja Zeuksen poika. H. syn-
tyi rampana (ontuvan.^ : spri lähden Hera heitti

hänet luolaan; hän putosi mereen, mutia meren-
haltijattaret Thetis ja Eurynome pelastivat hä-
net luoksensa (loisen taruloisiiuion mukaan Zeus.
kun H. vanhempiensa riidellessä asettui äidin
puolelle, paiskasi hänet alas taivaasta, jolloin

hän putosi Lemnos-saarelle), Kostaaksensa äidille

H. lähetti tälle takomansa ihmeistuimen, jonka
sahikahleisiin hän takertui kiinni, niin ettei

kukaan voinut päästää häntä irti, ennenkuin
Dionysos viinin avulla taivutti H: n palaamaan
Olympokseen. H:lla on useita kosketuskohtia
toisen tulenhaltijan, Promeiheuksen kanssa .

niinpä miUoiu H:n milloin Prometheuks<'n
kerrotaan kirveeniskulla päästäneen Athencn
syntymiiiiu Zeuksen päästä. Toisten tarujen mu-
kaaij H:iia oH puolisonaan Kharis (sulotar), tois-

ton Itse Aphrodilo. jonka kerrotaan potlilneen

häntä Areen kaiiss;i. K:ta kuvailtiin seppä-juma-
laksi, jos joidenkin ihmeellisten teosten tako-

jaksi; hänen pajansa sijoitettiin milloin Olym-
pokseen, milloin (myöhemmin) tulivuoriin, joissa

hänen apumiehinään olivat Kyklopit. Heta pal-

veltiin varsinkin seppien mutta myös muiden
käsityöläisten jumalana. Hänen palvelukseensa
kuuluivat m. m. tuIisoihUi-kilpajuoksut. Sen
tärkeimpiä pesäpaikkoja olivat Lemnos-saari,
jossa hänet asetettiin yhteen Kabeirien kanssa,

ja Ateena, jossa H. niin hyvin kultissa kuin ta-

rustossa liittyi läheisesti Atheneen. Ateenan par-

haiten säilyneen, väärin Theseioniksi sanotun
temppelin luullaan olleen H:lle pyhitetty. —
Roomalaiset pitivät H:ta samana kuin omaa Vol-

canu* (Vulcanus) jumalaansa. O. E. T.

Hepokatit (Locustidce) hyppyjalkaisiin f^altu-

toria) kuuluvia suorasiipisiä hyöntoisiä (Ortho-

ptera), jotka helposti tun-

netaan pitkistä sukamai-
sista tuntosarvistaan ja 4-

nivelisistä nilkoistaan. Sii-

vet lepotilassa kattolaskui-

sesti asettuneet. Kuuloeli-

met etusäärissä. Koiras
aikaansaa hankaamalla
etusiipiään vastakkain vih-

lovan äänen, jolla se houkuttelee naarasta luok-

sensa. Naaraalla on pitkä miekkamainen muiian-

asetintorvi. jolla se työntää munansa syvälle

maahan. Toiset lajit ovat vihreitä ja oleskelevat

puissa ja pensaissa, joiden lehtiä ne syövät, toi.set

ruskeita lai harmaanruskeita ja elävät alempana

likellä maanpintaa. H:t ovat levinneet miltei

yli koko maapallon. Suomessa 7 lajia. U. S-a.

Heponiemi ks. L a m a 1 a.

Decticiis verruoivorus
(naaras).
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Juutalaisia vankeja.

(Korkokuva Sanheribin pa

lätsistä Kujiindzikissa).

Hepotatti ks. Pillisicnet.
Heppe, Heinrich Ludwig Julius

(1820-79), saks. teologi, vaikutti profesoorinu

]VIarburgis.'5a, julkaissut useita huomattavia teok-

sia saksalaisen uskonpuhdistuksen historian

alalta, esim. „G«3chichte des deutschen Protes-

tantisraus in den Jahren 1555-81" (1856-59; 2

pain. 1865-66), ,,Kirchengeschichte beider Hes-

sen" (1876-78). ' E. K-a.
Heprealaiset (kreik. hehraioi, hepr. 'ihrim)

,

iiiniitjs, jota muukalaiset käyttivät israelilai-

sista (esim. 1 Moos.
39,4,17 ; 4I12) . Itsestään

nämä käyttivät sitä te-

roittaessaan omaa kan-
sallisuuttaan erotukseksi

muista (esim. 1 Moos.
4O15; 2 Moos. 2;: Joon.
I9) . Nimen alkuperä on

» \ 1* Il hämärä. Tavallisesti seli-

V I ^^jn—TTvTl tetään, että se johtuu sa-
-^-"'

•'^' t ^^ ^'

"
^^J^J:::^— nasta 'e&er = „tuolla puo-

len oleva maa". Sen mu-
kaan olisi 'ihrim = ,,ne,

jotka asuvat tuolla puo-
len Jordania (tai Eufratia)". Nimitys olisi siis

syntynyt kansojen suussa, jotka asuivat „tällä

puolen" s. o. länsipuolella Jordania (tai Eufra-
tia). Heprealaiset on asetettu yhteyteen Amarna-
kirjeissä esiintyvien„/(a&iri'en" kanssa; tämä ar-

velu ei kuitenkaan ole lähimainkaan varma.
Joka tapauksessa ovat heprealaiset eli israelilai-

.set idästäpäin tullen 2:n vuosituhannen loppu-

puoliskolla vähitellen vallanneet itselleen asuma-
sijat Palestiinassa. He kuuluivat jälkijoukkona
siihen seemiläiseen kansainvaellukseen, joka
3:nuen vuosituhannen ke.skivaiheilta alkaen kulki
idästä länteen ja jota nimitetään kanaanilaiseksi.
Sen etujoukkona olivat foinikialaiset. Ar. E.
Heprean kieli ja kirjallisuus. 1. Heprean

kieli, israelilaisten kielen tavallinen nimitys,
esiintyy ensi kerran Siirakin kirjan alkupuheessa
(noin V. 130 e. Kr.), sitten Josefuksella ja U:ssa
T:.ssa. Ei tavata V:ssa T:ssa; sen sijaan »Ka-
naanin kieli" Jes. 19i„ ja myöhemmin, kun ai-

noastaan Juuda oli Israelin kansaa edustamassa,
„juudalainen kieli" (2 Kun. 18^,; Neh. 13,4).

Heprean kielellä ovat V:n T:n kirjat, lukuun-
ottamatta Esr. 48-6is; Ixi-ne; Dan. 2^-728; Jer.

10,1, jotka ovat aramea nkielisiä, kirjoitetut;

muutamia vuosia sitten löydettiin osia myöskin
Siirakin kirjan heprealaisesta alkutekstistä.

Muita hepreankielisiä muistomerkkejä ovat Si-

loan kivipiirros (löydetty 1880), nioniaat sinetit

ja veistokivet sekä makkabealaisten rahat. Hep-
realaisten muistomerkkien joukkoon voidaan lu-

kea myöskin Moabin kuninkaan Mcsan suuri

muistokirjoitus (löydetty 1868), koska kieli siinä

on miltei samaa kuin V:ssa T:ssa.

Heprea kuuluu kieliryhmään, jota 1700-luvuu
lopulta on totuttu nimittämään seemiläiseksi.

Siinä se yhdessä foinikian, moabin y. m. kanaa-
uilai.sten kielimurteiden kanssa, jotka epäile-

mättä olivat sille likeistä sukua, muodo.staa
keskiseemiläiseu eli kanaanilaisen haaran. Ka-
naanilaiseen haaraan liittyy läheisimmin poh-
joissecmiläinen eli aramealainen, joiikun verran
loitompana on itäseemiläinen (babylonialais-

assyrialainen kieli) ja eteläseemiläinen (arabia,

etiopia y. m.). Seemiläisten kielten yhteisiä

omituisuuksia mainittakoon sanavartalojen koi-

mikerakkeisuus, laaja, hienosti kehittynyt ver-

baali- ja nominaalimuotojen järjestelmä, yhdis-

tettyjen sanojen puute, aikaa ilmaisevien verbi-

muotojen kehittymättömyys, omituinen tapa il-

maista geiietiivi.-^uhdctta ilman sijapäätettä, per-

sonaalipronominien genetiivin ja akkusatiivin
ilmaiseminen suffiksien avulla, lauserakennuksen
yksinkertaisuus j. n. e. Seemiläisistä kielistä

on heprea äänne- ja muoto-opillisessa suhteessa

arabian ja aramean keskivälissä. Lauseopilli-

sessa suhteessa se on jäänyt varsin alkuperäiselle

kannalle. Lauseet yhdistetään useimmiten yk-

sinkertaisesti „ja" sanalla, joka niinmuodoin saa

ilmaistavakseen mitä erilaisimpia loogillisia suh-

teita. Partikkelit ovat heikosti kehittyneet.

Historiallisissa kertomuksissa käytetään alin-

omaa lausetapaa ,,ja tapahtui, että", tulevaisuu-

den kuvauksissa käännettä „ja tapahtuu, että".

Heprean kieli ei sovellu hyvin abstraktisten ai-

heiden esittämiseen, se kun ei ole kehittynyt
tietopuolisen ajattelun välineeksi; sitä vastoin
se on kertomus- ja runokielenä mitä luontevin

ja vaikuttavin ollen erinomainen tunteiden ja

mielikuvain tulkki. — Jo ennen israelilaisten

tuloa Palestiinaan puhuttiin siellä hepreata tai

sille läheistä sukua olevaa murretta, niinkuin

tiedämme Amarna-kirjeissä (ks. t.) tavattavista

kanaanilaisista lauseparsista. Heprea oli sitten

israelilaisten kielenä aina myöhäiseen maanpaon
jälkeiseen aikaan saakka. Niinpä vielä Nehemia
ankarasti valvoi sitä, että lasten Jerusalemissa
oli puhuttava puhdasta „juudalaista kieltä"

(Neh. 1824). Mutta seuraavina aikoina alkoi

heprea väistyä aramean tieltä, joka oli Persian
valtakunnassa hallinto- ja kauppakielenä. Ara-
mealaiset kappaleet Esran ja Danielin kirjoissa

todistavat aramean kielen valtaan pääsemistä.
Jeesuksen aikana oli tämä juutalaisten yleisenä
puhekielenä. Kirjakielenä käytettiin kuitenkin
aramean rinnalla vielä myöskin hepreata, josta

tuli ,,oppineitten kieli". Tällä myöhemmällä,
teennäisellä „uusheprealla" on Misna kirjoitettu.

Uudemmassa kirjallisuudessa, jota juutalaiset

ovat runsaasti viljelleet keskiajan alusta meidän
päiviimme saakka, he käyttävät hepreata, joka
lähenee milloin V:n T:u, milloin Misnan kieltä.

— Niinkauau kuin heprea eli Palestiinassa kan-
san kielenä, oli luonnolli.sesti eri murteita (vrt.

Tuom. 120). Nämä murteet, niinkuin yleensä

heprean vanhempi kielihistoria ovat suurimmaksi
osaksi hämärän peitossa syystä, että vanhem-
man kielen ääntäminen ja äänne-oppi on meille

miltei kokonaan tuntematon. Ne ääutiö- ja

korkomerkit, joilla V:n T:n tekstit ovat varuste-

tut, perustuvat nimittäin kauttaaltaan myöhäi-
nen ajan ääntämistapaan.
Heprean kirjaimet. Palestiinassa oli

2 vuosituhannella babylonialaisten nuolenpää-
kirjoitus yleisessä käytännössä. Todennäköisesti
myöskin israelilaiset vanhimpina aikoina käytti-

vät tätä kirjoitusta uskonnollisen ja hallinnolli-

sen elämän alalla. Onpa arveltu, että näin oli

laita aina Hiskian aikoihin saakka (H. Winck-
ler). Todella onkin äskettäin löydetty Gezerin
raunioista, Etelä-Palestiinasta, kaksi nuolenpää-
kirjoituksella kirjoitettua kauppakirjaa v:lta

649 ja 647. Tätä virallista kirjoitusta harjoitti-
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vat erityiset ammattikirjurit sekä myöskiu oppi-

neet s. o. papit. Nuolenpääkirjoituksen rinnalla

tuli aikuisin — luultavasti jo 2:n vuosituhanueu

lopulla — käytäntöön yksinkertaisempi kirjoitus,

jonka syntyperä on vielä hämärän peitossa.

Tästä 22 kirjainmerkkiä sisältävästä p o h j o i s-

seemiläisestä kirjoituksesta, josta kreikka-

laiset lainasivat kirjaimistonsa, on vanhin
muistomerkki ennen mainittu Mesan kivipiirros

Muina isheprejilaista kirjoitusta.

(Kaksi riviä Mesan kivipiirroksesta).

1§

9:nneltä vuosis. ; samanaikuinen on Kypros-saa-

relta löydetty foinikialainen pronssi-maljakon

kappale piirroksineen. Vanhin kirjoitusnäyte

israelilaisten alueelta on muuan sinetti, joka on
kuulunut Sema' nimiselle Jerobeam II:n virka-

*y-f

'

^yrv-^
5:\.>t,Ä tjr •!<"»^ f

•* -tjy »» »•-

Siloan kirjoitus.

miehelle, laajin on Siloan kivipiirros Hiskiau

ajoilta. Kirjoitus on kaikissa näissä muistomer-

keissä samanlaista; ainoastaan aivan vähäisiä

eroavaisuuksia kirjainten muodossa on huomatta-
vissa. Tästä tuli vastakohtana muukalaiselle

Uudempaa ääntiö-raerkeilUl varustettua heprealaista

kirjoitusta (Erfurtilaisesta raamatun käsikirjoituksesta).

nuolenpääkirjoitukselle israelilaisten varsinainen

kansallinen kirjoitus. Sitä käytti profeetta

Jesaja (8,) Jahven nimenomaisesta käskystä. —
Myöskin aramealaisilla oli alkuaan sama kirjoi-

tus, niinkuin tiedämme Pohjois-Syyriasta löyde-

tyistä muinaisara-
mealaisista muisto-

merkeistä (S:nnelta

viiosis.). Täällä kir-

jainten muodot kui-

tenkin aikojen ku-
luessa melkoisesti
muuttuivat. C:n-

nella vuosis. on jo

_ _ eroavaisuus alku-

peräisestä pohjois-

Sema'n, Jerobeam II:n virka- seemiläisestä kir-

miehen sinetti. joituksesta selvästi

12. m. Painettu 22/.ai.

huomattavissa. 4-1 vuosisadalla e. Kr. muodostui
sitten aramealainen kirjoitus n. s. kvadraatti- eli

iieliökirjoitukseksi, joka aramean kielen mukana
levisi juutalai-sten keskuuteen. Muinaisheprea-
lainen kirjoitus säilyi edelleen heidän rahoissaan
ja sineteissään, kunnes se vihdoin 2:n vuosi-

sadan lopulla j. Kr. joutui kokonaan unohduk-
siin. Milloin juutalaiset alkoivat kirjoittaa py-
hiä kirjojaan kvadraattikirjoituksella, ei tarkal-

leen tiedetä ; varmasti tämä tapahtui ennen Kris-
tuksen aikaa (vrt. Matt. 5,k) .

Heprean kielen tutkiminen alkoi varsinai-

sesti vasta keskiajalla, kun juutalaiset tutustui-

vat arabialaisten kieliopillisiin teoksiin. Tien-
raivaajia oli kuuluisa masoreetti Aharon b. Mose
b. Aser 10:nnen vuosis. alkupuolella; eiisimäiuen
varsinainen kieliopin tutkija oli Saadja Gaoa
(k. 942). Muita kuuluisuuksia tällä alalla ovat
Jehuda Chajjug b. David (v:n 1000 vaiheilla),

•Jona b. Gaiuiach (ll:nnen vuosis. alkupuolella),

Abraham ibn Ezra (k. 1167), David Kimchi
(k. 12.35) y. m. Kristityistä, jotka keskiajan
ja uuden ajan vaihteessa esiintyivät heprean kie-

len tutkijoina, mainittakoon humanisti Eeuchlin
(k. 1522). Uusi aikakausi alkoi heprean kielen

tutkimuksessa, kun tutkijat pääsivät tutustumaan
muihin seemiläisiin kieliin, erittäinkin arabiaan:

de Dieu (k. 1642), Castellus (k, 1G85), Albert

Schultens (k. 1750), Michaelis (k. 1791). 19:n-

uen vuosis. huomatuimpia heprean kielen tutki-

joita ovat: W. Gesenius (k. 1842), Bötteher

(k. 186.3), n. Ewald(k. 1875), 01shausen(k. 1882).

[W. Gesenius, „Geschichte der hebräisclien

Sprache und Schrift" (1815) ; E. Renan, „ni8-

toire genfrale des langues semitiques" (18.)5) ;

Th. Nöldeke, „Die Semitischen Sprachen" (1899) ;

Goseriius-Kautzsch, „Hebräische Grammatik"
(1909) ;

— G. Geitlin, »TTebrei.sk grammatik
jemte öfningsexempel" (1856) ; E. Steuij, „Treb-

rean kielioppi" (1899).] Ar. 11.

2. Kirjallisuuden tuotteet sisältyvät,

mikäli niitä on säilynyt. Vanhaan Testamenttiin.

Tämä Israelin kansan pyhä kirja on kokonaisen

vuosituhannen kestäneen kirjallisen toiminnan
tulos. Siihen on koottu uskonnollisen kirjallisuu-

den muistomerkkejä kaikilta eri aikakausilta.

Myöskin israelilaisten maallisesta kirjallisuu-

desta, joka näkyy varsinkin vanhempina aikoina

olleen sangen rikas, on meille V:ssa T:ssa säily-

nyt muutamia näytteitä. Heprean kirjallisuu-

dessa erotamme neljä lajia: runous, histo-
riallinen kirjallisuus, profeetalli-
nen kirjallisuus ja laki-kirjalli-
suus.

Israelin vanhimmat kirjalliset tuotteet kuulu-

vat kansanrunouden alalle. Israelilaiset

olivat laulua ja runoutta rakastava kansa. Kier-

tävillä runolaulajilla ja satujen kertojilla, joi-

denka ammattia pidettiin suuressa arvossa, oli

kiitollisia kuulijoita, missä vain esiintyivät:

iuhlilla pyhäköissä, markkinoilla, leiripaikoissa,

kuninkaan ja heimopäällikön pidoissa j. n. e.

Kaikissa merkkitilaisuuksissa tulkittiin lauluin,

mitä mielessä liikkui. Taistelusta kotiin palaa-

vaa voittajaa tervehdittiin ylistyslaululla (1 Sam.

21,2; Tuom. II34). Voittolauluista kuuluisin ou

Deboran laulu (Tuom. 5), muinaislieprealaisen

runouden kallisarvoisin jalokivi. Itkuvirsistä,

joita oli tapana laulaa kuolemantapauksissa, ou
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ihanana nä^-tteenä Davidin surulaulu Saulin ja

Jonatanin kuoleman johdosta (2 Sam. lig-j,)

.

Samoinkuin arabialaisilla olivat Israelissa soi-

maus- ja pilkkalaulut sekä niiden vastakohtana
ylistyslaulut yleiset (1 Moos. 4j3 ja seur. ; 493-„

;

Tuom. 5i9 ja seur.; 4 Moos. 2I27-30) . Ylistys ja

soimaus kohoavat useasti siunaukseksi ja kirouk-
seksi varsinkin perheenisän tai hennon kanta-
isän suussa (1 Moos. Qm-zi; 24ao; 2727-28, 39-40;

4 Moos. 23-10, 18-S4; 243-e, 15-is). Vielä maini-

taan, paitsi jumalanpalvcluslauluja ja -lausel-

mia (4 Moos. 624-J6; IO35 ja seur.; 1 Kun. 8^ ja

seur.) sekä oraakkelisäkeitä (1 Moos. 2623; 4
Moos. 12e-8), elonkorjuulauluja (Tuom. Qst ; Jes.

9;), kaivolauluja, joita laulettiin kaivolle men-
nessä tai sitä kaivaessa (4 Moos. 2I17 ja seur.)

y. m. Tunnemme nimeltä kaksi runokokoelmaa,
joihin oli kerätty vanhojen heprealaisten runo-
laulajien tuotteita; toinen oli ,,Kirja Jahven
sodista" (4 Moos. 2I14), joka näk3'y sisältäneen

historiallisia kansanlauluja; toinen oli „Oikea-
mielisen kirja". Tämäkin sisälsi kansallisia

sota- eli voittolauluja (vrt. Jos. IO13) , mutta sitä-

paitsi muunlaatuisiakin runoja, esim. Daavidin
vastamainitun itkuvirren sekä ne säkeet, jotka
Salomo lausui temppelin vihkiäisissä (1 Kun. 813

Septuagintan korjatun tekstin mukaan). Nämä
runokokoelmat olivat todennäköisesti laaditut
Davidin tai Salomon aikoina. — Myöhemmiltä
ajoilta on „K orkeanveisun" nimellä säi-

lynyt sikermä rakkaus- ja häälauluja, jotka

ovat verrattomat tunteen viehkeydessä ja tuok-

suvat puhtainta itämaalaista runoutta. Tämä
runo-aa;-re on pelastunut jälkimaailmalle pääse-
mällä pyhien kirjojen joukkoon sen kautta,

että juutalainen synagoga selitti niissä allogo-

risesti kuvattavan Jahven ja Israelin välistä

suhdetta. Elegistä taiderunoutta ovat „V a-

1 i t u s V i r r e t", jotka järkyttävän havain-
nollisesti kuvaavat Jerusalemin valloitusta ja

hävitystä v. 586 sekä siitä johtuvaa kurjuutta.
Tärkeämpi edellisiä on kokoelma uskonnollista

lyriikkaa, joka käy „P s a 1 1 1 a r i n" nimellä.

Tähän maanpaon jälkeisen seurakunnan virsi-

ja rukouskirjaan on koottu vanhimmista ajoista

saakka viljellyn uskonnollisen runouden tuot-

teita. Suurin osa meille säilyneestä psalmi-

runoudesta on kuitenkin toisen temppelin ajoilta.

Psalmien joukossa on mitä syvimmän ja rikkaim-
man uskonnollisen kokemuksen ja runollisen

hengen luomia ihania helmiä, joilla on katooma-
ton arvo sekä kirjallisessa että uskonnollisessa

suhteessa. Ihmeellisen puhdas ja kirkas sydä-

men kielten helkyntä, joka soi näissä psalmeissa,

ei voi olla herättämättä vastakaikua uskonnolli-

sesti tuntevassa mielessä. Ensiluokan taideteos

on Jobin kirja, jota on verrattu maailman-
kirjallisuuden syvämietteisimpiin runoteoksiin,

Danten Divina Comediaan ja Goethen Faustiin.

Siinä pohditaan kysymystä, minkätähden on
kärsimyksiä maailmassa ja minkätähden ei via-

toinkaan ihminen niiltä säästy. Teoksen kehyk-
sen muodostaa suorasanainen kertomus; mur^eu
on esitys runoa vuoropuhelun muodossa, mikä
antaa teokselle jossain määrin draaman luon-

teen. Kuitenkin puuttuu draaman tärkein tunto-

merkki, toiminta. Tämäkin heprean kirjallisuuden

merkkiteos on kauttaaltaan lyyrilli.stä runoutta.
Israelilaiset näkyvät kaikkina aikoina harrasta-

neen sananlaskujen sepittämistä ja käyttämistä.
Niitä kertyi kansan suusta aikojen kuluessa rik-

kaita varastoja, joista „Sananlaskukirja"
tarjoo runsaan, paljon tervettä elämänviisautta
sisältävän valikoiman.
Tässä yhteydessä mainittakoon „S a a r

n a a j a", elämänfilosofiaa sisältävä opetuskirja-

nen, jonka pessimististä elämänkatsomusta ku-

vaavat alkusanat: „Turhuuksien turhuutta! sa-

noo Saarnaaja. Turhuuksien turhuutta ! Kaikki
on turhuutta!" (I2). Tämä merkillinen kirjanen,
joka on V:ssa T:ssa ainoa laatuaan, on kirjoi-

tettu verrattain myöhäisellä ajalla, luultavasti

3:nnella vuosis. e. Kr.
Sauaulaskukirjallisuus kuuluu didaktiseen ru-

nouteen, jolla on tärkeä sija heprean kirjalli-

suudessa. Muuta runouden lajia israelilaisilla

ei ole lyyrillisen runouden rinnalla. Eepos ja

draama ovat vieraat seemiläiselle hengelle, joka
on läpeensä subjektiivinen ja jolta puuttuu luo-

miskykyä objektiivisten taiteiden ja runolajieu
alalla.— Heprean runomuodon päätuntomerkkejä
on n. s. „parallelismus membrorum" (kerto)

s. o. säkeessä lausuttu ajatus kerrataan toisin

sanoin ja kuvin yhdessä (harvoin kahdessa) rin-

nakkaissäkecssä — kaunistuskeiuo, joka on
meille suomalaisesta kansanrunoudesta tuttu.

Heprealaiset runoilijat suosivat suuressa mää-
rässä sanasointua ja luonnouäänteisiä sanamuo-
dostuksia ; myöskin he käyttävät toisinaan
loppusointua. Runomitta perustuu sanakorkoon.
Heprean metriikkaan ovat Ed. Sieversin viime-

aikaiset tutkimukset luoneet paljon valoa.

Historiallisen kirjallisuuden juu-

ret ovat niissä vanhoissa kansallisissa sotalau-

luissa, joista edellä oli puhe, sekä kansan suussa

eläneissä tarinoissa heimojen esi-isistä ja sanka-
reista. Niitä ruvettiin keräämään ja saatta-

maan kirjalliseen muotoon nähtävästi Davidii;

loistavan hallituksen aikana, joka muodostaa
käänteen Israelin henkisenkin elämän alalla.

Herännyt kansallistunto synnytti tarpeen oppia

tuntemaan Israelin menneisyyttä, sen alkuperää
ja alkuvaiheita. Niin syntyi meille tuntematto-
man kirjailijan kädestä teos, joka alkaen para-

tiisista esittää piirteitä ihmiskunnan alkukehi-
tyksestä, kertoo valitun kansan kantaisästä
Abrahamista ja seuraavista patriarkoista, siirty-

misestä Egyptiin, Mooseksen lähetyksestä, pelas-

tuksesta Egyptin orjuudesta, korpivaelluksen
vaiheista ja luvatun maan, Kanaanin, valloituk-

sesta. Esitys on koruttomassa yksinkertaisuu-
dessaan mestarillisen taitehikasta, huokuu pro-

feetallista henkeä ja osoittaa hienoa sielullista

tarkkanäköisyyttä. Tämä Israelin historiankir-

joituksen esikoisteos ei ole meille säilynyt eheänä
ja itsenäisenä, vaan punoutuneena Mooseksen
kirjoihin eli pentateukkiin. Se on pentateukin

(tarkemmin heksateukin s. o. Mooseksen kirjo-

jen ynnä Jo.suan kirjan) lähdekirjoista vanhin
ja nimitetään tavallisesti Jahvistiksi.
syystä että siinä Israelin Jumalan nimenä
käytetään säännöllisesti sanaa Jahve. Muusta
Davidin aikuisesta historiallise.?ta kirjallismi-

desta ansaitsee mainitsemista ennen kaikkea tuo
ihmeen selväpiirteinen, havainnollinen ja elävä
Davidin perhehistoria, joka alkaen 2 Sam. 9:n-

nestä luvusta jatkuu 1 Kun. 2:n luvun loppuui.

ja käsittelee kruununperimystä valmistavia ta-
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pahtumia. Tämä israelilaisteu vauhiu historial-

linen kirjallisuus, josta on sanottu (Budde),
että sen vertaista ei ole tavattavissa koko Itä-

mailla, on epäilemättä peräisin papiston kes-

kuudesta. Korkealle kehittynyt kirjallinen tyyli

todistaa, että pappien piirissä, joidenka huolena
oli kansan henkisen perintätiedon vaaliminen, jo

kauan oli harjoitettu kirjallista toimintaa. —
Myöhemmältä ajalta — todennäköisesti 8:nnen
vuosis. keskivaiheilta — on toinen Israelin mui-
naisuutta Kanaanin valloitukseen saakka esit-

tävä teos, joka- samoin kuin Jahvisti on penta-
teukin lähdekirjana ja tunnetaan nimellä E 1 o-

h i s t i. Se on syntynyt Pohjois-Israelissa.

Juudau valtakunnan loppuaikoina — 7:nnen
vuosis. loppupuolella — syntyi historiallisessa

kirjallisuudessa uusi, pragmaattinen suunta,
jonka ainoana päämääränä oli vaikuttaa kan-
saan uskonnollisessa suhteessa herättävästi ja

rakentavasti osoittamalla historian opetuksilla,

kuinka Jahvesta luopuminen ja hänen säädök-
sistään poikkeaminen aina on tuottanut onnetto-
muutta. Tämä n. s. deuteronomistinen suunta
— niin sitä nimitetään siksi, että se edustaa
Deuteronomiou eli 5:nnen Mooseksen kirjan
henkeä ja periaatteita — on painanut lei-

mansa Tuomarien, Samuelin ja Ku-
ningasten kirjoihin. Vanhat tuoma-
rien tarinat ovat varustetut kehyksillä, joissa

teroitetaan aina samoin sanoin, kuinka luopu-
musta seuraa rangaistus, katumusta pelastus

;

sama uskonnollis-siveellinen näkökohta on hal-

litsevana niissä Samuelin kirjojen kappaleissa,
joilla täällä vanhoista lähteistä lainattit ker-
tomukset ovat juotetut toisiinsa. Kuningasten
kirjat ovat varta vasten laaditut olemaan Deute-
ronomiolle, niin sanoaksemme, historiallisena

kommentaarina, joka osoittaisi, kuinka Pohjois-
valtakunnan häviö oli suoranainen seuraus sen
uskottomuudesta. Tekijä on lähteistään, joita

hän nimeltä mainitsee useamman kerran Israelin
ja Juudan kuningasten aikakirjat, lainannut sen
ja sen verran, minkä hän katsoi mainittuun tar-

koitukseen sopivan. — Maanpaon jälkeiseltä

ajalta — noin v:n 300 vaiheilta — on meille säi-

lynyt Kuningasten kirjoja vastaava historiateos,

jonka muodostavat Aikakirjat sekä E s r a n
ja Nehemian kirjat. Sen historiallinen arvo
on verrattuna Kuningasten kirjoihin vähäinen,
paitsi niissä osissa, jotka ovat otteita Esran ja

Nehemian omakätisistä muistiinpanoista. Histo-
riallisten kirjojen joukkoon luetaan tavallisesti

vielä Ruutin ja Esterin kirjat, jotka kui-
tenkin ovat katsottavat novelliutapaisiksi. Edel-
linen, erittäin viehättävä idylli, on ehkä peräi-
sin siitä midras-teoksesta, johon viitataan 2

Aikak. 2427, jälkimäiseen; joka huokuu veristä

muukalaisvihaa, lienee alkuaihe saatu babylonia-
laisesta mytologiasta.
Profeetallinen kirjallisuus alkaa

8:nnen vuosis. keskipalkoilta. Aikaisemmat pro-
feetat, esim. Elija ja Elisa, eivät ole jättäueet
jälkeensä mitään kirjallisia peruja. Profeetat
'eivät olleet kutsumukseltaan kirjailijoita, vaan
Jahven sanansaattajia, jotka suullisen sanan vä-
lityksellä julistivat kansalle hänen tahtoansa ja

aikeitansa. Mutta lukutaidon tultua yleisern-

mäksi he turvautuivat myöskin kirjoitettuun sa-

naan, kun heidän suullinen julistuksensa kaikui

kuuroille korville. Siitä on Jeremia selvä esi-

merkki. Kolmekolmatta vuotta (203) hän oli

profeettana vaikuttanut mitään kirjoittamatta.
Vihdoin, Jojakimin 4:ntenä hallitusvuonna, hän
sai Jahvelta käskyn pauna kirjaan kaikki, mitä
hänelle oli siihen päivään saakka ilmoitettu,
jotta kansa siten uudelleen muistutettuna ja va-
roitettuna ehkä tekisi parannuksen (863). Siitä
sai Jeremian kirja alkunsa; sen laatimisessa on
profeetan uskollisella ystävällä Baarukilla, joka
toimi hänen kirjurinaan, suuri ansio. Samoin oli

kuulijain epäusko aiheena siihen, että „kirjaprc-
feetoista" vanhin Aamos tuli kirjoituttaneeksi
parannussaarnansa muistiin. Tämä paimenpro-
feetta, jonka Jahve oli kutsunut karjalauman
luota sanansaattajakseen, esiintyi Setelissä, Poh-
jois-Israelin pääpyhäkössä, mutta karkoitettiin
sieltä ylipapin Amasjan toimesta omaan maa-
hansa, Juudaan. Kun profeetta oli tällä tavalla
pakotettu vaikenemaan, panetti hän puheensa
ja niihin liittyvät näkynsä kirjaan, jotta se sana,
jota Jahve oli käskenyt häntä julistamaan, mutta
jota ei otettu vastaan, säilyisi jälkimaailmalle
todistamaan totuuttaan. Siten syntyi Raamatun
vanhin profeetallinen kirja. Aamos sai jonkun
ajan kuluttua seuraajan H o s e a s t a, Beerin po-
jasta, joka oli Pohjoisvaltakunuan omia kansa-
laisia. Niinkuin näemme hänen kirjansa 3:nnesta
luvusta, on hän itse kirjoittanut onnettomassa
avioliitossaan tekemistään kokemuksista, jotka
hänelle kirkastivat hänen profeetallisen tehtä-
vänsä. Samoin Jesaja, Aamoksen poika, joka
seuraavina aikoina vaikutti Jerusalemissa, itse

kertoo kutsumisestaan profeetaksi (Jes. 6). Muu-
ten hän ainoastaan 8 luvussa (v. 1. 2. 3. 5. 11. 17.)

itse esiintyy kirjoittajana. Useat niistä erin-
omaisen ytimekkäistä ja runollise.stikin vaikut-
tavista puheista, jotka ovat häneltä säilyneet
Jesajan kirjan alkuosassa (luvut 1-39), ovat var-
masti kauan lentolehtisinä kiertäneet kansan tai

ainakin hänen oppilastensa käsissä, ennenkuin ne
koottiin yhteen kirjakääröön. Ainoastaan lyhyitä
puhesarjoja, joista on mahdoton sanoa, onko
profeetta itse ne kirjoittanut vai sanellut vai
onko joku profeetan oppilas tai kuulija ne muis-
tistaan kirjaan pannut, on säilynyt Jesajan nuo-
remmalta aikalaiselta Miikalta sekä kolmelta
seuraavan eli 7:nnen vuosis. loppupuoliskolla elä-

neeltä „pieneltä" profeetalta Naahumilta,
H ab a kukilta ja Sefanjalta. Vähäisen
O b a d j a n kirjan luonne ja ikä ovat hämärät.
Varsinaisia kirjailijoita, jotka vaikuttivat kir-

joitetun sanan avulla, olivat maanpaon aikuiset

profeetat, pappi Hesekiel ja tuntematon n. s.

P e u t e r o-J e s a j a, jonka kirjoitukset sisälty-

vät Jesajan kirjan jälkimäiseen osaan (luvut 40
ja seur.). Maanpaon jälkeisistä profeetoista esiin-

tyy S a k a r j a, joka monessa suhteessa muistut-

taa Hesekieliä, itse kirjoittajana. Kertomus hä-

nen työtoverinsa Haggain puheista ja vai-

kutuksesta on toisen kirjoittama; sellaisenakin

se tekee erittäin tarkan ja luotettavan vaikutuk-

sen. M a 1 e a k i n nimellä ktilkeva kirja, pro-

feetallisen kanonin viimeinen, sisältää puhesar-

jan, joka selvästi kuvastaa oloja seurakunnassa
5:nnen vuosis. alkupuoliskolla. Profeeta.sta, jolta

nämä selväpiirteiset puheet johtuvat, ei meillä

ole mitään tietoja. Maleakin kirjaa vielä myö-
hemmät lienevät Sakarjan kirjan nimettömät
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loppuluvut (9-14), Joelin kirja ja Joonan
kirja. Viimeksi mainittu ei oikeastaan kuulu

profeetalliseen kirjallisuuteen, se kun on saman-

lainen profeettakertomus kuin esim. Kuningas-

ten kirjoissa oleva kertomus Elijan vaelluk-

sesta Hooreb-vuorelle (1 Kun. lOns). Lajis-

saan se on eriltäin arvokas sekä kirjallisena

tuotteena että varsinkin ylevän uskonnollisen

aatteensa puolesta. Danielin kirjasta
ks. t. Profeettoja, näitä Jumalan miehiä, jotka

ovat luoneet Israelin suuruuden uskonnon kan-

sana, on myöskin heprean kirjallisuuden kiit-

täminen kallisarvoisimraista aarteistaan. Niin

eriluontoisct kuin profeettojen kirjalliset tuot-

teet ovatkin, riippuen heidän erilaisesta yksilöl-

lisyydestään, niin on niille yhteinen voimakas,

kuvarikas, lennokas kieli, joka rytmillisyydes-

sään usein muuttuu sointuvaksi runoksi. Useiden

profeettojen, varsinkin Jesajan ja Jeremian kir-

joilla, on oma vaiherikas historiansa, jonka esit-

tämiseen ei ole tässä tilaisuutta.

Israelin laki-kirjallisuus sisältyy pen-

tateukkiin, joka tämän pääsisällyksensä perus-

teella onkin synagogassa saanut nimekseen
„toora" s. o. laki. Pentateukin laeissa huomaamme
eri kerrostumia, jotka edustavat eri kehitys-

,

kausia Israelin lainsäädännössä. Vanhimmat
ovat no, jotka kuuluvat jahvistiseen ja eloliisti-

seen lähdekirjaan. N. s. ,,Liittokirja" (2 Moos.

20s-2333), etupäässä yhteiskunnallisia lakeja si-

1

sältävä kokoelma, jossa on useita sekä muodol-
|

lisiä että asiallisia yhtäläisyyksiä muinaisbaby-

lonialaisen Hammurabinlain kanssa, edellyttää

sangen alkuperäisiä oloja ja voi hyvin olla po-

raisin Mooseksen päivillä. Samoin ei mikään
estä meitä näkemästä „dekalogissa" eli „kym-
raenessä käskysanassa" Israplin suuren uskon-

nonperustajan käsialaa. Erityisen kokoelman,

jolla on oma historiansa, muodostavat ,.L)eutero-

nomioniin" sisältyvät lait. Niiden ytimenä on

Josian hallituksen aikana v. 621 temppelistä löy-

detty lakikirja, jossa vaadittiin kaiken jumalan-

palveluksen keskittymistä Jerusalemin temp-

peliin. Tämä Josian lakikirja oli laadittu His-

kiau tai ^Manassen aikoina vanhojen Mooseksen
nimeen liittyvien säädösten pohjalla. Pentateu-

kin muut lait kuuluvat, moniaita pieniä poik-

keuksia lukuunottamatta, siihen laitteeseen, jota

nykyisin tavallisesti sanotaan „Pappiskirjaksi".

Tämä pentateukin viimeinen kerrostuma on muo-
dostunut kaukana Pyhästä maasta Babyloniassa

lakikouluissa, jotka syntyivät siellä maanpako-
laisuudessa elävien Jerusalemin pappien keskuu-

dessa. Mitä enemmän sitä sukupolvea, joka itse

oli toimittanut jumalanpalvelusta Jerusalemin
temppelissä, siirtyi manan maille, sitä hartaam-
min pyrittiin säilyttämään kirjaanpantuna sitä

vanhaa perintätietoa, joka koski pyhiä menoja ja

tapoja. Tyystin koottiin kaikki, mitä siitä oli

kirjoitettuna, ja mikä oli säilynyt ainoastaan

suullisen traditsionin varassa, merkittiin sekin

muistiin. Näin muodostui ,,Pappiskirja", joka

sittemmin yhdistettiin vanhempien Mooseksin
aikaa käsittävien teosten — Jahvistin, Elohistin

ja Deuteronomionin — kanssa yhdeksi „tooraksi".

Kirjanoppinut Esra toi sen v. 458 mukanaan
Jerusalemiin, jossa se Nehemian avulla v. 444

säädettiin juutalaisen seurakunnan perustus-

laiksi.

Heprean kirjallisuudella on mitä tärkein sija

maailmankirjallisuudessa. Sillä on itsessään erin-

omainen kirjallinen ja kirjallishistoriallinen

arvo, mutta sen suunnaton merkitys perustuu
ennenkaikkea siihen seikkaan, että Israelin kan-

san pyhä kirja kristittyjen Raamattuna on ko-

honnut .,kirjojen kirjaksi". [S. R. Driver, „Ein-

leitung in die Litteratur des alten Testaments"
(1896) ; Karl Budde, ,.Geschichte der althebrä-

ischen Litteratur" (1906); E. Kautzsch, „Die

Poesie und die Poetischen Biicher des Alten Tes-

taments" (1902) ; Aug. Wunsche, „Die Schönheit

der Bibel" (1906) ; Arthur Hjelt, »Raamatun
synty" (1909).] Ar. H.
Heptaani, hiilivety, CtHig, esiintyy runsaasti

ameriikkalaisessa vuoriöljyssä ; neste, kiehumap.
98°. n. on pääaineosia vuoriöljystä valmistetussa
petroleumihentsiinissä ja ligroiinissa. Edv. Tl}.

Heptaedri, polyedri 1. monitaso, jota rajoittaa

seitvpmän tasanneskuviota.
Heptameron feptamerö'] (ransk., < kreik.

hepta' = 7, ja /iCnieVa = päivä) , Margareeta Na-
varralaisen (ks. t.) kirjoittama novellikokoelma,

jonka esikuvana on ollut Boccaccion „Deca-
merone" ; jäi keskeneräiseksi. J. E-l.

Heptametri (kreik. hrpta' = seitsemän, ja

?nefron = mitta), seitsenpolvinen runosäe.
Heptandria ks. Linn4n siitinjärjes-

t e 1 m ä.

Hera on juustonteossa jäävä neste, joka sisäl-

tää ne maidossa olevat aineet, mitkä eivät juok-

suttaessa joudu juustohyytelöön. Juoksutin saos-

taa maidosta juustoaineen, jonka mukana juus-

toon johtuu suurin osa maidon rasvaa. Heraan
jää vesi, maitosokeri, kivennäisaineet, ja o^^a

proteiini- (munanvalkuais-) aineita. Heraa käyte-

tään semmoisenaan enimmäkseen sikojen ruokana.

Siitä voidaan keittämällä saada herajuus-
t o a. Keittäessä eroaa aluksi pinnalle herassa

olevat munanvalkuaisaineet. Toisin paikoin kuori-

taan nämä pois ja puserretaan juustoksi (ks.

Z i e g e r-j u u s t o) . Jatkamalla keittämistä saa-

ilaan herasta sakea, siirapin tapainen imelähkö

seos, josta neliskulmaisiin muotteihin puserta-

malla tehdään herajuustoa. Tämä juusto on vaa-

leanruskeata, imelän makuista. Jotta juusto saa-

taisiin mehevämmäksi lisätään heraan keitet-

täessä maitoa, joskus kermaa. Erittäin arvossa-

pidetty on vuohenmaidosta keitetty herajuusto.

jota etenkin Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa val-

mistetaan. Herajuustoa sanotaan ruotsinkielen

mukaan w?ees-juustoksi. Norjankielinen nimitys
on myse. H. N.

Hera [heräj, H e r e, kreik. uskonnossa ylen

mahtava jumalatar, Zeuksen puoliso. Zeuksen

ja H:u yhtymisessä näkyy alkuaan kuvautuneen
maan hedelmöittyminen, mutta samalla se käsi-

tettiin inhimillisen avioliiton perustaksi ja esi-

kuvaksi. Tarustossa H. ja Zeus ovat molemmat
Kronoksen ja Rhean lapsia, siis sisar ja veli.

Heidän lapsiaan ovat Ares, Hebe ja Eileithyia;

Hephaistoksesta ks. t. Heidän viiliänsä häi-

ritsivät julmat riidat, joita runoilijat selittivät

aiheutuneiksi Zeuksen uskottomuudesta ja H:n
suunnattomasta vihasta hänen rakastajattariansa

ja näiden lapsia (niink. Dionysosta ja Herak-
lesta) kohtaan. H:aa palveltiin erikoisesti avio-

liiton suojelijana ja lapsensynuytyksen halti-

jana; siksipä häntä itseäänkin on ])aikoittain
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mainittu Eileithyian nimellä. Hänen palveluk-

seensa kuului hänen ja Zeuksen avioliiton vuo-

tuinen vietto („pyhät häät"). H. oli argolaisten

pääjumala ja hänellä oli Argoksen ja Mykenan
välillä suuri pyhäkkö (ks. H e r a i o n) ; Olym-
piassa hänellä oli ikivanha temppeli, Samoksessa
suuri ja kuuluisa pyhäkkö (ks. S a m o s) ; muu-
tenkin hänen palveluksensa oli sangen yleinen.
— H:aa kerrotaan vanhoina aikoina palvellun

laudan tai puupatsaan muodossa; Homeroksen
runoissa ilmenevä epiteetti boopis [hoö'pisJ

{= lehmänsilmäinen) sekä Mykenasta y. m. löyde-

tyt monet pienet lehmäukuvat ovat muutamien
tutkijain mielestä muistoja ajoilta, jolloin H:aa
on kuvailtu lehmän muotoiseksi. Historiallisena

aikana häntä kuvailtiin ylvääksi, upeaksi kruunu-
tai huntupäiseksi naiseksi. Suuresti ylistettiin

Polykleitokseu kullasta ja norsunluusta tekemää
kuvapatsasta (Argoksen Heraionissa) . Säily-

neitä H: n kuvia mainittakoon vanhanaikuincn
metooppi-korkokuva Selinuntista (Zeus ja H.)

ja suurenmoinen H. („Juno") Ludovisin nimellä

tunnettu rintakuva (Roomassa) ; onko synkän
kaunis n. s. H. Farnese (Napolissa) mikään H:n
kuva, on epävarmaa.
Eoomalaiset pitivät

H:aa samana kuin ita-

lialaista J u n o juma-
latarta. O. E. T.

Heracleum, kasvi-

suku sarjakukkaisten
heimossa, n. 60 lajia,

useimmat aasialaisia,

enimmät korkeahkoja
putkia, joilla on 3-

sormiset tai pariosai-

set lehdet ja litteät

hedelmät. Meidän ai-

noa lajimme ukon-
putki (H. sihiricum)

on pihoissa, kukka-
tarhoissa j. n. e. kas-

vava karhea kelta-

kukkainen epämiellyt-

tävän imelänhajuinen

korkea putki. Koristuskasvina viljellään koo-

kasta B. giganteumia. (J. Ä. W.)
Heraion [hera'i-J (kreik.), Hera jumalattaren

pyhäkkö. Niitä oli hyvin monessa paikassa.

Tärkeimpiä oli Argolaisten suuri H., joka sijaitsi

Argoksen tasangon itäreunalla, Euboia nimisen

vuoriulkoneman juurella, n. 7 km Argoksesta,

melkoista lähempänä Mykeuaa. Se kuului yhteen

aikaan Argokselle ja Mykenalle yhteisesti. Van-
hin temppeli paloi 423 e. Kr,; siitä on jäljellä

vain korkea, suurista kivilohkareista rakennettu
pengermuuri. V:n 423 jälkeen rakennettiin

alemmalle pengermälle suuri komea temppeli.

Siinä oli m. m. kuuluisa, Polykleitoksen kullasta

ja norsunluusta laatima Heran kuvapatsas. H:n
paikalla on tehty kaivauksia ensin 1845 ja sitten

Ateenan ameriikkalaisen arkeologisen opiston

toimesta v:sta 1892, jolloin paljastettiin nuorem-
man temppelin perustukset ja löydettiin joukko
temppeliä koristaneiden kuvanveistoteosten

murtokappaleita. Argolaiseen H:iin liittyy kaunis
tarina Kleobiista ja Bitonista (ks. Kleobis).
— Muita H:eja mainittakoon Olympiassa ja

Samoksessa (ks. n.) olevat. O. E. T.

Heracleum sibiricum.
2 kukka, 3 hedelmä.

Herakleen patsaat, ne 2 patsasta, jotka taru
kertoo Herakleen (ks. t.) retkellään kaukaiseen
länteen pystyttäneen nyk. Gibraltarin-salmen
kummallekin rannalle. E. R-n.
Herakleia (kreik. Hera'kleia, lat. IIeracle'a),

muinaisajalla useiden kreikkalaisten kaupunkien
nimi, joista mainittakoon: 1. Lukaniassa lähellä

Aciris-joen suuta oleva H., perustettu 432 e. Kr.
Sen läheisyydessä Pyrrhos 280 e. Kr. löi rooma-
laiset. — 2. H. M i n o a, Sisilian etelärannalla
Halykos-joen suulla, alkuaan foinikialainen asu-

tus (Ras MelkartJ ;
joutui n. 510 e. Kr. kreikka-

laisille, 378 e. Kr. Karthagolle ja 241 e. Kr. roo-

malaisille. — 3. Pontokseu (Mustau-meren) ran-

nalla Bithyniassa oleva H., perustettu n. 560
e. Kr., hävitettiin Mithridateen sodan aikana.
Nyk. on samassa paikassa Eregli kaupunki. —
4. H. Lynkestis Makedoniassa, perustettu

todennäköisesti 358 e. Kr. Sen poltatti Theo-
dorik Suuri 479 j. Kr. E. R-n.
Herakleides P o n t i k o s, kreik. tiedemies,

n. 360 e. Kr., selitti taivaaukappalten liikunnan
maan pyörimisestä akselinsa ympäri. Oli taval-

laan Kopernikuksen edeltäjä, vaikka hänen
maailmanjärjestelmänsä enemmän muistutti

Tyko Brahen systeemiä. 77. 7?.

Herakleidi, Herakleen (ks. t.) jälkeläinen.

Kuuluisimmat h:t olivat ne tämän jälkeläisistä,

jotka tarinan mukaan polveutuivat hänen pojas-

taan Hylloksesta ja doorilaisten etunenässä pala-

sivat Peloponnesokseen ottaakseen haltuun.-?a tä-

män 'perintömaausa (»doorilaisten vaellus"; ks.

Doorilaiset). H: ien yritettyä useita ker-

toja huonolla menestyksellä maitse tunkeutua
niemimaahan onnistui tämän valloitus vasta

Hylloksen pojanpojan pojille, kun he laivoilla

olivat Naupaktoksesta käsin kulkeneet Korinthok-

sen-salmen poikki Peloponnesokseen. H:it jakoi-

vat arvan nojalla keskenänsä maan siten, että

Temenos sai Argoksen, Aristodemoksen kaksois-

pojat Prokles ja Eurysthenes Lakedaimonin ja

Kresphontes Messenian. E. R-n.

Herakleitos Ephesolainen (lat. Ueracli-

tus, luult. n. 535-475 e. Kr.), kreik. filosofi, huo-

mattavimpia muinaiskreik:n filosofian ensimäi-

sen aikakauden luonnonfilosofeja, on kirjoittanut

suorasanaisen teoksen, jota mainitaan nimellä

„Luonnosta"; se näkyy olleen aaterikas, esitetty

pontevalla, kuvarikkaalla kielellä, mutta vaikea-

tajuinen; sen johdosta H:lle annettiin lisänimi

„Skoteinos" („Hämärä"). Hänen maailmaukat-

santonsa on Elean oppikunnan (ks. t.) aatteiden

vastakohta; sen vallitsevana perusaatteena on se,

että kaikki olevainen on lakkaamatonta vaihte-

lua: „kaikki virtailee"; „ei voi kahta kertna as-

tua samaan virtaan", — koska virta sillä välin

on muuttunut toiseksi. Nuo lakkaamattomat

muutokset johtuvat vastakohdista, taistelusta, —
„sota on kaikkien olevaisten isä". H. lausuu

maailmankäsityksensä myöskin siten, että alku-

aineena on tuli. „Maailmaa ei ole muodostanut

mikään jumala eikä ihminen, vaan se on aina

ollut ja on iäti oleva iankaikkisesti elävänä tu-

lena, joka määrätyn järjestyksen mukaan syttyy

ja sammuu". Muutokset tapahtuvat kahteen

suuntaan: „tietä alaspäin", kun tuo jumalallinen

alkutuli muuttuu vedeksi, maaksi, ja päinvas-

taista „tietä ylöspäin". Muutoksien tapahtuessa

„ylöspäiu vievää tietä" muodostuu sieluja ; kuta
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,,kuivempi", euemraän tuleu luontoinen sielu on,

sitä puhtaampi ja viisaampi se on; sitävastoin

kosteus ou sielulle kuolema. Kaikissa muutok-
sissa vallitsee järkähtämätön välttämättömyys
eli laki, jota H. myöskin nimittää järjeksi (logos,

gnöme) ; se ohjaa kehitystä, niin että tapahtu-

mien kulku on järjelliuen, sopusuhtainen. H:n
katkelmat on julkaissut Diels teoksissa „H. v.

Ephesus, griechisch und deutsch", 1901, sekä
..Fragmente der Vorsokratiker" I, 2 pain. 1906.

[F. Lassalle, „Die Philosophie H. des Dunkelu"
(2 OS., 1858) ; Schäfer, „Die Philos. des H. von
Ephesus" (1902).] A. Gr.
Herakles [heralcle's] (lat. Hercules) , kreik.

tarusankari ja kausallisuros. H. esiintyi miltei

lukemattomissa paikallistaruissa, jotka myöhem-
min sovitettiin eheäksi kokonaisuudeksi. Hänen
vaiheensa ovat pääpiirteissään seuraavat: Ollen
Zeus jumalan ja Amphitryonin (ks. t.) puolison

Alkmenen (ks. t.) poika H. koko elämänsä ajan
saa kärsiä äitipuolensa Heran vainoa. Tämä
alkaa jo sillä, että jumalatar viivyttää hänen
syntymistään, joten hän joutuu sukulaisensa

Eurystheuksen (ks. t.) käskynalaiseksi, ja vielä

kehdossa lepäävää lasta tuhoamaan jumalatar
lähettää kaksi käärmettä, jotka vastainen san-

kari kuitenkin paljain käsin kuristaa. Hänestä
ylenee sitten voimakas nuorukainen, joka tosin

osoittautuu väkivaltaiseksi surmatessaan soiton-

opettajansa Liuoksen, mutta joka tienhaarassa

kohdatessaan naisten haahmossa ilmestyvän
,,Hyveen" ja „Nautinnon", empimättä valitsee

oppaakseen edellisen. Sittemmin hän astuu Eu-
rystheuksen palvelukseen ja suorittaa tämän
määräämät tehtävät. Nämä H: n „12 urotyötä"

ovat seuraavat: 1) Nemean jalopeuran kuoliaaksi

kuristaminen; 2) Lernan vesikyyn tuhoaminen;

3) Erymanthoksen metsäkarjun elävältä pyytä-

minen; 4) Keryneian (tai Mainalokseu) naaras-

hirveu kiinniottaminen; 5) Angelaan (ks. t.)

tallien puhdistaminen; 6) Stymphalos-järven
seudulla asuvien julmien lintujen tappaminen
tai karkoittaminen : 7) Kreetan rajun sonnin

taltuttaminen; 8) Traakian kuninkaan Diome-
(\('cn ihmislihalla syötettyjen hevosten suistami-

nen; 9) amatsonikuningattaren Hippolyten vyön
valtaaminen; 10) kolmiruumiisen Geryoneen kar-

jan hakeminen kaukana lännessä sijaitsevasta

Erytheian saaresta; 11) Hesperidien (ks. t.)

kultaomenain noutaminen; 12) Kerberoksen
(ks. t.) tuominen manalasta. Paitsi tässä lue-

teltuja ansiotöitä H. suoritti useita muitakin
sankaritekoja. Sovittaakseen raivokohtauksessa

tekemänsä murhan H:n täytyy 3:ksi vuodeksi an-

tautua Lyydian kuningattaren Omphalen (ks. t.)

palvelukseen, jolloin hän orjattareksi i)iietluna

kehrää villoja kuningattaren rehennellessä san-

karin nuijalla ja jalopeurantaljalla. Palvelus-

ajan päätyttyä H. m. m. menestyksellä taistelee

jokijumala Akhelo'oksen (ks. t.) kanssa Kaly-
donin kuninkaan Oineuksen tyttären Deianeiran

(ks. t.) omistamisesta. Matkatessaan tämän kera
Trakhis-maahan H. myrkytetyllä nuolella tappaa
kentauri X(>ssoksen (ks. t.), joka yrittää tehdä
väkivaltaa Deianeiralle. Sitten H. tekee voitolli-

sen retken Oikhalian kuningasta Eurytosla vas-

taan ja saa omakseen tämän tyttären Telen.

Mutta hänen palatessaan kotiin lähettää Deia-

neira, joka pelkää menettävänsä miehensä rak-

kauden, tälle Nessoksen myrkynsekaisella verellä

sivellyn puvun, jonka kuoleva kentauri oli muka
lemmentaiaksi hänelle jättänyt. Mutta tuskin

H. on siihen pukeutunut, kun myrkky alkaa
tuottaa hänelle niin kauheita tuskia, että hän
näistä päästäkseen vapaaehtoisesti nousee Oite-

vuorelle polttaakseen itsensä elävältä sinne pys-

tytetyllä roviolla. Mutta kuu tämä jo syttyy
palamaan, laskeutuu salamain ja ukkosenjyrinän
vallitessa pilvi, joka kohottaa kovia kokeneen
sankarin taivaaseen, missä hänelle suodaan sija

Olympoksen jumalten piirissä ja annetaan puoli-

soksi nuoruuden jumalatar Hebe. — Erikoinen
H:n tyyppi esiintyi m. m. n. s. doorilaisessa

komediassa, missä häntä leikillisesti kuvattiin
ylensyömäriksi, juomariksi ja tappelijaksi. —
H:ta, joka alkuaan oli doorilaisten heimosankari,
palveltiin sittemmin kautta koko Hellaan osaksi

heeroksena, osaksi jumalana, ja hänen kunniak-
seen vietettiin monissa paikoin juhlia. H:ta kä-

sittelevien tarujen myytillistä ydintä ei ole tyy-

dyttävästi selvitetty: historiallisella ajalla hän
ennen kaikkea oli helleenien miehisen ihanteen
perikuva. Varsinkin voimailuharjoitukset ja

kilpaleikit olivat hänen suojeluksensa alaisina ja

,,pelastajana" tai „pahan häätäjänä" hänen
apuaan anottiin kaikissa vaaroissa. Puista oli-

vat metsäöljypuu ja hopeapoppeli hänelle pyhi-

tetyt. — H: n palvelus levisi myös Italiaan, missä

se näkyy sekoittuneen erinäisiin paikalliskulttei-

hin. Roomassa H. Herkuleen (Hercules)

nimellä oli erittäin suosittu, ja hänelle oli vihitty

joukko pyhäkköjä ynnä alttareita, joista vanhin
ja kuuluisin „Forum boarium"illa oleva „Ara
maxima", minkä H. roomalaisen perintätarun

mukaan oli pystyttänyt Caeus hirviön (ks. t.)

surman muistoksi. — H:n olemukseen oli jo alun

pitäen liittynyt vierasperäisiä piirteitä; sitä

helpompi oli senvuoksi kreikkalaisten ja rooma-

laisten siirtää H:n nimi samantapaisille muitten
kansojen jumaluuksille. — Taiteessa H:ta kuvat-

tiin erinomaisen vahvarakenteiseksi mieheksi,

attribuuttoinaan tavallisesti nuija ja jalopeuran-

talja. Lukuisista säilyneistä H:ta esittävistä

taideteoksista on tunnetuin n. s. „H. Farnese"

Napolin museo Nazionalessa. [Furtwängler ja

Peter Roscherin teoksessa ,,Ausfuhrl. Wörter-

buch d. griech. u. röm. Mythologie" (1884 seur.),

V. Wilamowitz-Möllendorff, ,,Euripides' Herak-
les", johdanto (2 pain. 1895), Friedländer.

,.Herakles, Sagengesch. Untersuchungen"(1907) .]

E. R-n.

Heraklidi ks. H e r a k 1 e i d i.

Heraklios fhera'-J 1. Herakleios (575-641)

.

Itä-Rooman keisari 610-641, pääsi valtaistuimelle

vallananastuksen kautta, riisti Persian kunin-
kaalta Kosru (Chosroes) II:lta takaisin tämän
vnlloittamat Itä-Rooman aasialaiset alueet (622-

28), tunkeutui Persian sisäosiin ja sai rauhan-
teossa takaisin myöskin persialaisten Jerusale-

mista ryöstämän Kristuksen ristin. Mutta vielä

hänen aikanansa arabialaiset valloittivat Itä-

Roomalta Syyrian ja Egyptin. H. koetti turhaan
välittää tähän aiknan riehuvissa Kristuksen luon-

toa koskevissa oppiriidoissa (ks. M o n o t e 1 e-

tismi ja Monofysitismi).
Heraldiikka eli vaakunatiede on oppi

niistä säännöistä, joiden mukaan aateliset vaaku-
nat kokoonpannaan ja piirustetaan. H. on saa-



365 Heraldinen—Herastuomari 366

uut nimensä niistä asemestareista (rausk. he-

rauts d^armes, saks. Herolde)
,
jotka keskiajan

turuajaisissa tarkastivat osanottajien varustuk-
sia sekä määräsivät kaikissa ritarillisissa asioissa

noudatettavat säännöt. H:aa kehitettiin etu-

päässä Ranskassa ja se tuli varsinaiseksi tie-

teeksi, jommoiseua sitä yhä on pidettävä, histo-

rian — varsinkin genealogian — ja taidehisto-

rian aputieteenä.

Tapa kilvessä tai kypärissä käyttää erityisiä

värikkäitä tunnuskuvia johtuu aikaisesta keski-

ajasta. Nämä n. s. kilpi- 1. vaakunakuvat olivat

alkuansa kokonatfn persoonallisia ja tilaisuutta

varten valittuja, mutta luonnollista on, että alku-

peräisen käyttäjän jälkeläiset usein ottivat ne
perinnöksi, joten sukuvaakunoita syntyi.

N^iiden kehitykseen vaikuttivat mahtavasti risti-

retket, joiden kautta h. tuli kansainväliseksi tie-

teeksi. Keskiajan lopussa mainittujen heraldis-

ten merkkien käyttö ritariasun todellisina osina
lakkasi. Mutta sitä vastoin jatkuivat ritarilliset

\-aakunakuvat. Vaakunain antamis-oikeuden on
yleensä katsottu olevan suvereenisilla hallitsi-

joilla, vaikka myöskin Saksan valtakunnan ruhti-

naat sitä käyttivät. Myöskin feodaaliset arvot ja

useimmat valtiot ovat säilyttäneet entiset vaa-
kunamerkkinsä tai ottaneet uusia. Näissä kysy-
myksissä ovat vielä keskiajalla kehittyneen vaa-

kunatieteen säännöt määräävinä.
Aatelinen vaakuna on oikeastaan yhdistys

omistajan kilvestä ja kypäristä, jälkimäinen
edellisen yläpuolelle asetettuna. Myöhempää kehi-

tystä on se, että joskus käytetään useampia
kypäreitä. Tätä pidetään nykyään useampien
ja korkeampien arvojen tunnusmerkkinä, mutta
tämä sääntö ei kuitenkaan ole poikkeukseton. —
Monarkisten valtioiden vaakunoissa on ta-

vallisesti vain arvoa osoittavalla kruunulla varus-

tettu kilpi, vaikka useilla niistä myöskin on
jotenkin harvoin käytetyt täydellisemmät vaaku-
nat, joissa usein nähdään monta kypäriä.
Kilven ja kypärin oheen liitetään usein n. s.

heraldiset slvukuviot. Semmoisia ovat jos-

kus tavattavat kilvenkantajat, ihmis- tai

eläinkuvia, yksi kilven kummallakin puolen.

Sitä vastoin kuuluvat n. s. 1 e h d i t y k s e t eh-

dottomasti kuhunkin kypärillä varustettuun vaa-

kunaan. Ristiretkillä tuli näet tavaksi varustaa

kypäri, sen liiallisen kuumenemisen estämiseksi

etelän auringonpaahteessa, niskalle riippuvalla

vaatekappaleella, joka enimmäkseen oli kantajan
vaakunaväreissä. — Heraldisia värejä on oi-

keastaan viisi: punainen, sininen, purppura, vih-

reä ja musta, joiden lisäksi tulevat nuo kaksi

metallia: kulta ja hopea; myöskin kärpän-

nahkainen viitan alus käsitetään joskus eri

..väriksi".

Heraldiset värit kuvataan seuraavalla tavalla:

punainen sininen purppura vihreä musta kulta

i . I.

hopea kärpännahka

Väriä ei saa asettaa värin päälle, metallia
metallin päälle, vaan vaakunakuvan väripohjalla

tulee olla metallia, ja päinvastoin. Poikkeus on
viime vuosisadoilla tehty siinä, että luonnol-
lisen värinsä säilyttäneitä esineitä on katsottu
voitavan asettaa sekä metalli-, että väripohjalle.
Vaakunakilvet voivat olla joko kokonaisina, tai

jaettuina erivärisiin ja -metallisiin osiin, tai

myöskin sisältää symbolisen kuvan joko jaka-
luottomalla pohjalla tai eri osiin (sarkoihin),
jaetulla pohjalla; myöskin käytetään jaetulle
pohjalle piirustettuja kuvia, jotka jakautuvat eri

osiin samalla tavalla kuin pohja, mutta vastak-
kaisin värein. Myöskin voidaan pienempi, suvun
vanhinta vaakunaa esittävä kilpi sydän- eli

keskivaakunana asettaa suuremman kilven
koskeen, jonka silloin tulee olla jaettuna useam-
piin sivuosiin (sarkoihin). Pääsääntö heraldi-
selle tyylille on, että vaakunakuvat ovat tehtä-

vät ornamentaalisesti, siten että täyttävät poh-
jan. Vaakuna on aina piirustettava jossakin
heraldisessa tyylissä, alkaen aikaisesta gotiikasta

ja päättyen renesanssiin. Huomattavaa on, että

vaakunan kuvauksessa katsojasta vasempaan
oleva puoli sanotaan oikeaksi, ja päin vastoin,

riippuen siitä, että ajatellaan kertojan pitävän
kilpeä edessään.

Kypärit päättyvät ylöspäin kilven väreissä ole-

vaan harjakkeeseen tai kruunuun. Näistä kohoaa
kypärikoristus, joku vapaasti seisova, kui-

tenkin kypäriin liitetty, eikä vapaasti häilyvä

symbolinen kuva, joka useimmiten muotoonsa
nähden on jossakin yhteydessä vaakunakuvan
kanssa.' Kruunut ovat joko avonaisia tai sul-

jettuja. Ensinmainittua laatua on ruots.-suom.

aatelinen kruunu, jossa on 4 lehteä (3 näkyvissä)
ja 4 helmeä (2 näkyvissä), vapaaherrainen
kruunu, 16 (8) helmeä alirivissä ja 4 (3) j'lä-

rivissä .sekä 8 (5) lehtinen kreivikruunu. Sulje-

tut kruunut ovat varustetut helmikoristeisilla,

tavallisesti valtaomenaa kantavilla sangoilla.

Useimmissa kuninkaankruunuissa on 8 (5) san-

kaa; Suomen suuriruhtinaankruunussa on 4 (3)

sankaa.

Heraldisia vaakunoita käytetään Ruotsissa
1200-luvun alusta alkaen ja ne tulevat tavalli-

siksi, sittenkuin Maunu Ladonlukko 1285 on ensi-

mäisen ritarinlyönnin toimittanut. Vanhimmat
tunnetut suomalaiset sinetit ovat Hämeenlinnan
voudin Bertoldin 1297 (kolme ihmispäätä) ja

Suomen päämiehen Lyder van Kj-renin 1315

(kolme porra.smaista ruutua) . Täydellisiä kil-

vellä ja kypärillä varustettuja vaakunoita tun-

netaan 1300-luvun keskivaiheilta saakka. Van-
hin kaupunginvaakuna, joka sitten muuttumatta
on säilynyt meidän päiviimme asti, nähdään
Turun kaupungin sinetissä 1309. Maakunta-
vaakunat ovat Vaasa-ajalta ; Suomea vaakuna
v:lta 1581. G. G.

Heraldinen ks. Heraldiikka.
Herastuomari (ruots. h äradsdomare), nimitys,

jolla muinoin tarkoitettiin sitä henkilöä, jonka

kihlakunnantuomari asetti sijastaan harjoitta-

maan tuomarintointa. Maanlakien mukaan kihla-

kunnantuomari oli oikeutettu siirtämään tuoma-
riiiviran hoitamisen toiselle, tapa, mikä sittem-

min tuli liyvin tavalliseksi ja aiheutti paljon

väärinkäytöksiä. Sitä vastoin säätää 1734 vuoden
lain Oikeudenkäyntikaaren 1: 9: ,,Jos tuomari

luvatta panee jonkun sijaansa tuomitsemaan,
menettäköön virkansa." Nimitys herastuomari on
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kuitenkin säilynyt meidän päiviimme saakka,

mutta sitä käytetään nykyisin ainoastaan kun-
niauimenä, minkä kililakunnantuomari voi antaa
lautakunnan jäsenelle ja mikä tavallisesti anne-

taan henkilölle, joka tavallista pitemmän ajan

on nuhteettomasti hoitanut lautamiehen tointa.

O. K:ncn.
Herat f-e-J. 1. Afganistanin luoteisin pro-

vinssi, 160,000 km*, 754,000 as. Itä-osan täyttä-

vät Hindukusiin kuuluvat vuorot, länsiosa viet-

tää Persiaa kohti. Suurin joki on Herirud
(ks. t.). Keinokastelun avulla erittäin viljaviksi

saadut laaksot kasvattavat etupäässä viljaa,

sahramia ja hedelmiä. Asukkaat etelässä tadsi-

keja, pohjoisessa turkkilaisia kisilbaseja ja

mongolilaisia hazareja ju aimakeja. — 2. Yllä-

mainitun provinssin pääkaupunki kanavoimisen
avulla puutarhamaisesti viljellyssä Herirudin

laaksossa, missä lukuisat rauniot muistuttavat
sen muinaista loistoaikaa (ennen n. 1,5 milj. as.).

Nyk. vain 50,000 as., persialaisia, afganilaisia,

belutseja, tatarilaisia, hindulaisia, juutalaisia

y. m. Sijaiten ainoan Persian ja Intian välisen

karavaanitien varrella se on kuitenkin sekä
kauppansa puolesta että sotilaallisessa suhteessa

vieläkin tärkeä. Englantilaiset ovatkin sentäh-

den lujasti linnoittaneet sen. Kaupungissa on
4 sen koskessa yhtyvää pääkatua, joiden varsilla

basaareja ja karavaaniseraljeja ; muut kadut
likaisine rappeutuneine taloineen ahtaat ja syn-
kän näköiset. — H. (kreik. Aria metropolis) jou-

tui Korasanin mukana kalifeille 650. V. 1220

Tsingis kaani sen valloitti ja 1381 Timur, jonka
seuraajien aikana se kohosi suurimpaan kukois-
tukseensa. V:sta 1510 se kuului Persialle, oli sit-

temmin riitakapulana viimemainitun ja Afganis-
tanin välillä, muodostui 1700-luvulla alueineen
itsenäiseksi valtioksi ja joutui Dost Muhammedin
valloituksen kautta 1862 lopullisesti Afganista-
nillp. V. V. F.
Herault ks. Airut.
Herault de Sechelles [erö' da sese'lj, Marie

Jean (n. 1760-94), ransk. vallankumousmies,
aatelista sukuperää, tuli ennen vallankumousta
tunnetuksi asianajajana ja kirjailijana; liittyi

innokkaasti alkavaan vallankumoukseen ja otti

osaa Bastiljin valloitukseen; valittiin 1791 lakia

säätävään kokoukseen ja 1792 kansalliskonvent-
tiin; oli kouveiitin puheenjohtajana 2 p. kesäk.

1793, jolloin se pakotettiin vangituttamaan gi-

rciidistit; yhteishyvän valiokunnan jäsen; laati

v:n 1793 valtiosäännön, jota ei milloinkaan pantu
toimeen. Danton'in kannattajana H. joutui Eo-
bespierren vihoihin ja mestattiin 5 p. huhtik.

1794. J. F.

Herba (lat.), yrtti, ruoho. Uerha ahsinthii,

koiruoho; Tlcrha cannahis indicoe, Intian hamppu
y. m.
Herbaari 1. Herbaario (lat. 7i er6o = yrtti)

,

kokoelma prässättyjä ja kuivatettuja kasveja,

joita tavallisesti säilytetään paperiin kiinnitet-

tyinä ja systemaattisessa järjestyksessä.

Herbarium, herbaari (ks. t.) . — H. m u s e i

f e n n i c i (lat., = Suomen museon kasvikokoel-
ma). 1. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen

museon osasto, joka käsittää valtiollisen ja luon-

nonhistoriallisen Suomen alueelta koottuja kas-

veja. H. m. f:n varsinainen perusta laskettiin

1840-luvulla, jolloin veljekset Fr. ja W. Nylan-

J. F. Herbart.

der sekä M. J. af Tengström lahjoittivat siihen

ensimäiset suuremmat kokoelmat. Sekä tämä pe-

rustaminen että myöhempi kartuttaminen on ta-

pahtunut melkein kokonaan „Societas pro fauna
Cl flora fennica" seuran toimesta ja välityksellä.

Täydellisimmin ovat edustettuina putkilokasvit

(n. 35,000 kpl.), sammalet ja jäkälät. — 2. Vii-

meinen H. m. f.-kokoelmista julkaistu luettelo:

„Herbarium musei fennici. I. Plantae vasculares"

(1889, uusi painos tekeillä, 1910), ja „II. Musci"

(1894), jossa on otettu huomioon kaikki varmat
kokoelmain aluetta koskevat kasvilöydöt, on sa-

malla havainnollisesti esitetty selonteko kasvi-

lajien levenemisestä tällä alueella. K. H. H.
Herbart, Johann Friedrich (1776-1841)

.

saks. filosofi, oli Saksan systemaattisen filoso-

fian kukoistusaikana rea-

listisen, »spekulatiivista

idealismia" vastustavan
aatesuunnan etevin edus-

taja. H. syntyi Olden-

burgin kaupungissa, kuun-
teli Jenassa Fichteä, jol-

loin hänelle pian selvisi,

että filosofinen maailman-
katsomus hänen mieles-

tään oli rakennettava ai-

van toisille perusteille.

Oli 1802-09 dosenttina
ja ylimäär. professorina
Göttingenissä, 1809-33

professorina Königsbergis-
sä, sen jälkeen Göttinge-

nissä. H. painatti 1806

ja 1808, aluksi vain oppilaitansa varten, suppean
esityksen perusaatteislaan teoreettisen filosofian

alalla kirjasessa „Hauptpunkte der Metaphysik",
julkaisi samaan aikaan teokset ,,Allgemeine Päda-
gogik" (1806) ja »Allgemeine praktische Philo-

sophie" (1808), mutta esitti seikkaperäisesti ko-

konaisfilosofiaansa vasta myöhemmin, etenkin

teoksissa „Lehrbuch zur Einleitung in die Phi-

los." (1813, 4 pain. 1837), »Allgemeine Metaphy-
sik" (2 OS., 1828-29), sekä »Psycholcgie als Wis-
sen.schaft, neu gegriindet auf Erfahrung, Meta-
physik u. Mathematik" (2 os., 1824-25).

H., samoin kuin hänen vastustajansa idealistit-

kin, tunnustaa olevansa Kantin oppilas (»Kan-

tilainen v:lta 1828"), mutta hylkää Kantin opin.

etfemme tiedä mitään »olioista sellaisinaan".

H:n mielestä jokainen ilmiö antaa meille jonkun
verran tietoa siitä olevaisesta, joka on sen vai-

kuttanut (,,wie viel Schein, so viel Hindeutung
aufs Sein"). Filo.-sofisen ajattelun alku on siinä,

että huomaamme ristiriitoja niissä käsitteissä,

joita kokemus välittömästi on meihin synnyttä-
nyt. Ajattelu koettaa silloin muodostella kokemus-
käsitteitä ristiriidattomiksi; filosofia on siihen

tähtäävä »käsitteiden muodostelu" (»Bearbeitung
der Begriffe"). Kokemusperäiset käsitteet »olio"

(Ding), »muutos" (Veränderung) y. m. huoma-
taan ristiriitaisiksi: naivinen maailmankäsityp
ajattelee, että olio on yksi, mutta se omistaa
samalla sille lukuisia ominaisutiksia eli predi-

kaatteja (A. on a, b, e, d) ; se arvelee olion

pysyvän samana oliona ja samalla muuttuvan
toisollaiseksi y. m. Näiden käsitteiden oikaisu

loogillisella ajattelemisella vie H:n mielestä
siihen, että tosiolio on ajateltava „reale"k3i.
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joka on ankarimmasti yksinkertainen, s. o. sen

olemuksena on „yksinkertainen kvaliteetti", ja

joka on muuttumaton. Kaikki olevaisen muutok-
set ovat siinä, että realein suhteet toisiinsa muut-
tuvat. Maailman muodostaa hyvin suuri, mutta
kuitenkin äärellinen luku sellaisia yksinkertai-

sia, laadultaan toisistaan eroavia realeja. Jokai-

nen reale, joutuessaan uusiin suhteisiin ja vuoro-

vaikutuksiin toisten kanssa, „säilyttää itsensä";

kaikki realen toiminta on syvimmässä ytimes-

sään oman olemuksensa ylläpitämistä häiriöitä

vastaan (,,SelbsterhaItung"). „Minä" on myös-
kin ristiriitainen käsite, vieläpä oikea „ristirii-

taisuuksien pesä"; se m. m. sisältää „loppumat-
tomau kehän" („minä" merkitsee »itseänsä ta-

juava", „itseänsä" merkitsee „minä", „minä"
merkitsee taas „itseänsä tajuava" j. n. e. loppu-

mattomiin). H. tulee siihen loppupäätökseen,

että sielu on yksinkertainen reale, jonka sisälli-

siä toimituksia me välittömästi tajuamme itse-

tajunnassamme. Mutta sielu-reale ei ole alku-

peräiseltä olemukseltaan itsetajuinen, vaan tulee

siksi vasta siten, että se joutuu moninaiseen
vuorovaikutukseen toisten olioiden kanssa. —
Sielutieteellisillä erikoisopeillaan EI. on valtaa-

vasti edistänyt sielutieteen uudistusta. Hän vas-

tusti „sielukyky-psykologiaa" ja koetti ponte-

vasti, osaksi hyvällä menestyksellä, selittää sie-

lunelämän ilmiöitä ulkovaikutuksien johdosta
syntyneiden mielikuvien vuorovaikutuksesta, vie-

läpä koetti muodostaa matemaattisia kaavoja,
jotka lausuvat siinä vuorovaikutuksessa vallit-

sevat lait.

Teoreettisesta filosofiasta H. kerrassaan erot-

taa »estetiikan", jonka hän ymmärtää niin laa-

jassa merkityksessä, että siihen sisältyy koko
siveysoppi. Eräisiin tosiasioiden suhteisiin liittyy

ehdottomasti hyväksyvä tahi paheksuva arvos-

telu. Aivan riippumatta kaikesta tietoperäisestä

tutkimuksesta H. katsoo voivansa selvittää niitä

peruskäsitteitä, joihin nuo arvostelut perustu-
vat. Tärkeimmät ovat eetilliset arvostelut, jotka

suhtautuvat tahtoon, arvostellen tahdontoimin-
tojen siveellistä

,.kauneutta" tahi »rumuutta".
»Estetiikan" tärkein osa on sentähden etiikka
eli praktillinen filosofia. Siveellisten arvostelujen

ydin sisältyy H:n mielestä 5:een praktilliseen

aatteeseen eli mallikäsitteeseen, jotka ovat päte-

vät kukin aivan itsenäisesti, riippumatta mis-
tään metafyysillisistä opinkappaleista ja riippu-

matta myöskään toisistaan. Ne ovat: sisällinen

vapaus, täydellisyys, hyvänsuonti, oikeus, joka
aate perinnä johtuu siitä, että riita ja taistelu

herättää paheksumista, ja kohtuuden eli palkit-

semisen aate. — H:n kasvatusopillisetkin aatteet
ovat paljon vaikuttaneet (ks. H e r b a r t-Z i 1-

leriläinen kasvatusoppi).
Kirjailijavaikutukserisa alkupuolella H. oli hy-

vinkin yksin, mutta hänen elämänsä viimeisenä
vuosikymmenenä kerääntyi hänen ympärilleen
lukuisia oppilaita. 19:nnen vuosisadan keskipai-
koilla ja loppupuolella hänen filosofiallaan oli

sangen paljo kannattajia Itävallassa, Saksassa ja

muissakin maissa, ja se vaikutti voimakkaasti
filosofiseen aatekehitykseen, ennen kaikkea sielu-

tieteen ja kasvatusopin alalla. Suomessa se on,

etenkin vastapainona hegeliläisyyttä vastaan,
tuntuvasti vaikuttanut muutamiin filosofian har-
joittajiin (esim. A. F. Soldaniin ja W. Ruiniin).

[Kinkel, ,,H., sein Leben u. seine Philosophie"
(1902) ; Fliigcl, ,,H:s Lehren u. Leben" (1907) ;

vastustavalta kannalta Perauder, »Herbartianis-
men i pedagogiken" (1883).] A. Gr.
Herbart-Zilleriläinen kasvatusoppi on saa-

nut nimensä Herbartista (ks. t.), sen perusta-
jasta, sekä Tuiskon Zilleristä, joka yleistajuisem-
miu esitti Herbartiu aatteita ja kehitti niitä
edelleen. Tämä suunta, ensimäiuen vakava yri-

tys käsitellä kasvatusoppia tieteellisesti, perus-
tuu siveysoppiin ja sielutieteeseen. Siveysoppi
määrää kasvatuksen tarkoitusperän, sielutiede
osoittaa keinot. Lujan siveellisen luonteen kas-
vatus on kasvatuksen päämäärä. Koulunkaan
tehtävä ei ole ainoastaau opettaa, sen tulee kas-
vattaa. Opetus, jonka tulee olla kasvattavaa,
s. o. vaikuttaa luonteen kehitykseen, on kasva-
tuksen varsinainen tehtävä, mutta sen rinnalla
ovat hallinta eli kurinpito ja ohjaus tärkeitä
kasvatuskeinoja. Opetuksen lähin tarkoitus on
monipuolisen harrastuksen herättäminen
oppilaassa. Harrastuksen pääsuunnat ovat empii-
rinen, spekulatiivinen, esteettinen, sympateet-
tinen, sosiaalinen ja uskonnollinen harrastus,
joista edelliset johtuvat »kokemuksesta", jälki-

mäiset »seurustelusta". Niiden välille tulee kum-
minkin saada yhteyttä, jottei kasvatin persoo-

nallisuus mene hajalle. Harrastuksissa tulee val-

lita sopusuhtaisuus. Opetusaineista on tärkein
sija annettava niille, joilla on voimakkain vai-

kutus kasvatin mielensuuutaau. Historia ja kir-

jallisuus kohoavat ensi arvoon. — Myöskin ope-

tusmenetelmään kuuluvia kysymyksiä on tut-

kittu laajalti ja monipuolisesti. Suurinta huo
miota on herättänyt »muodollisten asteiden" teo-

ria sekä n. s. »kulttuuriasteteoria". — Puheena-
oleva suunta on saanut vilkasta kannatusta vai-

kuttaen syvästi sekä Saksan että muidenkin mai-
den kasvatusopilliseen tutkimukseen. Meidän
maassamme professori M. Soininen on tulkinnut

ja kehittänyt tämän suunnan oppeja kasvatus-

opillisissa teoksissaan. [Ziegler, »Kasvatusop.
historia", jossa luetellaan h.-z. kasvatusoppia
koskevaa kirjallisuutta. Täydellinen kirjallisuus-

luettelo Reinin »Encykl. Handb. d. Pädagogik"
IV:ssä, 2:nen pain.] O. M-e.

Herberstein [-släinj, Siegmund von
(1486-1566), vapaaherra, itäv. valtiomies ja kir-

jailija; palveli kunnialla Itävallan hallitsijoita

sotilaana ja neuvoksena ; kävi m. m. kahdesti

lähettiläänä Venäjällä, 1516-18 ja 1526. Kirjoitti

kuvauksen Venäjästä, »Rerum moscoviticarum
commentarii" (1549), joka on tärkeä historialli-

sessa, kansa- ja maantieteellisessä suhteessa ja

joka kauan aikaa pysyi päälähteenä seuraaville

tätä maata koskeville esityksille. Siinä hän myös.
tosin vain sivumennen, mainitsee Suomen, joka

siihen aikaan oli hyvin vähän tunnettu muualla
Euroopassa. H. kirjoitti myös oman elämäker-

tansa y. m. [Adelung, »S. Freiherr von H.":

Sama, »Kritisch-litterarische Cbersicht der Rei-

senden in Russhind".] G. R.

Herbert [hähal], Edward H., sittemmin

lord H. of Cherbury (1583-1648), engl.

uskonnonfilosofi, harjoitti opintoja Oxfordissa,

otti nuoruudessaan vapaaehtoisena osaa manner-
maan sotiin, oli 1619-24 Englannin lähettiläänä

Pariisissa, eli sitten enimmäkseen syrjässä val-

tiollisista tapahtumista. Jo ollessaan noissa levot-
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toruissa julkisissa toimi.><.sa H. kirjoitti filosofiseu

pääteoksensa ,,De veritate" (..Totuudesta", 1624).

H:n mielestä ihmisjärki vie välttämättä tuunusta-

maau yhteistä luonuollista uskontoa, joka on yti-

menä kaikissa erityisissä uskonnoissa. Sen olen-

naisen sisällyksen voi lausua viidessä lyhyessä
periaatteessa: 1) on olemassa korkein olento,

Jumala; 2) tulee ktinnioittaa häntä; 3) pääasia
Jumalan kunnioittamisessa on siveellinen elämä,

yhdistettynä hurskaaseen mielialaan ; 4) ihmisen
tulee katua pahoja tekojansa; 5) Jumalan hy-

vyyden ja oikeudenmukaisuuden johdosta on odo-

tettava palkkaa hyvistä teoista ja rangaistusta
rikoksista sekä tä^sä elämässä että tulevaisessa.

Filosofisessa tieto-opissa H. vastustaa empiris-

miä ja väittää hengessä olevan alkuperäisiä pe-

ruskäsitteitä ja aatteita („notitiae comniuues"),
jotka ovat epäilemätöntä totuutta eivätkä mi-
tenkään johdu kokemuksesta. Kirjoitti loogilli-

sen teoksen ..De caiisis errorum" (1645), kirjan

pakanakansain uskonnosta („De religione geuti-

lium", ilm. 1663), historiallisia teoksia ja ru-

noelmia. H. laski perustuksen „filosofiseen deis-

miin", jonka kannattajat varsinkin 1700-luvun
alu.ssa muodostivat huomattavan oppisuunnan
Euglannin filosofisessa kirjallisuudessa (ks.

Deismi). Hänen aatteensa aiheuttivat paljon
melua, enimmäkseen ankaraa paheksumista. Tu-
russakin ilmestyi 1694, prof. T. Eudeenin ollessa
„prseseksenä" („esimieheiiä") , väitöskirja, joka
ankarasti vastustaa H:n oppeja („Ratio sana de
captivo gentilium luminc sive insufficientia na-
turalis religionis ad salutem contra insanam
Edoardi Herberti"). A. Gr.
Herbivora (lat. /ier?)o = ruoho, ja vorä're = ho-

tai.sta, nielaista), kasvinsyöjät (eläimet).

Herculaneum f-ä'-J, muinaisit. kaup. Campa-
nian rannikolla n. 8 km Neapolis kaupungista
(nyk. Napoli) Vesuviuksen länsikupeella ; tuhou-
tui samoin kuin Pompeji ja Stabiae Vesuviuksen
purkauksessa elok. 24 p. 79 j. Kr. H. oli alkuaan
oskien asuttama kaupunki, joutui jälkeen liitto-

laissodan 90-88 e. Kr. Kooman valtaan municipi-
kaupunkina ja kärsi samoin kuin Pompeji suuria
vaurioita maanjäristyksestä v. 63 j. Kr. H. oli

tosin Pompejia paljoa pienempi (ehkä n. 3,000
as.), mutta sen väestö oli rikkaampi, sivisty-
neempi ja hienompi. Maahan haudatun H:n
paikka oli kaikkina aikoina jossakin määrin tun-
nettu. V. 1709 itäv. kenraalin ruhtinas P. El-
boeufin työmiehet, etsiessään muinaisesineitä,
kaivosta pitkin tunkeutuivat H:n teatteriin ja

v:sta 1738 toimeenpantiin kaivauksia vähin erin.

Viimeiseksi niitä on innokkaammin jatkettu
1869-76. Kaupunkia peittävä kerros on osaksi
12-30 m korkea; se ei ole laavaa, mutta veden
vaikutuksesta tuhka, hiekka ja hohkakivet ovat
muuttuneet kovaksi tuflfiksi. Sen lisäksi H:n
päälle 011 rakennettu Eesinan kaupunki. Ainoas-
taan pioni osa H: ia on paljastettu; maanalaisia
käytäviä pitkin on tutkittu useita rakennuksia,
esim. teatteri (n. 3,000 katsojalle), on löydetty

taideteoksia runsain määrin, suuri kirjasto(1752)

y. m. Viime aikana Cambridgen yliopiston pro-

fessori Charles Waldstein innokkaasti on puolta-

nut H: n täydellistä tutkimista ehdottaen, että

sivistyskansat yhteisvoimin tähän ryhtyisivät,

mutta yltiökansallisi.sta syistä tuuma ei ole saa-

vuttanut Italian kansan ja hallituksen hyväksy-

mistä. [Ch. Waldstein and L. Shoobridge, »Her-
culaneum" (1908) ; A. Mau, ,,Pompeji in Lebeu
und Kunst. Anhang: Herculaneum" (2:n p..

1908) ; M. Ruggiero, „Storia degli scavi di Erco-
lauo" (1885) ; H. Biaudet, „Herculaneum" (Val-
voja, 190S).]. vrt. myös Pompeji. A'. J. H.
Herculano de Carvalho e Araujo [erkula'no

de karva' ljo i ara'uho], Alexandre (1810-77).

kuuluisimpia uuden ajan portugalilaisia runoili-

joita ja kirjailijoita, portug. romantillisen kou-
lun perustajia. Hänen esikoisteoksensa oli ryt-

millisellä proosalla kirjoitettu raamatullis-val-

tiollinen runoelma „A voz do propheta" (1836).

Sitä seurasi runokokoelma, niinikään uskonnoUis-
valtiollinen sisällykseltään, „A harpa do crente"
(1838). Etevät ovat hänen romaaninsa „Eurico,

o presbytero" ja kertomus „0 monge de Cister".

H. on kirjoittanut historiallisia teoksia, joista
eteviinraät ovat ,,Historia da Portugal" (1854-

59) ja ,,Da origem e estabelecimento da inquisi-

fäo em Portugal" (1854-59). [Döllinger, ,,Ge-

dächtnisrede auf A. H." (1878) ; de Serpa Pimen-
tel, „H. e o seu tempo" (1881) ; Caldas Cordeiro,
„A. n." (1894).] J. El.
Herculanum. ks. Herculaneum.
Hercules ks. H e r a k 1 e s.

Hercyniläinen ks. H e r k y n i 1 ä i n e n.

Herczeg, F e r e n e z [liärtaäg färänts] (s. 1863)

,

nykyajan parhaimpia unk. kirjailijoita, harjoitti

aluksi juridisia opintoja Budapestin yliopistossa,

mutta siirtyi pian kaunokirjalliselle alalle. V:ina
1895-1900 valtiopäivämies. Julkaissut joukon
suurta suosiota saavuttaneita romaaneja ja no-

velleja, m. m. „Mutamur" (1892, novellikokoelma),
„A Gyurkovics leänyok" („Gy:n tytöt" 1893,

myös suomeksi), „A Gyurkovics fiuk" („Gy:n
pojat" 1895), „Szabolcs häzassäga" („Sz:n avio-

liitto" 1896), „Pogänyok" (»Pakanoita" 1902),
sekä draamoja, joista mainittakoon „A dolovai
näbob leänya" (,,Dolovan nabobiu tytär" 1893)
sekä ..Bizäncz" (»Bysantti" 1904). (Y. W.;
Herder, Johann Gottfried von (1744-

1803), etevä saks. kirjailija ja ajattelija, synt.

Mohrungenissä (Itä-Preus-

sissa) 25 p. elok. 1744;

isä oli kanttori ja koulun-

opettaja. H. luki ensin

jumaluusoppia Königs-
bergissä, missä häneen
vaikuttivat etenkin Kant
ja J. G. Hamann. Jälki-

mäinen tutustutti H: n

Shakespeareen ja Ossianin

lauluihin, joiden perus-

tana olivat vanhat gaeli-

laiset kansanlaulut. H:n
lempikirjailijoita oli Rous-
seau, jonka vaikutus
häneen on melkoinen.
Vv. 1764-69 H. eli Riiassa J- < ^- Herder.

opettajana ja saarnaa-
jana. Täältä hän läksi Pariisiin, missä tutus-

tui Holsteinin prinssiin, jonka seuralaisena
matkusti Italiaan. V. 1776 H. Goethen toimesta

sai yli-superintendentin paikan Weimarissa,
missä liittyi varsinkin runoilija Wielandiin.
H. kohosi Weimarissa konsistorin presiden-

tiksi ja weimarilaisen runoilijapiirin johta-

jaksi. H. oli enemmän ajattelija, innostaja,
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suuntien viittoja ja muodostelija, kuin omintakei-

nen runoilija. H. alkoi kirjallisen toimintansa

kriitikkona, mihin hän sai ensi sysäyksen Les-

*ingiltä. H:n ensi tuotteet kritiikin alalla ovat

..Fragmente zur deulscheu Litteratur"' (1767)

ja „Kritische Wälder" (1769). H. eroaa kriitik-

kona Lessingistä siinä, että edellinen nojaa enem-

män tunteeseen, jälkim. järkeen. Huomattava
puoli H:n kirjallisuudenarvostelussa on se, että

hän jyrkästi erottaa toisistaan „taiderunouden"

ja „luonnonrunouden". Jälkimäisen etevirapinä

edustajina hän piti Homerosta, Ossiania, kansan-

lauluja ja Shakespearea. Näitä aatteitaan hän

tuo esiin varsinkin yhdessä Goethen kanssa jul-

kaisemassaan lehdessä „Blätter von deutscher

Art und Kunst" (1773). H:n kriitillisiin teok-

siin liittyvät hänen kansanrunoudenkokoelmansa
ja -muodostelmansa. H:n etevin julkaisu tällä

alalla on „Stimmen der Volker in Liedern"

(1778). Sen sisältämät kansanlaulut ovat kootut

eri maista, m. m. Virosta. Suurta mukautumista
muiden kansojen runolliseen henkeen osoittaa

niinikään H:n Cid-romanssien saksannos ja sovi-

telma (1803). H. on sitäpaitsi kirjoittanut his-

toriallis-filosofisia teoksia, joista mainittavin on

,,Ideen zur Philosophie der Geschichte der

Menschheit" (1784-91, 4 n.). Painoksia: „Herders
Sämmtliche Werke" (Suphan; 1877-99, 32 n.);

Hempel, „Nationalbibliothek" (1869-79, 24 n.).

[Danz u. Gruber, „Charakteristik J. G. v. Her-
ders"(1805) ; H, Döring, »Herders Leben"(1829) ;

R. Haym, „H. nach seinem Leben und seinen

Werkeii" (1880-85) ; Kiihnemann, „Herders Per-

sönlichkeit in seiner Weltanschauung" (1893) ;

Btirkner, „H., sein Leben und Wirken" (1903.]

J. Hl.
„Herdinnan i Norden" on rouva H. Ch. Nor-

denflychtiä tarkoittava nimitys, jota hänen ai-

kalaisensa hänestä käyttivät hänen vuosittain

ilmestyneen runovihkosensa johdosta „Qviuligt

tankespel af en herdinna i Norden" (1744-50).

H^redia [eredia'J, Jos6 Maria de (1842-

1906), ransk. runoilija, syntynyt Cuban saarella.

Vasta 1892 ilmestyi hänen 20 vuotta odotettu

runokokoelmansa „Les Trophöes", enimmästi so-

netteja, jotka voimakkaan kuvakielen muodossa
käsittelevät suuria historiallisia hetkiä. V. 1895

H. tuli akatemian jäseneksi. [R. Doumic, „J. M.
de H6r#dia" (Revue d. d. Mondes, 1905, V, siv.

924-935).] J. E-l.

Hereditas [here'-J (lat.)
,
perintö (ks. t.) ; h.

j a c e n s, „lepäävä perintö", s. o. perintö, jota

perilliset eivät vielä ole selittäneet vastaanotta-
vansa tahi siihen muuten kajonneet. O. K:ncn.
Hereditäärinen (ks. Hereditas), perinnöl-

linen, peritty, esim. perinnöllinen tauti (ks. P e-

r i n n ö 1 1 i s 5^ y s)

.

Herefordshire [hcrifodsid].]^ve\\'ikui\ta. Länsi-

Englannissa Walesin rajalla; pääkaupunki Here-
ford, ikivanha kaupunki ja piispanistuin.

Herend [häräyid], kuuluisa posliini- ja majo-
lika-tehdas samannimisessä pikku kylässä Vesz-
pr6min komitaatissa Länsi-Unkarissa, perustettu
V. 1839.

Herero (mon. Qvahererö; myös D a m a r a,

Damä), bantu-neekereihin kuuluva paimen-
kansa Etelä-Afrikassa ; tuli n. 100 v. sitten luul-

tavasti Tanganjikan tienoilta nykyisille asuin-
sijoilleen Lounais-Afrikkaan. Koska olivat vailla

lujaa valtiollista yhteyttä, joutuivat he pian ala-

kynteen varsinkin namalaisia vastaan taistelles-

saan ja heidän ainoat rikkautensa, karjalaumat,
ryöstettiin. Saatuaan entisien huonojen aseit-

tensa sijaan eurooppalaisia tuliluikkuja onni
kääntyi heille myötäiseksi. Tuottivatpa saksa-
laisille VV. 1904-07 ankaroita tappioita. — Uere-
rojen vartalo on pitkä, voimakas, kasvot joten-
kin säännölliset, päänmuoto pitkäkalloinen, ihon
väri suklaanruskea. Vaatetuksena lammas- tai

vuohennahka ; miehillä on sitäpaitsi vyötäisille

kiedottu nahkahihna, naisilla helmistä t. m. s.

kyhätty vyö ja naiduilla päässä omituinen kolmi-
sarvinen lakki. Aseina, paitsi pyssyä, keihästä
sekä jousta, n. s. k i r r i, heitto- ja iskunuija. —
H:t ovat usein epärehellisiä ja irstaita; hyviä
ominaisuuksia on m. m. vieraanvaraisuus sekä
suurempi vakaisuus mielipiteissä ja toimissa,
kuin esim. häilyväisillä hottentoteilla. Henkisiä
kykyjä on runsaasti. Lauluja ja satuja rakaste-
taan. Alkuperäinen uskonto oli hämärää esi-

isien palvelusta. — H: n alueilla asustavat

vuoridamarat 1. haukoin (= „todelliset

ihmiset") eivät ole heidän sukuaan ; näitä arvel-

laan jonkun varhaisemman kansan jätteiksi. He
ovat pienikasvuisia, mustahkoja, puhuvat hotten-

totinkieltä ja ovat työhön taipuvaisia. E. E. K.
H e r e r o-m a a on Reiniläisen lähetysseuran

lähetysalana. Työn alkoi 1844 Hugo Hahn, jonka
sanomattomien vaikeuksien jälkeen onnistui va-

kiinnuttaa lähetystyö. Kapinassa 1904 useim-

mat herero-kristitytkin yhtyivät kapinallisiin,

lähetysasemia hävitettiin, toisia jäi autioiksi.

V:sta 1907 alkaen koettaa lähetys koota hävin-

neen kansan jäännöksiä (koko kansasta jäljellä

16,300), ollen sillä 1908 alussa hoidossaan 2,100

kastettua. Kapinan jälkeen on room.-katolinen-
kin lähetys hallituksen suostumuksella siellä ryh-

tynyt työhön. U. P.
Heres 1. h se r e s f-e-J (lat.)

,
perillinen ; h. a b

intestato, lakimääräinen perillinen, iutes-

taattiperillinen ; h. institutus, määrätty pe-

rillinen, testamenttiperijä. O. K:nen.
Heresia (kreik. ^fltresis = lahko), lahko-oppi.

lahkolaisuus.
Heretikko (ks. Heresia), lahkolainen, ke-

rettiläinen.

Hericourt [erikiVrJ, Ranskassa, Lisainen ran-

nalla, Belfortista 12 km loun. oleva kaupunki,

jossa ^"/i 1871 kenr. v. Werderin johtamat

saksalaiset (45,000) voittivat kenr. Bourbaki'n

komentamat ranskalaiset (135,000). Voittajani

mieshukka 5%, voitettujen 3,4%; taktillinen

arvo 2,98. -Iskm-.

Hering [herirjkj, Eduard von (1799-1881).

saks. eläinlääkäri, Stuttgartin eläinlääkäriopis-

ton johtaja. Hänen tutkimuksistaan ovat huo-

mattavimmat eläinten verenkierron nopeutta,

sydämen puserrusvoimaa ja kapia koskevat.

Hering fherirjkj, E w a 1 d (s. 1834) , saks. fysio-

logi, tultuaan Leipzigissä fysiologian dosentiksi

hän joutui ensin saman aineen professoriksi Wie-

niin ja sitten Praagiin, josta lopuksi siirtyi fysio-

logian professoriksi Leipzigiin. H. on tunnustet-

tavalla menestyksellä tutkinut etupäässä näkö-

aistin fysiologiaa ja sillä alalla tarkalla ja hen-

kevällä ajatuskyvyllään melkoisesti rikastutta-

nut tietojamme. Hänen luomansa „väriteoria"

on aikaa myöten saavuttanut yhä enemmän tun-



375 Heringsdorf—Herkyniläinen metsä 37»

nustusta. H:u teoksista mainittakoou: „Beiträgc

zur Physiologie" (1-5; 1861-64) ;
„Die Lehre vom

binokularen Sehen" (1868), „Raumsiiin des

Auges", „Augeubcwegungen" (Hermannin käsi-

kirjassa »Handbuch der Physiologie, 1879).

M. 0-B.
Heringsdorf [-e-], kuuluisa merikylpylä Sak-

sassa, Stettinin hallintoalueessa Usedomin saa-

rella, kauniilla paikalla tammi- ja pyökkimetsien

keskellä. Suurenmoisia hotelleja ja huviloita, pa-

rantola, sairaala y. m. Kylpyvicraila n. 17,000

vuodessa.
Heri-rud 1. H e r a t-r u d, joki pohjoisessa

Afganistanissa, kreikkalaisten A r e i o s.

Heristal ks. H e r s t a 1.

Herjaus, sellainen lainvastainen menettely,

että joku perättömästi tahi ainakin saattamatta

esittää väitteensä tueksi todennäköisiä syitä sanoo

toisen syypääksi nimitettyyn rikokseen taikka

nimitettyyn rikoksen lajiin taikka muuhun sei-.

laiseen tekoon, joka voi saattaa hänet halveksi-

misen alaiseksi tahi haitata hänen elinkeinoaan

taikka menestystään, taikka sellaisesta levittää

valheen tai perättömän kulkupuheeu. Rangais-

tuksen herjauksesta säätää voimassaolevan rikos-

lain 27 luvun 1 ja 2 §§. O. K:nen.

Herjedalen, Ruotsin harvimmin asuttu maa-

kunta Jämtlandin läänissä, rajoittuu pohjoisessa

ja koillisessa Jämtlandiin ja Medelpadiin, idässä

Helsiiiplandiin, etel:is>ä j:i lunnaassa Taalain-

maahan ja lännessä Norjaan, 12,900 km', 10,931

as. (1908). Pohjoisosa on autiota tunturiseutua

(korkein kohta Helagsf jället, n. 1,800 m yi.

merenp.) , eteläosa viettää tasaisesti kaakkoa kohti
(keskikorkeus TTelsin£rlandin rajalla vain 600 m
yi. merenp.). Tärkeimmät joet ovat Ljusnan ja

Ljungan, suurimmat järvet Storsjön ja Rogen.

Vuoriperä pohjoisessa kiille- ja sarvivälkelius-

ketta, idässä graniittia ja gneissiä, etelässä por-

fyyriä, keski- ja lounaisosissa hiekkakiveä ja

kvartsiittia. Hyödyllisiä mineraaleja on jonkun
verran, mutta nykyään ei niitä missään louhita.

Viljelykseen maa on suurimmalta osaltaan kel-

paamatonta, ainoastaan '/^ % on peltona ja *U %
niittynä. Tärkeimmät elinkeinot ovat karjan-

hoito, metsänhakkuu (64 % maasta metsän peit-

tämää) ja puutavaran kuljetus. Liikettä välittää

v:sta 1909 eteläosan halki kulkeva rautatie. —
H. joutui Ruotsille 1645 Brömsebron rauhan-

teossa. V. V. F.

Herkepseus 1. Hserkepseus on nimenä kah-

dellakin suomalaisella suvulla, joiden jäsenistä

useat ovat olleet pappeina, ja joiden alkuperäi-

nen nimi on ollut H ä r k ä p ä ä. Toisella, hämä-
läisellä suvulla, oli vaakunanaan häränpää ja

se oli monessa polvessa Hauholla asuvana

(kirkkoherroina) ; sitä oli nähtävästi myöskin
Viipurin piispa Eerik Härkäpää (ks. t.).

Toisella, itäsuomalaisella suvulla, taipalsaare-

laisella, on vaakunassa kolme tähteä ja peukalon
(?) tapainen. Siihen kuului tuo tunnettu suuren

Pohjan sodan aikana 1710 vihollisen kätyriksi

ruvennut Pielisjärven kirkkoherra Petrus H.,

Simo Affleckiu appi. Naispuolelta myöskin Cyg-
nseus-suku siitä johtuu. [Historiallinen arkisto

XV. pöytäkirjat siv. 49,] K. O.
Herkkusieni ks. Helttasienet.
Herkkutatti ks. P i 1 1 i s i e n e t.

Herkner, Heinrich (s. 1863), saks. talous-

tieteilijä, v:sta 1907 professorina Berliinin tek-

nillisessä korkeakoulussa. Hänen tunnetuin teok-

sensa on „Die Arbeiterfrage" (1894), josta on

ilmestynyt useita painoksia ja joka on käännetty
suomeksi nimellä „Työväenkysymys"; muita jul-

kaisuja: „Die oberelsässische Baumwoll-Industrie
und ihre Arbeiter" (1887), „Die soziale Reform
als Gebot des wirtsehaftlichen Fortschrittes"

(1891), „Die Bedeutung der Arbeitsfreude in

Theorie und Praxis der Volksvvirtschaft" (1905),

J. F.

Herkogamia (kreik. 7ierÄ;os = este, ja gamos

-

naiminen) ks. Pölyytys,
Herkomer [engl. häkouind], Hubert von

(s. 1849), saksalais-engl. taidemaalari, baierilai-

sen pyhimyskuvanveistäjän poika. Opiskellut

Southamptonissa, Milnchenissä ja South Ken-
singtonissa. Tuli tunnetuksi öljy- ja vesiväreillä

maalaamillaan realistisilla kansankuvauksilla,
joista mainittakoon m. m. ,,Päivätyön päätyttyä"
(kylätie lepäävine ja kotiin palaavine talonpoi-

kineeu), aikoinaan erittäin kuuluisa „Viimeinen
tarkastus" (Chelsean sotilasvanhukset kirkossa)

ja kaksi monumentaalista ryhmäkuvamaalausta
Landsbergin raatihuoneessa. Suurimman kuului-

suuden H. saavutti ylhäisöpiirejä esittävillä,

luontehikkailla ja hienosävyisillä muotokuvil-
laan, esim. miss Grant 1. „Valkopukuinen nai-

nen" (1885), »Mustapukuinen nainen" (1888).

Teunyson, Ruskin, Richard Wagner, Stanley ja

oma kuva (Firenzen XJffizi-gall.:ssa) . H. on

myöskin tehnyt maisema- ja emaljimaalauksia
sekä kuvitustöitä, keksinyt etsauksiaan varten

teknillisiä uudistuksia, piirustanut taideteollisia

ja rakennustaiteellisia luonnoksia, runoillut, sä-

veltänyt ja kirjoitellut yhteiskunnallisista kysy-

myksistä. H. valittiin 1885 professoriksi Oxfor-

diin, jossa pitämistään luennoista hän on jul-

kaissut „Etehing and mezzotint engraving"

(1892). Taidekoulussaan Busheyssa H:lla on ol-

lut sadoittain oppilaita. [Baldry, „Hubert von

H." (1901) ja Pietsch, „Herkomer" (1901).]

E. R-r.

Herkulanum (tav., väärä muoto) ks. H e r-

c u 1 a 11 e u m.
Herkuleen patsaat ks. Herakleen pat-

saat.
Herkuleen tähtikuvio, pitkähkö tähtikuvio

pohjoisella taivaanpallopuoliskolla Lyyrystä län-

teen. Valovoimakkaimmat tähdet j5 ja C ovat

toista suuruusluokkaa. Tähtien ?? ja ? välillä

on Halleyn keksimä kaunis tähtiryhmä, jossa

Herschel laski 40,000 tähteä, vrt. A p e k s i.

H. R.

Herkules ks. H e r a k 1 e s.

Herkules-fiirdö [-5J (unk. ; roomalaisajau

Thermce Uerculis), kuuluisa kylpylaitos Etelä-

Unkarissa, Krass6-Ször4nyMn komitaatissa, 8 km
itäänpäin Mehadian kauppalasta (n. 2,500 as.).

H.-f:ssä on 22 kuumaa lähdettä (9 käytännössä:
41-62" C), joita käytetään reumaattisten kipu-

jen parantamiseksi. Useita valtion rakenuutta
mia parantoloita. Läheisyydessä roomalaisvallan-

aikuisen, Tonavalta Daakiaan johtaneen valta-

tien jäännöksiä sekä vanhan turkkilaisen vesi-

johdon jätteitä.

Herkules-muurahainen ks. Muurahaiset.
Herkyniläinen metsä (lat. Uercynia silva 1.

Eercynius saltus) , alkuaan (esim. Caesarin mu-
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kaan) keskisen Germaauiun (Saksan) metsäiset
vuoriseudut Tonavan pohjoispuolella Reinistä
Karpaaltcihin saakka, myöhemmin (Ptolemaiok-
sen, Tacituksen y. m. mukaan) ainoastaan eri-

näiset osat vasta mainittua alaa. Nyk. maan-
tieteilijät ja geologit tällä nimityksellä käsittä-

vät Saksan vuoret ja harjanteet Tbbonbiilireuistä

Westfalenista itävaltalais-määriläiseen alanko-

maahan Tonavan varsille saakka. K. J. II.

Herkyniläinen poimuvyöhyke, Herkyniläi-

sestä metsästä (ks. t.) johdettu nimitys. Il e r-

kyniläisellä v.uorist o-ryhmällä tarkoite-

taan oik. mainitun metsä-alueen vuoriseutuja,

mutta geologiassa nimitys H. p. on laajennettu

merkitsemään koko sitä vyöhykettä, jolla vuoren-

poimuttuminen on tapahtunut samaan aikaan
kuin mainituilla seuduilla (siis kivihiilikaudella.

ks. P o i m u V u o r e t)

.

P, E.
Herlin [-e-J, Friedrich (n. 1435-99), saks.

taidemaalari ja kuvienleikkaaja, Nördlingeuin
maalauskoulun perustaja. Saanut vaikutusta
alankomaalaisilta, varsinkin Roger van der Wey-
deniltä. Maalannut siipialttarilaulun Nördlinge-

uin P. Yrjön kirkkoa varten (N:n kaupungin
galleriassa), Rotheiiburgin Jaakopinkirkon alt-

taritaulun y. m. [Fr. Haack (1900).] £. R-r.

Hermafrodiitti ks. K a k s i n e u v o i s u u s.

Hermafroditismi ks. Kaksine uvoisuu s.

Herman (G e r ma n), ven. munkki, maini-

taan toisen munkin Sergein kanssa 1329 asettu-

aeen Valamon saarelle ja sieltä saarnanneen
kristinuskoa pakanallisille karjalaisille; samalla

he tulivat myöskin Valamon luostarin perusta-

jiksi. K. G.

Herman, Otto (s. 1835), unk. luonnontut-

kija, kansatieteilijä ja politikko. Ollut v:sta

1879 edustajana useimmilla valtiopäivillä. Pe-

rusti 1877 aikakauskirjan „TermeszetraJ7,i fiize-

tek" („Luonnontieteellisiä vihkosia"), 1893 Unka-
rin ornitologisea keskusaseman, jonka johtaja hän
on, sekä 1894 ornitol. aikakauskirjan „Aquila".
— Julkaissut m. m.: ,,I)ie Dermapteren und
Orthopteren Siebenbiirgens" (1871), „Magyaror-
37,äg pökfaunäja" (,,Unkarin hämähäkki-fauna",
3 OS., 1876-79), „A magyar halaszat könyve"
(„Unkarin kalastus", 2 os. 1887), „A magyar
a6p arcza 6s jelleme" („Unkarin kansan ulko-

muoto ja luonne", 1902), „A magyarok nagy
ösfoglalkozäsa" (.,Unkarilaisten alkuperäiset
pääelinkeinot", 1909). — H:u teoksella unkari-
laisten kalastuksesta oli herättävä merkitj's;
sillä hän myöskin kiinnitti maansa muinaistutki-
jain huomion unkarilaisten esi-isäin aikaisem-
piin asuma-aloihin. Hänen maalaisensa Janos
Jankon tutkimukset venäläisellii pohjalla sekä
teos unkarilaisten kalastuksen alkuperästä ovat
suureksi osaksi välitöntä jatkoa H: n työhön sa-
malla alalla. (U. T. S.)

Hermanarik ks. E r m a n a ri k.

Hermandad [ermanda'pj (esp.)
,

„veljes-

kunta", nimitys, joka annettiin niille liitoille,

joita Kastilian ja Aragonian kaupungit tekivät
keskenään keskiajalla maanrauhau ja yleisen
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vanhin h. tun-
netaan Kastiliasta, jossa neljä kaupunkia 1200
liittyi yhteen kauppansa turvaamiseksi; tämä
liitto oli erityisesti suunnattu rosvoritareita vas-
taan ja muistuttaa samanaikuisia saks. kau
punkiliittoja (vrt. Hansa). Myöhemmin nämä

liitot saivat suuren valtiollisen merkityksen var
sinkin Kastiliassa, missä ne auttoivat kunin-
kaita ylhäisaatelistoa ja papistoa va.-^taan. Kun
Ferdinand Katolinen ja Isabella olivat 15:nueu
vuosis. loppupuolella yhdistäneet Kastilian ja

Aragonian, ryhtyivät he h:n avulla saattamaan
voimaan rauhaa ja järjestystä. H. sai liika-

nimen „Pyhä" ja laajennettiin, niin että se käsitti
kaikki näiden valtakuntien kaupungit. Niin-
kuin saks. hansalla oli h:lla oma sotajoukkonsa
ja omat tuomarinsa, joilla oli oikeus tuomita ja

rangaista jokaista, joka rikkoi maanrauhaa.
Aragouiassa h. lakkautettiin jo 1498 ja Kastiliassa
se menetti valtiolliset oikeutensa n. s. commu-
neros-kapinan johdosta (1520-21), minkä jälkeen
h. vajosi jonkinlaiseksi santarmistoksi, joka val-

voi yleistä turvallisuutta kaupunkien ulkopuo-
lella. J. F.
Hermann ks. A r m i n i u s.

Hermann, Friedrich (s. 1828), saks. viu-

lunsoittaja ja säveltäjä, v:sta 1847 opettajana
Leipzigin konservatorissa. Kuuluisia ovat hä-
nen toimittamansa klassillisten jouhisävellysten
julkaisut; hänen omista sävellyksistään mainitta-
koon esim. torzetit 3 viululle. /. K.
Hermann, Gottfried (1772-1848) , kuuluisa

saks. filologi; v:sta 1798 ylim., v:sta 1803 vakin.
prof. Leipzigissä. IT. oli sen klassillisen filologian

suunnan johtaja, joka pani pääpainon tarkkaan,
kielentuntemukseen perustuvaan antiikkisten

teosten ymmärtämiseen. H. on selvitellyt an-

tiikkista runomittaa useissa käiinteenlekevissä
teoksissa (1796-1818), joista mainittakoon „Ele-

rnetita doctrinae metricae" (1816), ,,Epitome doc-

trina; metrica;" (4 pain. 1869), ja on lukuisten

ki(>litieteelli.sten tutkimusten kautta perustanut
järkiperäisen kreikan kieliopin käsittelyn. Edel-

leen hän on erinäisten antiikkisten kirjailijain

teoksista toimittanut mestarillisia kriitillisiä

tekslijulkaisuja, joista ennen muita ovat huo-

mattavat Sophokleen ja Euripideen näytelmäin
editsionit. Osa IT:n tutkielmia on ilmestynyt

teoksessa „Opuscula" (1-7 os., 1827-39; 8 os.

1877). E. R-n.

Hermann, Karl August (1851-1909), vi-

rol. kielentutkija ja kirjailija, yliopp. 1874, tuli,

harjoitettuaan kielitieteellisiiL opintoja Leipzi-

gissä, tohtoriksi 1880 (väitösk. „Der einfache

Wortstamm und die drei Lautstufen in der

estnischen Spraclie"), oli v:sta 1881 alkaen yli

15 V. sanomalehtimiehenä, toimittaen „Eesti

postimees", ,,Pärnu postirnees" ja „Postimees"

lehtiä; nimitettiin 1889 Tarton yliopistoon viron

kielen lehtoriksi, missä virassa oli kuolemaansa
saakka. Paitsi monilukuisia pienempiä kieli- ja

kansatieteellisiä tutkielmia sekä kaunokirjalli-

sia kirjoituksia ja käännöksiä H. julkaisi viroa

kieliopin „Ecsti keele grammatik" I, II (1884,

1S96), jossa hän asettaa oman kotiseutunsa

(Pöltsamnan) murteen kirjakielen pohjaksi, sekä

virolaisen kirjallisuuden historian „Eesti kirjan-

duse ajalugu" (1898), joka puutteistaan huoli-

matta on eusimäinen kutakuinkin täydellinen

esitys viron kirjakielen ja kirjallisuuden kehi-

tyksestä. H. oli myös varsin huomattava mu-
siikkimies; hän sepitti suuren joukon kansan-

omaisia kuorolauluja, johti laulukuoroja ja

laulujuhla-esityksiä sekä toimitti (v:sta 1885)

musiikkilehteä „Laulu ja niunguleht". Ileltymät-
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tömällä sitkeydellä ja ehtymättömällä rakkau-
della H. työskenteli Viron kansan sivistyksen

kohottamiseksi ja kansallistunteen ylläpitämi-

seksi silloinkin, kun monet häntä lahjakkaam-
mat miehet, venäläisen ylivallan yhä kasvaessa,

väsyneinä ja toivottomina vetäytyivät syrjään.

[W. Reimanin kirjoitus „Finn.-ugr. forschun-
gen"issa 1909.] Y. W.
Hermann, Ludimar (s. 1838), saks. fysio-

logi, oli ensin fysiologian professorina Zurichissä

ja v:sta 1884 Köuigsbergissä. H. on etupäässä

kohdistanut toimintansa hermo- ja lihasfysio-

logian tutkimiseen ynnä äänifysiologiaan ; var-

sinkin n. s. animaalisen sähkön tutkiminen on

ollut hänen mieliaineitaau. V. 1863 H. julkaisi

oppikirjan .,Lehrbuch der Physiologie", jota sit-

temmin on ilmestynyt useita uusia painoksia ja

joka myöskin on tullut käännetyksi muillekin

kielille. Sen lisäksi hän on toimittanut laajan

käsikirjan „Handbuch der Physiologie" (6 nid..

1879-82), johon sen ajan etevimmät tiedemiehet

aloillaan ovat koonneet aikansa fysiologisen

tiedon. M. 0-B.

Hermanni 1. Hermanninkaupunki
(ruots. Eermanstad) ks. Helsinki.
Hermannsburgin lähetys ks. H a r m s, L.

Hermannstadt [-stat] ks. N a g y-S z e b e n.

Hermans [emiä'], Charles (s. 1839) , belg.

taidemaalari. Herätti suurta huomiota isolla

sosialistis-tendenssimäisellä ulkoilmamaalauksel-

laan ,,Aamunkoitto" (1875, Brysselin museossa),

jossa yökahvilasta tuleva humaltunut hieno her-

rasmies seuralaisineen tapaa päivätyöhön mene-
viä työläisiä. E. R-r.

Hermanson, Mathias von (1716-89), ruots.

valtaneuvos, oli vapaudenajan huomattavimpia
valtiomiehiä. Seurattuansa 1738 von Nolckenia

Pietariin ja oltuansa 1743 sihteerinä mukana
Turun rauhaa solmiamassa, tuli H., joka kuului

hattupuolueesen, 1759 ulkoasiain sihteeriksi ja

1769 valtaneuvokseksi. Kustaa III:nkin aikana

H., joka oli korotettu vapaaherraksi ja kreiviksi,

oli valtaneuvoksena ja kamarikollegin puheen-

johtajana. K. G.

Hermanson, Robert Fredrik (s. 1846),

suom. tiedemies, lainoppinut ja valtiomies; yli-

opp. 1861, lakit, tohtori

sekä lainopin ensyklo-

pedian ja valtio-oikeuden

dosentti 1881, kameraali-
ja politialainopin sekä

valtio-oikeuden profes-

sori 1884. Mainitun pro-

fessorinviran tultua jae-

tuksi kahtia H. valitsi

1907 valtio-oikeuden ja

kansainvälisen oikeudea
professorinviran, josta

täysinpalvelleena erosi

1908. Määrättiin 1906 vir-

kamieheksi Suomen val-

tiosihteerinvirastoon, jos-

R. F. Hermanson. ta toimesta 1909 pyynnös-

tänsä sai eron. Ollut

Turun hiippakunnan edustajana valtiopäivillä

1897, 1899, 1900, 1904-05 ja 1905-06 .sekä useissa

kirkolliskokouksissa lainopillisen tiedekunnan
edustajana. Jäsenenä kuulunut m. m. 1885 ase-

tettuun u. s. perustuslakien kodifikatsionikomi-

äwM

teaan sekä toiminut eduskuutauudistuskomitean
(1905-06) puheenjohtajana, jona tehokkaasti otti

osaa nykyisen, valtiopäiväjärjestyksen muodosta-
miseen. — H. on Suomen julkisen oikeuden etevin

tuntija ja esittäjä. Yleisten oikeudellisten ja val-

tio-oikeudellisten käsitteiden selvittämisessä H..

joka aikoinaan opiskeli kuuluisan saks. profes-

sorin Labandin johdolla, sovelluttaa valtio-oikeu-

teen ankara.sti oikeustieteellistä tutkimustapaa.
H:n huomattavimmat teokset ovat väitö-skirja

„0m lägstiftningen, dess begrepp och förhällande

tili andra statliga funktioner" (1881) sekä „Fin-
lauds statsrättsliga ställning" (1892) ; näitten

lisäksi ovat erityisesti mainittavat „0m Finland?
ständer, deras förhällande tili mouarken och fol-

ket" (1884), „Bemötande i frägan om Finland.'

statsrättsliga ställning" (1894), „Till förklaring
och försvar i frägan om Finlands ställning"

(1909). Aikakauskirjoissa (erittäinkin aikakaus-
kirjassa „Tidskrift, utgifveu af juridiska före-

ningen i Finland") H. on niinikään julkaissut jou
kou arvokkaita tutkielmia, venäläisessä sanoma-
lehdistössä hän on selvitellyt Suomen oikeudel-

lista asemaa ja hänen yliopistollisista luentosar-

joistaan ovat useat painosta ilmestyneet. R. E.
Hermaphroditos (kreik. nermaphro'ditos, lat.

HermaphrodVtus) , kreik. tarustossa Hermeen ja

Aphroditen poika. H. oli ihana nuorukainen,
jota Kaarian Salmakis-lähteen impi onnettomasti
rakasti. Kun H. kylpi lähteessä, kietoutui luon-

notar niin luja.sti häneen, että molemmat sulau-

tuivat yhdeksi ainoaksi kaksoisolennoksi, joka
oli puoleksi mies, puoleksi nainen. Tarun poh-

jana lienee itämaisia käsityksiä ja se on asetettu

eräitten Kyproksessa vallinneitten jumalanpalve-
lusmenojen yhteyteen, joissa miehet esiintyivät

puettuina naisiksi ja naiset miehiksi. — Lukui-
sista säilyneistä taideteoksista päättäen H. (oi-

keastaan h. yleisnimeksi käsitettynä) oli erittäin

suosittu aihe myöhemmässä antiikkisessa tai-

teessa. — vrt. K a k s i n e u V o i s u u s. E. R-n.

Hermas, n. s. apostolisia isiä (ks. t.), luulta-

vasti roomalaisen piispan Pius I:n veli, kirjoitti

n. 140 tai aikaisemmin kreikankielisen, »Pai-

men" (Pastor Bermce) nimellä tunnetun teok-

.sen, jossa hän kehoittaa Rooman kristikuntaa

parannukseen. Kirjaa, joka sisältää „näkyjä".

„käskyjä" ja »vertauksia", on kirkossa kauan
pidetty suuressa arvossa. Uusimman saks. kään-

nöksen on toimittanut Weinel. [Hennecke, „Neu-
testamentl. Apokryphen", (1904).] Edv. 8t.

Hermeettinen, suljettu, salattu. Sana johtuu

kreik. Hermes jumalan nimestä; Hermes Tris-

megistoksen otaksuttiin nim. omistavan tietoja

luonnon suurista salaisuuksista (ks. H e r m e ?

Trismegistos). Hermeettinen taide
merkitsee samaa kuin alkemia (ks. t.) . Her-
meettinen seura, Saksassa 1700-luvun

loppupuolella ja 1800-luvun alkuvuosina toimivii

seura, joka harjoitti alkemiaa. Hermeetti-
nen sulje, sellainen astioiden ja pullojen

sulje, joka täydellisesti estää ilmaa pääsemästä
niihin. Edv. Ej.

Hermelin [-l'n], ruots. aatelissuku. 1. O 1 o f H.

(1658-1709?). virkamies, oppinut. Nimitettiin

1689 Tarton yliopistoon latinan professoriksi,

jonka viran 1695 vaihtoi room. ja ruots. oikeuden

professorin virkaan; 1699 hänet kut.suttiin ku-

nink. historioitsijaksi. Kun Suuri Pohjan sota
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puhkesi, sai H., monipuolisesti oppiuut ja erit-

täin taitava latinankielen käyttäjä kun oli, toi-

mekseen laatia vastakirjoituksia tsaari Pietarin

ja August Väkevän puolustus- ja syytöskirjel-

miin. V. 1701 hänet kutsuttiin leiriin Kaarle
XII:n kansliaan sihteeriksi, toimenaan yhä edel-

leen sanan voimalla .sotia vihollisia vastaan.

Sitäpaitsi häntä käytettiin useissa tärkeissä neu-

votteluissa ; aateloitiin 1703 ja tuli 1705 kanslia-

neuvokseksi ja valtiosihteeriksi. Seuraten ku-

ningastaan sotaretkillä H. joutui Pultavan taiste-

lun jälkeen tsagri Pietarin vangiksi (1709).

Todennäköistä on, että tsaari H:n riitakirjoituk-

sista julmistuneena mestautti hänet 1709. H.

laati kansliassa tärkeimmistä tapauksista laajan

diaarion, joka on hävinnyt, mutta jota Kaarle
XII:n hi.storian kirjoittaja Nordberg on käyttä-

nyt päälähteenään. — 2. Samuel Gustaf H.

(1744-1820), vapaaherra, kartografi, vuorimies.

Suoritti 16 v. vanhana hovioikeus- ja vuoritut-

kinnot, nimitettiin 1774 vuorikollegin asesso-

riksi, 1781 vuorineuvokseksi. Matkusteli 1782-84

ulkomailla tutustuakseen vuorityötapoihiu, joita

koteuduttuaan koetti toteuttaa. Pohjois-Euotsin

suunnattomat malmirikkaudet joutuivat H: n

huomion alaisiksi. Saadakseen täällä syntymään
suuren rautateollisuuskeskuksen hän ryhtyi omilla

varoillaan asuttamaan ennen autioita Norrbot-

tenin seutuja — sai siitä kunnianimen „Norr-

bottenin kasvatus-isä". — H:n toinen elämäntyö
on Euot-si-Suomen ensimäinen tarkka kartoitta-

minen, joka hänen kustannuksellaan 15 v:n ai-

kana suoritettiin. Tulos tästä vaikeasta työstä,

aikaansa nähden mainio teos ,,Geografiska char-

ter öfver Sverige i 4 afdelningar", on viime aikoi-

hin ollut paras mitä näistä maista on toimitettu;

julkaissut m. m. myös ,,Försök tili en mineral-

historia öfver Lappmarken och Vesterbotten"

(1804). E. E. K.
Hermeneutiikka (kreik. hermeneutike') , seli-

tystaito, oppi, mitenkä kirjateoksen oikeasta aja-

tussisällyksestä on saatava selkoa. Raamatulli-

nen h. esittää Eaamatun selittämisen perusteita,

joista jo vanhassa kirkossa oli erimielisyyttä

olemassa. Aleksandrialainen koulukunta (ks. t.)

suosi allegorista selitystapaa, antiokialainen

koulu (ks. t.) sitävastoin pysyi uskollisemmin
kirjaimenmukaisessa selittämisessä. Keskiaikana
tulkittiin Raamattua pääasiallisesti kirkollisen

traditsionin ja dogmien mukaan; mystilliset ja

allegoriset selitykset olivat siihen aikaan myös-
kin tavalliset. Uskonpuhdistuksen jälkeen on

yhä enemmän turvauduttu kielellisiin ja histo-

riallisiin tosiasioihin perustuviin selityksiin,

mikä kanta nykyaikana onkin päässyt täydelli-

sesti voitolle uudemman historlallis-kriitillisen

raamatuntutkimisen kautta. Edv. St.

Hermes (kreik. Eerme^s), kreik. jumala, ta-

run mukaan Zeuksen ja Atlaan (ks. t.) tyttären

Maian poika. Tarustossa H. pääasiallisesti esiin-

tyy Zeuksen sanansaattajana. H:ta palveltiin

osaksi karjaa kartuttavana paimenjumalana
(varsinkin Arkadiassa), osaksi teiden ja matko-
jen suojelijana; lunltiinpa hänen opastavan vai-

najatkin manalaan (U. Pspkhopompos) . Kaikki
menestys kaupan alalla on hänen suomaansa,
samoinkuin kaikki odottamattomat löydöt ovat

hänestä peräisin ; hän oli varkaidenkin suojelus-

pyhä. H. antaa puhujalle sujuvan esittämiskyvyn

If
Fr W

1 i

ja kuuluttajalle vahvan äänen. Itse kerkeänä
liän suosii nuorison voimisteluharjoituksia ja

lyyran keksijänä hän
rakastaa soittoa. —
Italiassa H. sekoittui

roomalaisten kaupan-
jumalaan Merkuriuk-
seen (ks. t.), johon
kaikki häntä koskevat
käsitykset ja tarinat
siirtyivät. — H:n ta-

tavallisimmat attribuu-
tit olivat matkahattu,
siivet kantapäissä, myii-

hemmin myös hatussa,
ja hartioilla, sei<ä

airuensauva (lat. cadn-
ceus, ks. t.) y. m. •

—

Taiteessa H:tä esitet-

tiin paimenena, kaup- Olympiasta löydetty Praksi-

piaana, airuena, j. n. e., teleen Hermes.

aikaisemmin tav. par-

rakkaana ikämiehenä, myöhemmin nuorukai-
sena. Säilyneistä H:tä esittävistä taideteoksista
on ennen muita huomattava Olympiassa 1877
maasta kaivettu alkuperäinen Praksiteleen te-

kemä ihana „H. ja Dionysos-lapsi", jonka ohella

mainittakoon pronssinen „lepäävä H." (Lysip-

poksen mukaan) Napolin Museo Nazionalessa

y. m. E. R:n.
Hermes, Georg (1775-1835), saks. katolinen

teologi, toimi v:sta 1820 professorina Bonnissa,
kuului niihin katolisiin jumaluusoppineihin, jotka
ovat koettaneet rakentaa siltaa uskonsa ja nyky-
aikaisen maailmankatsomuksen välille. Eläes-

sään oli hänellä jokseenkin suuri vaikutusvalta,
mutta hänen kuolemansa jälkeen paavi julisti

hänen oppinsa kerettiläiseksi. Tämä oli seuraus
valtaan päässeestä ultramontanismista (ks. t.)

.

H:n pääteokset ovat: „Philosophisehe Einleitung
in die christ-katholisehe Theologie" (1819) ja kuo-

lemansa jälkeen painettu „Christ-katholische

Dogmatik" (1834-36). H:n suuntaa jatkoi m(>l-

koiuen koulukunta, „hermesiläiset". [Perrone,

„Zur Gesehichte des Hermesianismus" (1839).]

E. K-a.
Hermes Trismegistos (kreik. trisme'gistos -

kolmasti suurin). Näin nimittivät kreikkalaiset

egyptiläistä kuunjumalaa Thoutia (Thothia),

joka m3'ös oli ajan, mitan ja järjestyksen jumala

sekä tieteiden ja kaikenmoisten taitojen keksijä.

Myöhemmin käsitettiin H. T:ta viisaaksi kunin-

kaaksi, joka muka oli sepittänyt salaperäisiä

teoksia. Aikaa myöten syntyi laaja salaisoppia

käsittelevä (,.hermeettinen") kreikankielinen kir-

jallisuus, joka on .säilynyt enimmäkseen latinan

ja arabian kielille käännettynä; huomattavin tä-

hän kuuluva teos on „Poemander, sive de pote-

state ac sapientia diviua" (julk. Parthey 1854).

E. R-n.

Hermi (kreik. herme's) , muinaisessa Kreikassa

alkuaan neliskulmainen patsas, joka päättyi

Hermeen (ks. t.) rintakuvaan, sittemmin minkii

hyvänsä jumalan tai henkilön päähän. TT:ejii

oii tapana pystyttää julkisille paikoille, esim.

toreille ja kaduille sokä varsinkin tienhaaroihin.

Myöliemmin käytettiin h.-muotoa henkilökuvia

tehtäessä, jolloin toisinaan yhdistettiin 2 päätä

n. s. kaksois-h:ksi. Kreikkalaisilta siirtyivät
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Herminium monorchis.
kukka oikealta, 3 huuli.

h:t roomalaisille ja h.-muotoa on uudemmassakin

taiteessa käytetty. E. R-n.

Herminium, kämmek-
käis-suku. Suomen ainoa

laji //. tnonorcliis, mesi-
kukka, on matala, har-

vinainen yrtti .Mivenaii-

maalla ja Etelä-ITämeessä

:

juurimukulat pyöreät, leh-

tiä 2 varren tyvessä, ku-

kat pienet, vihreänkeltai-

set, hunajanhajuiset.

(J. A. W.)
Hermione [-o' ne], kreik.

taruheiikilö, Menelaoksen

ja Helenan tytär, naitet-

tiin Akhilleuksen pojalle

Xeoptulemok.selle ja sitten,

kun tämä oli surmattu,

serkulleen Oresteelle. Euri-

pideen Andromakhe-truge-
diassa H., kovin häijyksi

kuvattuna on tärkeä' henkilö. O. E. T.

Hermione [•('-], muinaiskreikk. Dcmeteriu

temppelistään kuuluisa kaupunki Argoliissa,

vastapäätä Hydran-saarta. Nykyään H e r-

m i o a i (aikaisemmin Ka.stri) ; n. 2.500 as.

Hermite [ermVtJ, Charles (1822-1901),

ransk. matemaatikko, opiskeli „ficole polytech-

nique"ssä, tuli 1848 saraan oppilaitok.seu opetta-

jaksi ja 1869 matemaattisen analyysin profes-

soriksi Pariisin yliopistoon (Sorbonncen) . Jo

kouluaikanaan H. tutustui suurten matemaatik-

kojen teoksiin. Etenkin norjalaisen matemaati-

kon Abelin työ ja elämä olivat hänen ihailunsa

esineenä. Useat hänen huomaltavimmisla tut-

kimuksistaan käsittävätkin Abelin luomaa ellip-

tisten funktsionien teoriaa. Jo 19 vuotiaana H.

herätti huomiota julkaisemalla ratkaisun ullra-

elliptisten funktsionien jako-probleemiin. Myö-
hempiä julkai>uja tällä alalla ovat: „Sur la

th^orie des foiictions elliptiques" (18G3) ja „Sur

quelques applications des fonctions elli])tiques"

(1885). H. otti uudelleen esille probleemin yleis-

muotoiston viidennen asteen ekvatsioiiien ratkai-

semisesta. Abel oli todistanut, ettei yleismuotoi-

sia ekvat-ioiieja, joiden aste on korkeani])! kuin

ueljä, voida ratkaista uudistetuilla jiuirenotoilla.

Neljäkymmentä vuotta mj'öhenimin H. nyt

osoitti kirjoituksessaan „Sur l'equatiou de V
degrö" (1866), että 5:nnen asteen ekvatsionien

ratkaisu käy päinsä elliptisten funktsionien

avulla. H. on tutkimuksessaan „Sur la fonction

expouentielle" (1874) todistanut, ettei luonnolli-

sen logaritmijärjestelmän kantaluku e ole mi-

kään algebrallinen luku. Sama todistus .sovellet-

tuna lukuun ;r antaa lojnillisen varmuuden
„Quadratiira circuli" probleemin mahdottomuu-
desta. H. kirjoitti myös: „Thöorie des ^quatioiis

modulaires" (1859). „Sur la r^duction des for-

mes cubiques ä deux indötermin4es" (1869) sekä

oppikirjat „Cours d'analyse de Tc^cole polytech-

nique" (1873) ja „Cours ä la facultö des scieu-

ces" (1882). U. 8:n.

Hermo ks. Hermosto ja Hermot.
Hermofibrilli ks. Hermokudos.
Hermoheikkous ks. Heikkohermoi-

suus.
Hermokalvo ks. Hermokudos.

Hermokasvain CricMronia^ hermojen rungoissa

joskus tavattava, kipuja tuottava kasvain ; ero-

tetaan todellinen h. (n. verumj, joka silsältää

hermosoluja (71. cellulare s. ganglionarej tahi

hermosäikeitä (n. fusciculare s. fibrillarej sekä

valo-h. (n. spurium), joka, kokoonpanoltaan
pelkkää sidekudosta, on hermorunkoon liittynyt.

Vielä erityisenä muotona esittää Verneuil

n. plexifornten, jossa yhteinen flbrominen kas-

vain ylidistää useampia sairaloisesti muuttuneita
kiemiirlolevia hermoruiikoja todelliseksi hermo-
kasvaimeksi. M. OB.
Hermokimppu ks. Hermokudos.
Hermokipu (neuralgia), kohtauksittain ilme-

nevä, jonkun hermon levenemisalalle rajoittunut.

ankara .särky. Sen aiheuttajana on useimmiten
kuumetauti, myrkytys, vilustuminen ja haavoit-

tuminen tai se on jonkin orgaanisen hermotaudin
oire. E. Th-n.
Hermokopidit (kreik. hermokopi'dai, „Her-

meenpatsasten särkijät"), ne tuntemattomat
lienkilöt, jolka eräänä touknkuunyöuä 415 e. Kr.

runtelivat Ateenan julkisille paikoille asetetut

Hermeenpatsaat. Ejiäiuulo ilkiLyö.-5tä lankesi

Alkibiadeeseen (ks. t.), joka vähää ennen oli

valittu ylideksi Sisilian-retken johtajaksi, ynnä
hänen ystäviinsä. Ja tuskin oli laivasto lähte-

nyt vesille, kun Alkibiadeen vihamiehet no.stivat

oikeusjutun (n. s. h.-jutun), joka m. m. aiheutti

sen että hiin menetti päällikkyytensä. E. R-n.

Hermokudos on se eläin- ja ihraiselimistÖD

kudoslaji, joka muodostaa hermoston olennaisen

osan ja jonka välityksellä

ärsykkeen johto ruumiin
eri osien välillä tapahtuu.

Hermokudoksen alkeelli-

sina muoto-osina esiinty-

vät hermosolut 1.

n. s. neuronit, yleensä

isoja soluja, joissa erote-

taan solu ja sen rihma-
maiset lisäkkeet. Viime-

mainittuja on muotonsa Hermosoluja dendriitteineen.

ja toimintansa mukaan Yksi-, kaksi-, monipäinen

kahta lajia: lyhyitä alku- hermosolu, u neurniU.

lima-lisäkkeitä 1. den-

(iriittejä. jotka jolitavat ärtymistilan soluun (vas-

taanottavia lisäkkeitä, reseptoreja), ja pitkiä,

tasapaksuja li.säkkeilä, hermosäikeitä 1. neuriit-

teja, joita myöten ärtymistila jatkuu siihen lihas-

|a rauhassoluun, johon hermosäie lo])ullisesti

päättyy (toimeenpanevia lisäkkeitä, effektoreja).

S(»kä lisäkkeissä että itse hermosoluissa voidaan

erottaa hienon hienoja rihmamaisia syitä, neuro-

fibrillejä, joita myöten ärstytyksen johdattami-

nen varsinaisesti tapahtunee, iluotoou katsoen

liermosolut jaetaan monihaaraisiin eli monipäi-

siin (multipolaarisiin), joilla on kaksi tai usearn-

pia dendriittejä ja yksi hermosäie, kaksipäisiin

(bipolaarisiiii) , joilla on kaksi, eri kohdista läh-

tevää lisiikettä, toinen käsitettävä dendriitiksi.

toinen hormosäikeeksi, ja yksipäisiin (unipolaa-

risiin) hermosoluihin, joilla dendriitti ja hermo-

.säie lähtevät samasta kolidasta, seuraten jonkun

matkaa yhdessä ennenkuin eroavat toisistaan.

Lisäkkeitten.sä avulla hermosolut ovat yhteydessä

keskenään, ai.stimien, lihas- ja rauhassolujen

kera. Hermosoluja tavataan hermoston keskus-

elimissä, esim. ihmisellä aivojen ja selkäytimen
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Hermosäije kal-

Toineen. a ak-
selilieriö, h kak-
soiskartioraai-

nen paksunnos,
m hermoydin,
n ulkopuolinen
hermotuppi,
s Ranvier'n
rengas.

harmaassa kerroksessa, sisälmyshermoston gan-
glioissa samoinkuin niissä ganglioissa, jotka

kuuluvat perifeerisiin hermoihin,
ynnä korkeammissa aistimissa

(näkö- ja kuuloelimessä). Erityi-

nen tukikudos, neuroglia 1.

hermotukiaine pitää hermo-
soluja koossa täyttäen tilan niiden

välissä.

Hermosäikeet ovat joko
pitkin koko pituuttaan paljaita tai

ovat alkuosaansa lukuunottamatta
suljetut kalvoihin, jotka eristä-

vinä putkina ympäröivät niitä.

Nämä kalvot ovat ulkopuoli-
nen hermotuppi (hieno

sidekudostuppi, neurilemma 1.

Sch\vannin-tuppi)
,
ja tämän sisä-

puolella oleva n. s. hermoydin,
kerros öljymäistä ainetta (mye-
liinia), joka ympäröi itse hermo-
säiettä. Viimemainittu tunnetaan
silloin tavallisesti akselilie-
riön nimellä. Hermotupessa ja

hermoytimessä on määrättyjen
välimatkojen päässä renkaan muo-
toisia kuroutumia, joita on nimi-

tetty Ranvier'n renkaiksi. Kalvoilla varustet-
tuja hermosäikeitä sanotaan ydinaineisiksi ja täl-

laisia ovat yleensä kaikki perifeeriset hermot.
Aivoissa ja selkäytimessä kulkevat hermosäikeet
ovat hermotuppea, aivoissa olevat myös hermo-
ydintä vailla: vaaleita hermosäikeitä.

K. M. L.

Hermokuume, vanhentunut nimitys, jolla

ennen käsiteltiin monenlaisia kuumetauteja,
joissa vain esiintyi häiriöitä hermostossa,

niinkuin hourailemista, tajuttomuutta y. m. s.;

nykyään kuulee vielä nimitettävän tällä nimellä
ainoastaan lavantautia, jossa mainittuja hermos-
tonhäiriöitä usein tavataan taudin ollessa hui-

pullaan. M. OB.
Herm.olääkkeet (nervinaj, lääkkeet, jotka

vaikuttavat hermostoon kiihottavasti, tyynnyt-
tävästi, mielialaa muuttavasti tahi myöskin pai-

kallisesti kipuja lieventävästi ja tunnottomuutta
synnyttäen. Tällaisia ovat: alko-

holi, eetteri, useat haihtuvat
öljyt, huumaavat aineet, esim.

morfiini, jotkut metallisuolat,

esim. bromkaliumi y. m. Erikois-

vaikutuksensa mukaan tällaiset

aineet kulkevat eri lääkeryh-
mäin nimillä: analeptika, anti-

neuralgika, antispasmodika, exci-

tantia, hypnotika, narkotika,

sedativa j. n. e. M. 0-B.
Hermon 1. S u u r i H. (hepr.,

„pyhä vuori") , nyk. D z e b e 1

e s-S eh 1. Dzebel et-teldj
(arab., „lumivuori"), Syyriassa,

25 km pitkä kalkkivuori, jonka
Baradan laakso pohjoisessa erot-

taa Antilibanonista; muualla
ympäröivät sitä laskeutumista-
sangot. Korkeus n. 2,7G0 m.
On suurimman osan vuotta lu-

men peitossa, autio ja alaston.

Ainoastaan rinteillä, mistä mo-
13. III. Painettu »., II.

net joet m. m. eräs Jordanin lähdejoki saavat
alkunsa, on kasvullisuutta. V. v. F.
Hermosolmu ks. Hermosto.
Hermosolut ks. Hermokudos ja Her-

mosto.
Hermosto, eläin- ja ihmisruumiin kaikki tun-

toa välittävät ja liikuntoja hallitsevat elimet
yhteisesti, ne elimet, jotka ovat muodostuneet
hermosoluista ja näiden lisäkkeistä. Yksinker-
taisimmassa muodossaan hermosto tavataan
eläinkunnassa haaraisten hermosolujen muodos-
tamana harvasilmuisena verkkona (plcxus), joka
ou tasaisesti levinneenä ruumiin päällimäiscn
solukerrokseu, iho-epitelin alla. Tällaisen n. s.

hajanaisen eli diffuusisen hermoston ta-

paamme useilla onteloeläimillä, kuten hydroidi-

polyypeilla ja koralleilla. Korkeamman elimöi-

tymisasteen saavuttaneilla eläinmuodoilla hermo-
solut ja niisiä lähtevät säikeet ovat määrätyis.sä

paikoissa, varsinkin aistimien läheisyydessä ryh-
mittyneet taajemmiksi joukoiksi, joten näissä
jo voi erottaa keskushermoston ja siitä

säteilevät hermot 1. pintahermoston.
Meduusoilla huomataan niinmuodoin kellomai-

sen ruumiin reunassa kulkeva renkaanmuo-
toinen hermosto, alhaisimmilla madoilla taas

kaksi päässä olevaa, keskenään yhdistynyttä
h e r m o s o 1 m u a eli gangliota, joista sätei-

lee hermoja ruumiin eri osiin. Nivelmadoilla ja

niveljalkaisilla (äyriäisillä, hyönteisillä y. m.)

keskushermoston muodostavat päässä oleva her-

mosolmupari, aivogangliot, ja ruumiin vatsapuo-

lella tavattava sarja hermosolmupareja, joista

onsimäinen nielun alipuolella oleva on hermoilla

yhdistetty aivosolmuihin. Näin syntynyt muo-
dostus on tunnettu nielurenkaan nimellä

ja vatsanpuolinen hermosolmu-ketju vatsayti-
m e n nimellä. Useimmilla muillakin selkäran-

gattomilla eläimillä hermoston pääosina esiinty-

vät hermosolmut. Luurankoisten hermoston muo-
dostavat: 1) keskushermosto (perimuodol-

taan pitkin selkäpuolta kulkeva, vahvaseinäinen,

etupäässään rakkomaisesti laajentunut putki),

s. o. aivot ja selkäydin, 2) pinta-
hermosto, johon luetaan aivojen ja selkä-

ytimen hermot ja aistimet, ja 3)

tuhatjalkaisen
losto 1 madon, 2 äyriäisten, 3 simpukan, -i pääjalkaisen, 5 tuhatjalka

6- mehiläisen, 7 sukahäntäisen, 8 kärpäsen, 9 skorpionin, 10 suokotilon.

11 limakotilon
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sympaattinen 1. sisushermosto, selkä-

rangan kummallakin puolella kulkeva sarja

hermosolmuja, jolka hermoilla ovat yhdistetyt

toisiinsa, aivo- ja selkäydinhermoihin ja joista

lähtee hermoja sisälmyksiin ja verisuoniin.

Keskushermostoa ja pintahermostoa, jotka vä-

littävät tahdonalaisia ja tajuntaan yhdisty-

neitä tunnon ja liikunnon ilmauksia, sanotaan
yhteisellä nimellä animaaliseksi (cerebro-

spinaaliseksi) hermostoksi ja sisushermostoa
vegetatiiviseksi hermostoksi, koska tämä
välittää ravitsemusta ja eritystä hoitavia, tah-

dosta ja tajunnasta riippumattomia toimintoja.

Animaalinen ja vegetatiivinen hermosto eivät

kuitenkaan ole toisistaan riippumattomia, kuten
jo siitäkin voi päättää, että niiden hermot ovat
yhteydessä keskenään. K. M. L.

Hermostuminen, tilapäinen tai lievää laatua

oleva hermoston häiriö, vrt. Heikkohermoi-
suus.
Hermot ovat rakennetut hermosäikeistä, ne-

ovat hermosäiekimppuja ja välittävät yhteyttä
hermoston keskusosien, aivojen, selkäytimen ja

hermosolmujen eli ganglioiden ynnä ruumiin eri

elimien välillä. Ärsytyksen johdon suunnan mu-
kaan erotetaan keskihakuisia (sentripe-

taalisia) ja keskipakoisia (sentrifugaali-

sia) hermoja, mutta muuten toimintojensa mu-
kaan useammanlaatuisia h:oja. Keskihakuisesti
johtavissa hermoissa johtuu aistimissa tai yleensä

ruumiin ääriosissa vastaanotettu vaikutus (är-

syke voi olla kemiallista tai mekaanista laatua,

lämmön tai sähkön vaikuttama) aivoihin ja selkä-

ytimeen, keskipakoisissa hermoissa johto tapah-

tuu päinvastaiseen suuntaan. Johdon nopeus on
sammakon hermoissa 27 m sekunnissa, ihmisen
ydinaineisissa hermoissa noin 120 m. L i i-

kunto- 1. motoriset hermot johtavat
ärtymistilan poikkiviivaisiin lihaksiin aikaau-
.saaden näiden i^upistuksen. Ne ovat keskipakoi-

sia, niin mj^ös eritys- 1. sekretoriset her-

mot, jotka päättyen rauhasiin kiihottavat näiden

(esim. sylkirauhasten) eritystoimintaa, ja s u o-

n i e n 1 1 i k u n t o h e r m o t 1. v a s o m o t o r i-

set hermot, jotka vaikuttavat verisuonien

supistumista ja laajentumista. Keskihakuisia her-

moja ovat tunto- ja aistinhermot (sensi-

bliset ja sensoriset h.), joiden johdattama ärty-

mys ilmenee keskushermostossa havaintona (ks.

Aisti, Aivot). Useat hermot vaikuttavat eri-

näisten elinten toimintaan ehkäisevästi, järjes-

tävästi, esim. eräs sisushermo, jonka kiihotus

ehkäisee sydämen sykkimisen. Näitä, joista toi-

set ovat keskipakoisia kuten mainittu sydämen
elikäisyhermo, toiset keskihakuisia, sanotaan
ehkäisyhermoiksi. Liikuntohermon poikki-

leikkaaminen aikaansaa liikuntokyvyn kadotta-

misen siinä lihaksessa, johon liikuutohermo päät-

tyy, tuntohermon poikkileikkaaminen tunnotto-

muuden asianomaisessa elimessä, vrt. Hermo-
k u d o s ja n e r m o s t o. K. M. L.

Hermotaudit laveimmassa merkityksessä ovat,

mielisairauksia lukuunottamatta, kaikki aivojen,

selkäytimen, sympaattisen hermoston ja perifee-

risten hermojen taudit. Ahtaammassa merkityk-
sessä hermotaudeilla ymmärretään n. s. neuroo-

seja, joihin etupäässä luetaan neurastcnia, hyste-

ria ja epilepsia. — Hermotaudit aikaansaavat,
sen mukaan mikä osa hermostosta milloinkin on

sairaloinen, tunto- ja liikuutahäiriöitä, halvautu-

misia tai kouristuksia, kipuja sekä häiriöitä

verenkierron, refleksien ja elinten toiminnassa.
E. Th-n.

Hermotulehdus (neuritis) alkaa joko hermo-
tupesta tai hermosäikeistä aikaansaaden kovaa
kipua ja toisinaan halvautumista sekä lihasten

surkastumista. Se voi olla seurauksena loukkau-
tumisesta, tarttumataudeista, pitkällisestä myr-
kytyksestä (etenkin alkoholismista) ja muuta-
mista ainevaihtohäiriöistä, kuten sokeritaudista

ja kihdistä. E. Th-n.
Hermovenytys, kirurginen toimenpide, jossa

leikkaamalla hermokipuja (neuralgiaa) tuottava

hermo näkyviin sen runkoa venytetään, josta on

huomattu lievennystä kivuille ; toimenpiteen hyö-

dvstä ei kuitenkaan liene kovin paljon takeita.

(M. 0-B.)

Hermoydin ks. Hermokudos.
Hermupolis /-«-/. 1. (N e a S y r o s) , kau-

punki Kreikassa, Syran saarella, 17,773 as.

(1907). Edullisen asemansa ja erinomaisilla tela-

koilla varustetun satamansa tähden H. on Krei-

kan kauppakaupungeista järjestyksessä kolmas.
V. 1905 oli tuonti 7,75 milj. mk, vienti 2, s milj.,

läpikulkukauppa 3,8 milj. arvoinen. Satamassa
kävi s. V. 2,791 laivaa (Tonniluku 1,040,501).

Harjoittaa myös lasi-, mylly- ja puuvillateolli-

suutta ja on koko Levantin tärkein laivanraken-

tamispaikka. — 2. Kahden muinaisegyptiläisen
kaupungin kreik. nimi: pienempi H. (lat. E.

minor, ks. D a m a n h u r) ja suurempi H. (lat.

77. magna), jonka rauniot sijaitsevat Niilin länsi-

rannalla Asmunenin kylän luona. Etupäässä
täällä palveltiin Thot jumalaa. Y. v. F.

Herna ks. Koskelot.
Herne, herneiden (Pisuni) siemen, myös itse

kasvisuku. Välimeren maissa 6 lajia. Meillä vil-

jellyt p u u t a r h a-h. (P.

sativum) ja p e 1 1 o-h. (P.

arvense) ovat korkeita,

kaljuja yrttejä, joilla on
tasapariset, leveälelulykkäi-

set, kärhelliset lehdet ja "^ 4^
perhemäiset kukat. Edelli-

sen kukat kaksittain, teriö

valkea, siemenet palleroi-

set, vaaleat, keltaiset, vihe-

riät tai harmaat, jälki-

mäisen yksittäiset, teriön

purje sinipunainen, siivet purppuranpunaiset,
siemenet kulmikkaat, harmaat tai tummankirja-
vat, ^lolempien lajien välillä on välimuotoja ja

sekasikiöitä, joista on vaikea päättää, kum-
paanko lajiin kuuluvat. Peltoherne kasvaa vil-

linä Italiassa, pnutarhaherneen kantamuodosta
ei ole tietoa. Molempien viljelys ikivanha. Suo-

messa ulottuu peltoherneen viljelysalue rannikolla

62:seen leveysasteeseen, sisäosissa maata 63:nteen.

Jotenkin sama leviäminen on myös puutarha-
herneellä. Viimeksimainituita erotetaan kaksi

päälaatua: s i 1 p o-h:t, joiden kovaseinäinen
palko on syötäväksi kelpaamaton ja sokeri-h:t,
joilla on litteät, mureat syötävät palot. H: iden

ravintoarvo on hyvin simri etenkin niiden run-

saasti sisältämien (23 %) munanvalkuaisaineit-
ten tähden. J. A. W.
Hernekerttu ks. Kerttuset.
Hernekivi (P i s o 1 i i 1 1 i), hernemäisistä

\
Peltoherne.
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palleroista muodostuuut kalkkikivi- (aragouiitti-)

kerrostuma, jota syntyy lämpimissä lähteissä

(esim. Karlsbadissa ja Wiesbadenissa) siten, että

kalsiumkarbonaatti kerroksittain kiteytyy pulp-

puavan veden koholla pitämien hietajyvästen
ympärille. P. E.
Hernekukkaiset (Papilionacece), kasviheimo

kaksisirkkaisten luokassa, palkokasvien
(Leguminosce) parvessa. Lehdet pari- tai sormi-

lehtiset, kehä 5-lukuinen, teriö perhemäinen (ks.

Teriö), hetiö 10-lehtinen, di- tai monadelfinen.

Emiö l-lehtinen„ vartalo ylöspäin käyristynyt,
hedelmä palko, siemenessä, „herueessä", käyris-

tynyt alkio: varsi ja juuri paksujen sirkkaleh-

tien reunoilla. Yrtti- ja puukasveja kaikissa
maanosissa. (J. A. W.j
Hernekuoriainen ks. B r u c h u s.

Hernelumi, muodostuu herneenkokoisista,

läpinäkymättömistä ja pallonmuotoisista lumi-
hiutaleista. H. esiintyy kesäisin lumirajan ylä-

puolella. Meillä h. on tavallinen keväisin.
Herneluu (os pisiforme), ranteen ulko-osassa

oleva herneenmuotoinen ja -kokoinen luu; ranne-

luista pienin.

Hernemalmi ks. Järvimalmi.
Hernepuu, siperialainen h. (Caragana

arhorescens), hernekukkaisten heimoon kuuluva
siperial. 5 m:iin korkea pensas, jolla on pari-

lehtiset lehdot ja keltaiset kukat. Kasvaa erit-

täin nopeasti ja viljellään meilläkin verrattain
yleisesti, usein pensasaitoihin. Kestää peitettynä

Inarin talven ja kuk-
kii vielä Simossa.

(J. A. W.)
Hernia ks. Kohju.
Hemiaria glabra,

tyräruoho, vähäi-
nen, rento Caryophyl-
lacece-h eimoon kuuluva
kellanvihertävä yrtti

;

lehdet vastakkaiset,

pitkulaiset, kukat kel-

lanvihreät, tiheissä

ryhmissä lehtihangois-
sa. Harvinainen kui-

villa paikoilla Etelä-

Suomessa.
(J. A. W.)

Hernikit (lat. Hernici < Tier?? a = kallio) , mui-
nais-it. kansa pohjoispuolella Tolerus- 1. Trerus-
(nyk. Sacco-) jokea, pääkaupunki Anagnia, ks.

Anagni. He liittyivät aikaisin roomalaisiiii

ja menettivät täydellisesti itsenäisyytensä sam-
nilaissotien aikana jälkeen v. 306 e. Kr.

K. J. E.
Hemiäinen (ruots. Herrenäs), maatila

Hattulassa Hattula-Hämeenlinnan vesireitin

länsirannalla (omist. von Essen). Tilalla maan-
vilj.-kasvitieteellinen koeasema. K. S.

Hemösand 1. Härnösand, merikaupunki
Ruotsissa, Västernorrlandin läänissä, jonka hal-

lintopaikka se on; 9,198 as. (1909). H. on kau-
niissa ympäristössä, rakennettu pääasiallisesti

Hernönsaarelle, osaksi mannermaalle. Rakennuk-
sista huomattavia tuomiokirkko (rak. 1842-46),

piispanasunto, maaherran hallintorakennus,
käräjätupa, raatihuone y. m. virastojen ja julkis-

ten laitosten rakennukset. Oppikouluja, semi-

naari, merikoulu, kuuromykkäinkoulu, lasaretti.

Hemiaria glabra.

kulkutautisairaala, mielenvikaisten hoitola y. m.
— Useita pankkeja ja haarakonttoreja. Teolli-

suus vähäinen: 1907 26 teollisuuslaitosta, 597
työntekijää, valmistusarvo 3,8 milj. mk. Mainit-
tavat rh. U. Strengberg & C:on tupakkatehdas
ja kaksi sahaa. Kauppalaivastossa 17 alusta
(lisäksi 8 höyrypurtta) yhteensä 9,420 tonnia.
Laivakulku vilkas, vars. rannikkoliikenne: kla-

reeraukset 1909 703,028 rek.-t., josta ulkomainen
merenkulku 96,912 rek.-t. Suurin osa tästä tulee
laivaliikkeestä Suomen kanssa. V. 1910 perustet-
tiin höyrylaivayhtiö, joka harjoittaa säännöl-
listä laivaliikettä Vaasaan. Rautatieyhteydessä
emäradan kanssa. — H. perustettiin 1585 Juhana
III:n 1584 antaman käskyn mukaisesti toimitta-
malla maakauppiaat Hernön vanhaan kauppa-
paikkaan. V. 1765 H. sai rajoitetun tapulioikeu-
den. Tuli 1778 Västernorrlandin läänin pääkau-
pungiksi. (E. E. K.)
Hernösandin hiippakunta 1772 muodostettu

Upsalan arkkihiippakunnasta 1647 erotetusta
superintendentiasta. Se käsittää Västernorr-
landin, Jämtlandin ja Kopparbergin läänit, sen-

jälkeen kuin (1904) Västerbottenin ja Norr-
bottenin läänit erotettiin omaksi hiippakunnaksi.
TT:n piispoista mainittakoon F. M. Franzen (nimi-

tetty 1831, muutti H:iin 1834, jossa myös kuoli

1847), joka virkamatkoillaan kävi seuduilla, missä
piispaa ennen ei ollut käynyt. (E. E. K.)
Hero [hcrö'J ja Leandros, kauniin kreik. lem-

mentarinan henkilöt. H. oli Aphroditeu papitar,

ihana neitonen, joka vanhempiensa määräyk-
sestä eli yksinäisessä tornissa Sestos kaupungin
edustalla Hellespontoksen euroopanpuoleisella

rannalla, Leandros kaunis nuorukainen vasta-
päätä aasianpuoleisella rannalla olevasta Aby-
doksesta. Aphroditen ja Adoniin juhlassa he nä-

kivät toisensa, ja lemmen liekki syttyi heidän
sydämiinsä, öisin L. H: n tornissa palavan lam-
pun opastamana ui Hellespontoksen poikki lem-

mittynsä luo. Muttr. eräänä syysyönä myrsky
sammutti lampun ja aallot heittivät Leandroksen
ruumiin rantakallioille. Sen nähtyään H. heit-

täytyi suoraan tornista alas, yhtyen kuolemassa-
kin rakastettuunsa. Tarina oli tunnettu jo vii-

meisellä vuosis. e. Kr.; Vergilius viittaa siihen

ja Ovidius käsittelee sitä kahdessa runokirjeessä

(Heroidos 18, 19) ; tarina kokonaisuudessaan tun-

netaan parhaiten sellaisena kuin se esiintyy pie-

nessä myöhäiskreikkalaisessa kertomarunossa,

jonka tekijäksi mainitaan grammatikko Musaios
(hmlt. 6:nnella vnosis. j. Kr.). O. E. T.

Herodas fherö'däsj 1. Hero n das [herö'vdäsj,

kreik. runoilija (luult. 3:nnella vuosis. e. Kr.).

H: n teoksista tunnettiin ainoastaan mitättömiä

katkelmia, kunnes 1890 Egyptin hiekasta löydet-

tiin papyrus-käsikirjoitus, jossa oli säilynyt 7

hänen laatimaansa runoelmaa ja 8:nncn alku-

säkect (yhteensä n. 700 säettä) . Runoelmat ovat

n. s. m i m i a m b e j a, vuoropuhelun muotoon
laadittuja vilkkaita ja peittelemättömän realis-

tisia kuvaelmia aleksandrialaisen ajan arkielä-

mästä. Runomitta on kholiambinen (ks. K h o-

liambi). Tapainkuvauksina niillä on sangen

suuri kulttuurihistoriallinen arvo, samalla kun

ne osaltaan ovat luoneet lisää valoa puheena ole-

van ajan kirjallisiin suuntiin. — Käsikirjoituk-

sen julkaisi ensin F. G. Kenyon („Classical Texts

from papyri in the British Museum") 1891.
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[O. E. Tudeer, „Uusi löytö muinaiskreik. kirjalli-

suuden alalla" (Valvoja 1891, siv. 667 seur.).]

O. E. T.

Herodes /-ö'-/, muutamien idumealaista synty-

perää olevien juutalaisten kuningasten nimi. —
1. H. S u u r i (37-4 e. Kr.), idumealaisen Anti-

paterin poika, oli isänsä aikana Galilean maa-

herra. Kun parthilaiset v. 40 valloitettuansa

Palestiinan asettivat Autigonoksen ,
(ks. t.) Ju-

de j n kuninkaaksi, pakeni H. Roomaan, jossa hän
Antoniuksen suosimana määrättiin kuninkaaksi.

Palattuansa Palestiinaan H. roomalaisten avulla

voitti kilpailijansa Autigonoksen ja mestautti

hänet V. 37. Vahvistaaksensa asemaansa hän
sam. V. nai Mariamnen, joka oli Aristobulos II:n

pojan Aleksanterin ja hänen puolisonsa, Hyrka-

nos II:n tyttären tytär. Tästä sukulaisuudesta

makkabealaisten kanssa joutui pitkä sarja perhe-

riitaisuuksia, joissa H:u itsekäs, julkea ja julma
luonne selvästi esiintyi. Ennen pitkää H. saatti

Hyrkanoksen, Aristobuloksen ja anoppinsa Alek-

sandran sekä (v. 29) oman vaimonsakin hengiltä.

Sittenkuin Antonius Aktionin tappelussa (31 e.

Kr.) oli joutunut häviölle, rupesi H. kannatta-
maan Oetavianusta (Augustusta) ,

joka palkaksi

tunnusti hänet kuninkaaksi ja laajensi hänen
alueensa. Nyt alkoi rauhallinen loistava aika-

kausi, jolloin H. harrasti helleeniläistä kulttuu-

ria, kokosi hoviinsa sen etevimpiä edustajia ja

suoritti suuria rakennustöitä. Jerusalemi, johon

n. jo aikaisemmin oli rakennuttanut Antonia
nimisen linnan, varustettiin kilparadalla ja amfi-

teatterilla sekä komealla palatsilla, jota kolme
vahvaa tornia suojasi. Komein ja kuuluisin Jl-.n

rakennuksista oli Jerusalemin temppeli, jonka

uudestaan rakentamiseen ryhdyttiin v. 20. Maa-
seudullakin H. perusti tai uudestaan rakennutti

joukon temppelejä, linnoja ja kaupunkeja (Cai-

sarea, Samaria y. m.). Mitä H:n suhteeseen juu-

talaisiin tulee, ei temppelin rakentaminen eikä

roomalainen kansallisoikeus, jonka hän hankki
heille, voinut tuottaa hänelle kansan suosiota.

Juutalaiset vihasivat H:ta, koska hän niin räi-

keästi suosi muukalaista sivistystä ja hänen jul-

muutensa tähden, jota hän osoitti omaa perhet-

täänkin kohtaan. Sisarensa Salomen ja ensimäi-

seu puolisonsa Doriksen yllytyksestä H. v. 7 sur-

mautti poikansa Aleksanterin ja Aristobuloksen

sekä vihdoin, pari päivää ennenkuin kuoli liet-

tävään tautiin, poikansa Antipaterin, joka hä-

nellä oli Doriksen kanssa. H:n julmuuden todis-

teena on Betlehemin lasten murhakin (Matt. 2.

Luuk. 2).

2. H. Antipas, hallitsi 4 e. Kr.-37 j. Kr.,

edellisen poika, tuli isänsä määräyksen mukaan
Galilean ja Perean tetrarkaksi, veljiensä Arkhe-
laoksen (ks. t.) ja Philippoksen hallitessa, edelli-

nen Judeaa ja Samariaa, jälkimäinen Gennesare-

tin itäpuoli.sta maata. H. asuskeli Tiberiaksessa,

jonka hän perusti keisari Tiberiuksen kunniaksi
ja kaunisti komeilla rakennuksilla. Hänen suh-

teestansa juutalaisiin antaa Luuk. 23 vihjauksen.
Hän nai ensin Arabian kuninkaan Aretaan tvttä-

ren, mutta hylkäsi hänet, mikä aiheutti Areetan
aloittaman sodan, jossa H. kärsi tuntuvan tap-

pion; sitten n. nai velipuolensa (Philippoksen?)
vaimon Herodiaan, joka vietteli hänet mestaut-
tamaan Johannes Kastajan (Matt. 14). Anoes-
saan Caligulalta kuninkaanarvoa H. joutui epä-

luulon alaiseksi, pantiin viralta ja karkoitettiin

Galliaan 39 j. Kr.
3. H. Agrippa I, H. Suuren pojan Aristo-

buloksen ja Bereuiken poika, Herodiaan veli;

elettyään Roomassa onnenonkijan elämää, sai

V. 38 j. Kr. Philippoksen ja kaksi vuotta myö-
hemmin Antipaankin entiset maakunnat hallit-

tavikseen ja oli vihdoin H. Suuren koko entisen

valtakunnan herra. Hän mestautti apostoli Ja-

kobin ja piti Pietaria vankina (Ap. t. 12). Kuoli
Csesareassa 44 j. Kr.

4. H. A g r i p p a II, edellisen poika, oli isänsä

kuollessa ainoastaan 17 v:u vanha, jonka tähden
maa asetettiin roomal. prokuraattorin hallinnan

alle. V. 50 H. A. sai oikeuden määrätä ylimäisen

papin Jerusalemiin ja sittemmin annettiin hä-

nelle Philippoksen entinen alue sekä osa Gali-

leaa ja Pereaa ynnä kuninkaanarvo. Turhaan
koetettuaan tasoittaa juutalaisten ja roomalais-

ten välisiä riitaisutiksia H. A. juutalaissodan syt-

tyessä liittyi roomalaisiin. Hän otti osaa Jeru-
salemin piiritykseen ja kuoli v. 100. H. A:n
sisar Berenike oli Tituksen rakastajatar.

5. H. P h i 1 i p p o s, H. Suuren ja Kleopatran
poika, oli Jordanin itäpuolisen maakunnan tet-

rarkka (4 e. Kr.-34 j. Kr.), H. Suuren jälkeläi-

sistä paras hallitsija. Hän rakennutti uudestaan
vanhan Panias kaupungin, jolle antoi nimen
Oaesarea Philippi (ks. t.), sekä Betsaidan (ks. t.).

Hän kuoli lapsettomana v. 34, jolloin hänen
maansa yhdistettiin Syyriaan ja sittemmin annet-

tiin Agrippa I:lle. K. T-t.

Herodes Atticus (n, 100-177), kreik. puhuja
ja puhetaidon opettaja, tunnettu niistä loisto-

rakennuksista, joita hän omalla kustannuksellaan
teetti Ateenaan ja joista on säilynyt Odeion.

E. R-n.
Herodianos [herödiäno's] . 1. Kreik. histo-

rioitsija (3:nnella vuosis. j. Kr.) ; kirjoitti Roo-
man keisarien historian vv. 180-238 j. Kr.; teos

jakaantuu 8 kirjaan. — 2. Ailios H., kreik.

gramma tikko, Apollonios Dyskoloksen poika,

syntyisin Aleksandriasta, eli keisari Marcus Au-
reliuksen aikana Roomassa (2:sella vuosis. j. Kr.).

Hänen pääteoksensa koskivat n. s. prosodiaa,

johon luettiin ?ksentti-oppi sekä oppi vokaalien
laajuudesta, aspiratsionista y. m. Enimmistä
teoksista on säilynyt vain yhteenvetoja ja ot-

teita ; viimeksimainituita on m. m. Homeroksen
runoelmiin liitetyissä reunamuistutuksissa (skho-

lioneissa). O. E. T.

Herodias [ö'-], Herodes Suuren pojan Aristo-

buloksen tytär, Herodes Antipaan puoliso, viet-

teli tyttärensä Salomen tanssilla miehensä mes-
tauttamaan Johannes Kastajan (Matt. 14). Seu-
rasi miestänsä maanpakolaisuuteen Galliaan 39

j. Kr. K. T-t.

Herodotos [-ero'-] (lat. Hero'dotus; n. 484-

n. 425 e. Kr.), ensimäinen varsinainen kreik.

historiankirjoittaja, syntyisin Kaarian Halikar-
nassoksesta. Pakotettuna valtiollisista syistä

poistumaan kotikaupungistaan H. oleskeli m. m.
Ateenassa, mutta siirtyi sitten ateenalaisten
444-43 e. Kr. Ala-Italiaan perustamaan Thurioi
nimiseen siirtolaan, mihin hänen on arveltu jää-

neen kuolemaansa saakka. Todennäköisempi on
kuitenkin toinen otaksuma, jonka mukaan H.
puolueriitojen vuoksi jo v:n 440 paikkeilla

pala.si Ateenaan, missä hän mahdollisesti kuoli-
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kin. Runsaan osan elämäänsä H. on viettä-

nyt laajoilla tutkimusmatkoilltuin, joilla hän on
liikkunut useimmissa hä-

j

, nen aikanaan tunnetuissa

1 maissa. Näin keräämiään
tietoja hän on käyttänyt
siinä suurisuuntaisessa
teoksessa, jonka Alek-
sandrian oppineet myö-
hemmin jakoivat 9 kirjaan
ja joka tämän johdosta on
saanut nimekseen Muu-
sat (Eunottaret). Tällä
H:n historiateoksella, joka
syystä on tekijälleen tuot-

tanut kimnianimen „histo-

rian isä", on maailman-
kirjallisuudessa huomat-
tava sija, koska ihmiskun-

nan vaiheita siinä ensimäistä kertaa esitetään

laajassa yhteydessä, noudattamalla taiteellista

suunnitelmaa ja silmälläpitäen määrättyä johta-

vaa aatetta. Tämä aate on helleenien ja barbaa-
rien ikivanha kamppailu, jonka huippukohtana
ovat persialaissodat. Viimemainitut ovat koko
teoksen aatteellinen keskus. Mutta ennenkuin
tekijä käy yhtäjaksoisesti esittämään kreikka-

laisten ja persialaisten voimainmittelyä, kertoo
hän Aasian suurten valtakuntien ja Egyptin his-

torian sekä kuvailee skyyttiläisten ja Liibyan
kansojen oloja, seuraten kertomuksessaan persia-

laisten valloitusten kulkua. Siten teos, joka

päättyy v:een 479 e. Kr., käsittää miltei kaik-

kien II:lle tunnettujen kansojen vaiheet varhai-

simmista ajoista alkaen, jonka ohella se sisältää

runsaasti maan- ja kansatieteellisiä aineksia;

niinpä onkin sanottu H:ta maantieteen perusta-

jaksi. — H. oli tosin herkkäuskoinen, minkä
vuoksi hänen teoksessaan tavataan paljo paik-

kansiipitämätöntä, varsinkin mitä tulee luonnon-
tieteellisiin seikkoihin. Mutta silti olisi väärin
kieltää häneltä kriitillistä aistia. Hän tekee

jyrkän eron tarun ja toden välillä, ja mikäli

hän kertoo omia näkemiään, ovat hänen tietonsa

yleensä luotettavia. Monet erehdykset johtuvat
H: n vaillinaisesta kielitaidosta, mikä pakotti hä-

net usein luottamaan muiden ilmoituksiin. Kerto-
jana sitävastoin H. on luettava kaikkien aikojen

etevinten joukkoon. Hän kertoo eepillisen ha-

vainnollisesti ja rauhallisesti, mutta samalla
lämpimästi, tavantakaa poiketen kertomuksen
valtaväylästä. Esitystavan miellyttävyyttä lisää-

vät H:n totuudenrakkaus, ennakkoluulottomuus
ja suvaitsevaisuus. Teosta kannattaa luja us-

konnollis-siveellinen maailmankatsomus, jolle

varsinkin on ominaista usko „jumalien kateu-
teen". — Vaikka H. itse oli doorilaista suku-
perää, on hän edeltäjiensä esimerkkiä noudat-
taen kirjoittanut teoksensa joonianmurteella
(n. s. sekoitetulla nuoremmalla joonianmur-
teella).

H:n historiateoksen ovat (joko kokonaan tai

osittain) julkaisseet Schweighäuser, Gaisford,
Bähr, Stein, Abicht, Macan, Sayce, Wiedemann
y. m. Käännöksistä on huomattavin Rawlinsonin
selityksillä varustettu englantilainen. Suomen-
nos on ilmestynyt vv. 1907-10. — H:n elämää
ja teosta ovat käsitelleet m. m. Dahlmann, ,,11.

Aus seinem Buche sein Leben" 1823, Bauer, „Ent-

stehung des Herodotischen Geschichtswerkes"
(1878), Kirchhoff, „tJber die Entstehung des
Herodotischen Geschiehtswerkes" (2 pain. 1878),
Gutschmid, „Oekonomie des Herodotischen Wer-
kes" (1893), Hauvette, „H4rodote, historien des
guerres mödiques" (1894), Höck, „H. u. sein Ge-
schichtswerk" (1904), E. R-n.
Heroinen ks. Herooinen.
Heroismi (kreik. heros = sankari), urhoolli-

suus.

Herold ks. Airut.
Herold [ero'ldJ, Louis Joseph Ferdi-

nand (1791-1833), ransk. säveltäjä, M^hulin
oppilas. Sävelsi koomillisia oopperoita, joista

parhaat olivat 2 ensimäistä („Les rosiöres" ja
..La clochette", 1816-17) sekä 2 viimeistä („Zampa"
ja „Le pr6 aux clercs", 1831-32). I. K.
Herold [heroltj, Max (s. 1840), saks. pappi,

innokas kirkkomusiikin kehittäjä, Baierin evan-
kelisen kirkkolauluyhdistyksen perustaja ja joh-

taja. Harrastaa rytmillistä virsilaulua ja

muinaiskristillistä liturgiaa ; on julkaissut histo-

riallisia tutkielmia, esim. „Alt-Nurnberg in seinen

Gottesdicnsteu" 1890, sekä liturgisia suunnitel-

mia („Vesperale", „Passah"). /. K.
Heron [herönj Aleksandrialainen (n.

100 e. Kr.), monipuolinen kreik. matemaatikko
ja fyysikko. Hänen teoksistaan on osa tykkä-
nään hävinnyt, toiset taas ovat vain osittain säi-

lyneet käännöksinä ja monasti korjattuina.

Usein on siten vaikea sanoa, mikä on H:n itsensä

kirjoittamaa, mikä taas myöhempien tieteilijöit-

ten lisäyksiä. Heronilaisiksi sanotut geometriset

kirjoitukset on Hultsch julkaissut nimellä „He-

ronis Alexandrini geometricorum et stereometri

corum reliquise" (1864). Niiden oletetaan muo-
dostaneen alkujaan yhden ainoan suuren geo-

deettisen teoksen, jonka osia sittemmin halki

vuosisatojen on käytetty oppikirjoina. Niistä ovat

huomattavimmat: d i o p t e r i a selittävä kirja 1.

oppi kenttämittauksesta, geometria, stereomct-

ria, maanviljelijän kirja j. n. e. Geometriassa

ensi kerran esitetään, kuinka kolmion pinta-

alan voi sivujen avulla laskea, sekä täydellisen

toisen asteen ekvatsionin ratkaisu ilman Eukli-

deen käyttämiä geometrisiä apuneuvoja. H. ei

tyydy teoksissaan vain probleemien teoreettiseen

ratkaisuun, vaan esittää myös samalla niiden käy-

tännöllisiä sovellutuksia. Sovelletun mekaniikan

alalta H. on kirjoittanut heittokoneiden valmis-

tusta koskevan teoksen ja valo-opista latinan

kielellä säilyneen katoptriikan. H:n katoptri-

sista tutkimuksista on mainittava, että hän tiesi

valon heijastumisen tapahtuvan aina lyhintä

tietä myöten. H. on suunnitellut aiolopiilin

(ks. t.), n. s. Heronin suihkun y. m. koneita,

joista tehdään selkoa hänen teoksessaan „Spiri-

tualia seu pneumatica". W. Schmidt on julkaissut

hänen kootut teoksensa saks. käännöksellä va-

rustettuina (2 nid. 1899-1901). [Cantor, „Die r8-

mischen Agrimensoren und ihre Stellung in der

Geschichte der Feldmesskunst" (1875) ; samoin
„Vorlesungen iiber Geschichte der Mathematik"
11: nen nid. 1894).] U. S:n.

Heronin pallo, umpinainen, pallon, sylinterin

tai pullon muotoinen, osaksi vedellä täytetty

astia, johon ilmaapitävästi on sovitettu lähelle

astian pohjaa päättyvä ja astian ulkopuolelle

ulottuva putki. Tämän ulkopuolinen pää on ta-
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i

Heronin pallo.

vallisesti suippo ja usein hanalla
varustettu. H:n p:ssa olevaa il-

maa saattaa tiivistää, lisäämällä

siihen joko puhaltamalla tai pu-
ristuspumpun avulla putkea
kautta ilmaa. Kun tiivistys on
toimitettu, suljetaan hana. Hanaa
jälleen avattaessa, purkaantuu
vesi ilman puristuksesta suih-

kuna astiasta. H:n palloja ovat
[

virvoitusjuomia varten käytetty
|

sifonipullo (jossa vapautuva hiili-

happo saa puristuksen aikaan),
kemistin ruiskupullo, paloruis-

kun ilmakattila j. n. e. U. 8:n.
Heronin suihku, on yhdistelty kolmesta as-

tiasta, joista kaksi alimpaa N ja P ovat umpi-
naisia, osaksi vedellä täytet-

tyjä lasipalloja, ylimmäinen
on vettä sisältävä (messinki-)

lautanen Ä. Viimemainitusta
vesi pääsee juoksemaan alem-
paan palloon sen pohjalla
päättyvän putken (AB) kaut-
ta. Pallossa puristuu ilma
kokoon. Puristus leviää CD
putken kautta ylemmän pal-

lon ilmakerrokseen ja nostat-

taa tämän pallon veden sen

pohjalla päättyvän J5F putken
kautta suihkuna ulkoilmaan,
Keskimäinen astia toimii siis

samalla tavalla kuin Heronin
pallo (ks. t.), jossa ilma tii-

vistyy vesipatsaan painosta.

H. s. herkiää vaikuttamasta,
vasta kuu vesi loppuu ylem-
mästä pallosta, sillä ulos-

juossut vesi putoaa takaisin
lautaselle, pitäen sitä alin-

omaa täytettynä. V. S:n.

Herooinen, herooillinen
(kreik. Aej-ös = sankari) , san-
karillinen, urhoollinen.
Heroon [herö'-J (kreik.), heroksen (ks. H e-

r o s) pyhäkkö tai temppeli. G i ö 1 b a s i n h.,

Lykian Giölbasista, muin. Trysasta löydetty sikä-
läisen ruhtinaan suurenmoinen huulapyhäkkö,
kuuluisa niiden korkokuvien vuoksi, joilla pyhää
aluetta ympäröivät muurit olivat mitä runsaim-
massa määrin koristetut; muistomerkki luullaan
rakennetuksi 5:nnen vuosis. loppupuolella e. Kr.
Eloisat kuvat esittävät enimmäkseen aiheita
kreik. sankaritarustosta ja valaisevat mieltäkiin-
nittävällä tavalla kreik. kulttuurin vaikutusta
Vähän-Aasian heimojen taiteeseen. Giölbasin
h:ii löysi 1842 saksal. Schönborn ; 1881 tehtiin
Itävallasta päin sinne tutkimusretki, johtajina
O. Beundorf ja G. Xiemann ; 1882 korkokuvat
vietiin Wieniin. O. E. T.
Heros [heros], kreik. sankari, varsinkin mui-

nainen tarusankari ; kuolemattomien joukkoon
korotettu ihminen, puolijumala. Usein jotakin
h:ta palveltiin maan, heimon tai paikkakunnan
suojelushaltijana; silloin heidän hautaansa ja
pyhäkköänsä (heroon) pidettiin hyvin suu-
ressa kunniassa (esim. Ateenan suuri Theseion-
pyhäkkö, Olympiassa olova Pelopsiii hauta
y. m. s.). H:ksien palveluksella oli vainajain pal-

Heronin suihku.

veluksen luonne. Kuolemattomuus-uskon voit-

taessa alaa nimitettiin usein vainajia ylimalkaiii
h:ksiksi. — Uud. kielissä h. = sankari.

O. E. T.
Herostratos (kreik. Bero'straios, lat. Eero'-

stratus) , ephesolainen, joka 356 e. Kr. sytytti

kotikaupunkinsa uärest:ä olevan kuuluisan Arte-
miin temppelin tuleen vain siinä tarkoituksessa,
että hänen nimensä säilyisi jälkimaailmalle ; siitä

sananparsi: Herostratoksen kuului-
suus. E. R-n.
Herpes (kreik. herpein = madella) , rohtuma

;

alkuaan jokainen helposti leviävä pitkällinen

ihottuma. Willanin mukaan käsitetään h:llä

nykyään pieniä, pitkin hermojen haaraantumis-
aloja ryhmittäin esiintyviä, vedentapai.sta visvaa
sisältäviä rakkoja, joita saattaa ilmetä eri ruu-
miinosiin. — H. tonsurans, päähkä, pälvi-

silsa, erään Trichophyton tonsurans nimisen sie-

nen aiheuttama, helposti tarttuva ihotauti päässä
eritoteukiu hiuksien peittämi.s.-^ä osissa. H. t.

esiintyy keskuksi.staan yhä edelleen leviävinä,

harmaitten ja kellertävien suomustapaisten ru-

pien peittäminä savipuolien näköisinä rohtumina.
— H. z o s t e r, vyöhykerohtuma, eräs kutkan,
polton ja hermokipujen seuraama rohtuma, joka
miltei aina kohtaa vain toista tai toista ruumiin
puoliskoa esiintyen siinä jonkin hermorungon
leviämisalaa vastaavalla ihonkohdalla.

(M. OB.)
Herpes-rohtuma esiintyy eläimissä, ta-

vallisimmin nautaeläimissä ja koirissa. Tartun-
nan estämiseksi ovat eläimet eristettävät ja nii-

den olinpaikat desinfisioitavat. Hoitoon käyte-
tään desinfisioivia aineita, etenkin tervaa ja sen
valmisteita. Kp.
Herpestes ks. F a a r a o r o 1 1 a.

Herpetologia (kreik. herpein = madella, ja

logos = oppi), oppi matelijoista ja sammakko-
eläimistä.

Herpman 1. Härkman, Gabriel, Juha-
na ja Kustaa, kolme keuruulaisen papin poi-

kaa, jotka Ison-vihan aikana saavuttivat sissi-

joukon johtajina suurta mainetta. Keuruun kir-

konkylän lähellä olevasta tyyssijastaan he pit-

kän aikaa hätyyttivät vihollisia tehden heille

niin suuria vaurioita, että nämä lupasivat pal-

kinnon heidän surmaamisestaan. V. 1715 kaval-
tajan opastamat viholliset yllättivät heidät äkki-
arvaamatta eräässä talossa ja tappoivat haloilla

y. m. s. puolustautuvista veljeksistä ainakin
kaksi. H: n poikien kohtaloita on käsitelty kauno-
kirjallisuudessa, esim. Auran kirjoittamassa
romaajiissa „Härkmanin pojat". (E. E. K.)
Herra (mysaks. herro, vanhin muoto heriro,

komparatiivi adjektiivista 7ier = ylhäinen, kor-
kea; mruots. hcerra, muinisl. herra, ruots. herre)

.

itsenäisessä asemassa olevan miehen arvonimi,
jota alkuaan ruotsin kielessä on käytetty Juma-
lasta, Vapahtajasta, kuninkaasta ja ritareista,

mutta myöhemmin, keskiajalla myös prelaateista

ja muistakin maallisista suurmiehistä kuin rita-

reista. Hengelli-sten ja maallisten suurmiesten
kokouksia ruvettiin nimittämään herrain-
päiviksi. — Vanhassa te.stamentissa h.-sanalla

on käännetty hepr. adön 1. adonäi (ks. t.) aekä
hepr. Jahve (ks. t.), jonka juutalaiset myöhem-
min lausuivat adonäi ja joka septuagintassa on
käännetty sanalla kyrios. Kyrios merkitse*
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U:ssa T:ssa sekä Jumalaa että Jeesusta Kris-

tusta.
Herrainhuone (saks. Eerrenhaus), Preussin

ja Itävallan eduskunnan ensimäisen kamarin
viTvillinen nimi.

Herrainpäivät 1. herrainkokous (herre-

dag), nimitys, jota Ruotsissa keskiajalla ru-

vettiin käyttämään valtakunnankokouksesta,
koska siihen alkuansa kutsuttiin vain „herroja",
s. o. maallisia ja hengellisiä ylimyksiä. Nimi oli

käytännössä senkin jälkeen kuin kaupunkien
porvarit ja talonpojat alkoivat 15:llä vuosis. lä-

heUää edustajia näihin kokouksiin. 1600-luvulla

tämän nimen sijaan tuli sana valtiopäivät
(riksdafjj, jota vapauden ajasta lähtien yksin-

omaan käytettiin, mutta senkin jälkeen puhuttiin
vi(>lä kauan ,,herrainpäivämiehibtä", varsinkin
kun oli kysymys talonpoikaisista edustajista, ja

..herrainpäivärahoista", millä jälkimäisellä nimi-

tyksellä tarkoitettiin niitä varoja, jotka oli mää-
rätty valtiopäivämicsten palkkioiksi.

Tanskassa h:iksi 16-nnella ja 17:nnellä

vuosis. sanottiin sitä tavallisesti vuosittain ko-

koontuvaa valtaneuvostou kokousta, missä ku-

ningas ja neuvosto istuivat oikeutta valtakunnan
korkeimpana tuomio- istuimena.
Norjassa h. niinikään oli korkeimman oi-

keuden kokous, jossa sitäpaitsi kansa sai tuoda
esiin ehdotuksiansa ja valituksiansa. J. F.

Herrala, rautatienasema Riihimäen-Lahdon
rataosalla. H:n tiilitehdas (per. 1903), om.
D. V. Palander. K. S.

Herra Martti ks. Martti.
Herran-ehtoollinen ks. Ehtoollinen.
Herran oppi ks. D i d a k e.

Herrastuomari ks. Herastuomari.
Herrenäs ks. H e r n i ä i n e n.

Herrera [erre'-]. 1. Francisco de H., ,,el

viejo" (vanha) (1576-1656), esp. taidemaalari

Sevillan koulua. Vapautui Espanjassa vallin-

neesta italialaisesta maalaustavasta ja on Espan-
jan realistis-kansallisen tyylin luojia. Hänen
kuvansa, enimmäkseen Sevillassa olevia kirkko-
maalauksia sekä myöskin »bodegones"- 1. keittiö-

kuvia, ovat väritykseltään synkän voimakkaita
ja tekotavaltaan rohkeita, usein hurjan rajuja

niinkuin H:n omankin luonteen sanotaan olleen.

H. oli Velasquezin ensim. opettaja. — 2. Fran-
cisco de H., „el mozo" (nuori) (1622-85),

edell:n poika, uskonnollisten, laatu- ja „stille-

beu"-kuvien maalaaja, myöskin arkkitehti. Oli

aluksi isänsä vaikutuksen alainen, mutta joutui

Roomassa käydessään silloisen italialaisen ma-
ueeriinaisuuden valtaan. E. R-r.

Herrich-Schäffer [herrih-sef-J, G o 1 1 1 i e b

August (1799-1874), saks. hyönteistutkija ja

lääkäri, kirjoittanut oivallisesti kuvitettuja teok-

sia perhosista ja nivelkärsäisistä, m. m. jatkanut
Panzerin teosta ,,Fauna insectorum Germanise"

(1830-44) ; myös: „Die vranzenartigen lusekten"
(1831-52) ;

„Systematische Bearbeitung der

Schmetterlinge von Europa" (1843-56) : „Neue
Schmetterlinge aus Europa" (1856-61). U. S-s.

Herringbone [herirjiounj (engl., = „sillin selkä-

ruoto") merkitsee kutomateollisuudessa sellaisia

murrettuja toimikassidoksia, joissa oikealle ja

vasemmalle käyvät toimiviivat yhtyvät muodos-
taen siten kalan selkäruotoa muistuttavan sidos-

kuvion. Tätä sidosmuotoa käytetään useissa

kaiigaslajeissa, joista tavallisin on puuvillainen
alushousukaugas. Paitsi sidoksesta käytetään
tätä nimitystä myös kaukaista. E. J. S.
Herrmann, Autal (s. 1851), uuk. kansatie-

teilijä, v:sta 1883 Budapestin opettajaopistossa
(Pedagogiumissa) saks. kielen ja kirjallisuuden
professori, sen ohella v:sta 1897 kansatieteen do-
sentti Kolozsvärin yliopistossa; perusti 1887
kansatieteellisen aikakauskirjan „Ethnologische
Mittheilungen aus Ungarn", jonka toimittaja;
Lnkarin kansatieteellisen seuran varsinainen pe-
rustaja (1889). Julkaisuja: „Beiträge zur Ver-
gleichung der Volkspoesie" (1888), „A hegyek
kultusza Erdely n#pein6r'(„Vuorten palvelus Sie-

benburgenin kansojen keskuudessa", 1893), „Az
1893-iki cigäuyösszeiräs eredmönyei" („V. 1893
Unkarin mustalaisista toimitetun väenlaskun
tulokset", „Magyar statisztikai közlemönyek",
1895).
Herrnhut [-u-], kunta Saksissa Bautzenin

hallintopiirissä, veljesseurakunnan (herruhutilai-
suuden) syntymäpaikka.
Herrnhutilaiset 1. evankeliset veljet,

yhdyskunta, jonka muodostumisen aiheutti böö-
miläisten ja mähriläi.sten veljien asettuminen
1720-luvulla kreivi Zinzendorfiu (ks. t.) tilalle

Berthelsdorfiin (ks. t.), jonne olivat paenneet
kotimaansa uskonvainoa. He ja heihin liittyneet

rakensivat 1722 Berthelsdorfiu viereen kylän,

joka sai nimen Herrnhut; 1727 Z. antoi heille

erityisen yhteiskuntajärjestyksen. Se side, joka
yhdisti veljet toisiinsa oli rakkaus Kristukseen.
Koko uskonnollisen elämän varsinainen keskus
oli Kristuksen verinen sovintokuolema sekä ne

hurskaat tunteet, joita tämä uskovaisissa syn-

nyttää. Pietismistä, jolle herrnhutilaisuus on
enin henkisesti sukua, se erosi siinä, että herrn-

hutilaisuus tahtoi vapauttaa ihmisen kaikesta

synkkyydestä ja arkamielisyydestä ja ohjata

häntä iloiseen armon omistamiseen, samalla toki

oivaltaen pyhityksen välttämättömyyden. —
Veljesseurakuntaan kuuluminen ei edellytä eroa

ennestään olevista protestanttisista yhdyskun-

nista. Paitsi Herrnhutin pääseurakuntaa levisi

herrnhutilaisuus laajalle ympäri kristikuntaa

(Suomeen 1730- ja vars. 1740-luvulla). Jokaista

siirtokuntaa johtaa konferenssi, jonka virkailijat

(diakonit, vanhimmat, piispat) muodostavat,

koko veljesseurakuntaa Berthelsdorfissa oleva

vanhimpien konferenssi. — Jokainen seurakunta

jakaantuu iän, sukupuolen, avion tai aviottomuu-

den mukaan eri „kuoroihin", jotka kukin asuvat

omissa „kuorohuoneissaan" „hoitajan" tai „hoita-

jattaren" valvonnan alaisina. — Herrnhutilaiset

ovat aina harjoittaneet erittäin ahkeraa ja laaja-

peräistä lähetystyötä. K. O.

Herrnhutilaisuus ks. Herrnhutilaiset.
Herschel [häslj. 1. Sir Frederick

William (oik. Friedrich Wilhelm) H.

(1738-1822), engl. tähtitieteilijä, hannoverilaisen

sotilassoittajan poika, muutti 1757 Englantiin,

missä antoi musiikkiopetusta ja toimi urkurina,

ensin Halifaxissa, sitten Bathissa. Musiikki-

teorian matemaattinen puoli johti H:n antautu-

maan matemaattisiin, fysikaalisiin ja tähtitie-

teellisiin töihin. H. valmisti useita peilitele-

skooppeja ja teki ahkeraan havaintoja niillä.

Keksittyään Uranuksen 13 p. maalisk. 1781, hän

sai kuninkaalta eläkkeen, joka teki hänelle mah-
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F. W. Herschfl.

dolliseksi antautua yksinomaan tähtitieteellisiin

töihin ja rakennuttaa jättiläisteleskoopin (12 m
pitkä ja l,s m läpimita-
ten) . H. muutti Sloughiin

lähelle Windsoria, jossa

asui kuolemaansa saakka.
Keksi kaksi Uranuksen
kuuta, kaksi Saturnuk-
sen kuuta, teki tärkeitä
kiertotähtihavaintoja ja

julkaisi aurinkoteorian,
joka kuitenkin on saa-

nut väistyä uudempien,
spektraalianalyysiin pe-

rustuvien teoriojen tieltä.

H:n suurin ansio on
kiintotähtien järjestel-

mällinen havaitseminen.
Hänen kaksoistähtiluet-

telonsa sisältää 846 kak-
soistähtiparia, joista H. huomasi 50 olevan todel-

lisia kaksoistähtiä. Hän havaitsi 2,500 tähti-

sumua ja tähtiryhmää, koetti tähtien jakautumi-
sesta taivaalla määrätä linnunratasysteemin
muodon ja näytti tähtien itseliikunnasta aurinko-
kunnan apeksiu (ks. t.) olevan Herkuleen tähti-

kuviossa. Erinomaisen lukuisain ja tarkkojen
havaintojensa takia voidaau H:ä pitää kiinto-

tähtiastronomian perustajana. [Holden, „Sir Wil-
liam H., his life and vvorks" (1881).]

2. Caroline Lucretia H. (1750-1848),

edellisen si.sar, avusti veljeään tämän tähtitie-

teellisissä töissä, keksi 8 pyrstötähteä.
3. Sir John Frederick William H.

(1792-1871), H. l:n poika, tähtitieteilijä, alkuaan
lakimies, antautui isänsä kuoltua tähtitieteellisiin

töihin, jatkoi isänsä havaintoja kaksoistähdistä,

tähtisumuista, joita keksi 500, sekä tähtiryh-

mistä, matkusti 1834 Kap-maahan, missä viipyi

4 vuotta tehden havaintoja eteläisen taivaau-

pallopuoliskon tähtien jakautumisesta ja suuruu-
desta, rahalaitoksen johtaja 1850-55, „Royal
Society"n sihteeri, „Royal Astronomical Society"n
presidentti. Toimi myöskin fysiikan ja matema-
tiikan alalla. Julkaisi 11 kaksoistähtiluetteloa

sekä tieteellisiä teoksia, joista mainittakoon:
„0n the theory of light" (1828), „Ttesults of

astronomical observations made at the Cape of

Good Hope" (1847) ;
„Manual of Scientific en-

quiry" (1849), „Physical geography" (1871);

„General catalogue of nebulre and clusters of

Stars", (1864). Mainittakoon vielä „Outlines of

astronomy" (1849), yleistajuinen teos, joka on
saavuttanut suuren levenemisen. E. R.

Herson [-o'-]. 1. Kuveruementti Etelä-Venä-

jällä, Mustan-mercii rannalla Dnepr- ja Dnestr-

jokien välissä 71,284 km», 3,299,900 as. (1907).

Tasaista mustanmullan maata, jonka niukka-

sateisuus (319-450 mm vuodessa) paikoitellen

tekee aronluontoiseksi. Jokia on Dnepr (lisäjoki

Ingulets), Bug (lisäjoki Ingul), Dnestr y. m.,

joista useat eivät pääse mereen saakka, vam
muodostavat suuria, mataloita suolanpitoisia

rantajärviä. Pituuteensa nähden on jokiverkon

merkitys liikenteelle vähäinen. Ilmasto on

mannermainen, keskilämpö -f 7,7* - -f 11,4" C.

Mftsämaata ainoastaan \,t%; viljelysmaata ja

niittyä 90 %. Pääelinkeino maanviljelys tuottaa

viljaa, valkojuurikkaita, vihanneksia, viiniä, tu-

pakkaa. Karjanhoito suurilla aroilla tärkeä, ka-

lastus tuottoisa. Maasta saadaan rautaa, kaolii-

nia, suolaa, kuparia, mangaania. Myllyliikettä,

sokeri-, tupakka-, viina-, villa- sekä rautateolli-

suutta. Ulkomaankauppa keskittynyt Odessaan,
Nikolajeviin, myös Hersoniin. Asukkaista (1900)

vähä-, iso- ja valkovenäläisiä 77,i %, romaanialai-
sia 9,8 %, juutalaisia 7,i %, sitäpaitsi saksalaisia,

armeenialaisia, bulgaareja, kreikkalaisia, serbia-

laisia y. m. Balkanin kansoja, onpa täällä unkari-
laisten ja ruotsalaisteukia jälkeläisiä. Venäjän
hallitus näet, saatuaan alueen haltuunsa, ryhtyi
1750-luvulta alkaen asuttamaan autiota maata.
Seudun ensimäisiä tunnettuja asukkaita olivat

kimmerialaiset sekä heidän jälkeensä skyyttalai-

set 7:nnellä vuosis. e. Kr. Mileton kreikkalaiset
perustivat tänne melkein samoihin aikoihin ku-
koistavia siirtoloita. Myöhemmin maa joutui
milloin toisen, milloin toisen kansan valtaan tai

hyökkäysten alaiseksi, kuten goottien, hunnien,
1200-luvulla tataarien, 1400 liettualaisten. — 2.

Edellisen pääkaupunki Dneprin varrella, 30 km
sen suusta; 59,076 as. (1897). Rautatietä ei ole;

suuret alukset eivät pääse satamaan ; kauppa
sentähden vähäinen Odessan ja Nikolajevin kaup-
paan verrattuna. Teollisuus peruotuu seudun
tuotteisiin. — H:n perusti 1778 Potemkin. V.
1787 tapasivat täällä toisensa Katariina II ja

Itävallan keisari Josef II, jolloin sopivat sodasta
Turkkia vastaan. E. E. K.
Hers-ryyni ks. Hirssi.
Herstal (H e r i s t a 1) , kylä Belgiassa Li6ge'n

provinssissa, Maasin varrella, 5 km Liittichistä

pohjoiseen, 20,692 as. (1905). Harjoittaa rauta-

ja terästeollisuutta. H., jonka läheisyydessä
fraukkilaisen hovimestarin Pipinin periutölinna
sijaitsi, oli ajoittain Kaarle Suuren asuntopaik-
kana, tuli 1713 Preussille ja 1740 Li4ge'n piis-

palle.

's Hertogenbosch [-töhenhoslcj 1. 'sBosch
(saks. Herzogenbusch, ransk. Bois-le-Duc) , Alan-
komaissa, Poiijois-Brabantiu pääkaupunki, Dom-
mel- ja Aa-jolcien yhtymäpaikalla ja Zuid Wil-
lems Vaart-kanavan pohjoispäässä, 34,973 as.

(1908). Kaunis katolil. kirkko, raatihuone, val-

tionarkisto y. m. Harjoittaa huomattavaa teol-

lisuutta, etenkin kulta- ja hopeatavarain sekä
sikarien valmistusta. — Sai kaupunginoikeudet
1184. V. 1629 hollantilaiset sen valloittivat, 1794

ranskalaiset ja 1814 preussilaiset. Oli v:eeu 1876
lujiisti linnoitettu. V. v. F.

Hertonäs ks. Herttonaisten kartano.
Hertsegovina (saks. Herzegovina, turk.

He r sek), alue Balkanilla, nyk. Itävalta-Unka-
rille kuuluva, yhdistetty Bosniaan (ks. t.) Mos-
tar-piirinä; 9,119 km», 229,168 as. (1895). —
Dinaariset alpit täyttävät alueen karuna karsti-

ylänkönä, johon hedelmällisiä laaksoja on uur-

tautunut. Joista suurin Narenta. — Maanvil-
jelys tuottaa suosittuja viinejä ja tupakkaa.
Karjana pidetään varsinkin vuohia ja lampaita.
— Asukkaista, kansallisuudeltaan serbokroaat-

teja, ovat 56,135 muhamettilaisia, loput rooma-

lais- ja kreikkalaiskatolisia. Sivistys alhainen;

90 % lukutaidottomia. — Pääkaupunki Mostar
r;uU;ition viirrclla. — Alkujaan H. oli roomalai-

sen Dalmatiaprovinssin osa. Sittemmin se eri-

tyisenä alueena kuului Unkarille, Serbialle, Bos-

nialle, tuli 1440 herttuakunnaksi, joutui pian
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senjälkeen turkkilaisten valtaan, jotka sen liitti-

vät saudzakina Bosnian vilajeettiiu. vrt. Bos-
nia. E. E. K.
Herttasimpukka ks. C a r d i u m.
Herttonaisten kartano (ruots. Eertonäs 1.

Eärtonäs), maatila koilliseen Helsingistä meren-
rannalla, vastapäätä Degerötä. Se oli keskiaikana

Helsingeu kirkon prebenda-tilana, mutta 1574

se joutui ratsupalvelusta vastaan silloisen seura-

kunnan papin omaksi. Tila on ollut sittemmin
Jägerhorn-, Bläfjeld-, von Spängen-, Sederholm-

ja Cronstedt-suvuilla. K. 8.

Herttua (mskahd. hertogi, ruots. hertig, saks.

Herzog), nimitys, jota länsi-germaanilaisten

heimojen kesken alkuansa käytettiin sotaa var-

ten valitusta johtajasta; kansainvaelluksen ai-

kana syntyneissä germaanilaisissa valtakunnissa

h. oli kuninkaallinen virkamies, jonka alue kä-

sitti useampia kreivikuntia ja jonka tehtävät

olivat etupäässä sotilaallista laatua. Kun mero-
vingilaisten kuninkaitten valta frankkien valta-

kunnassa 600-luvulla heikontui, saavuttivat

nämä herttuat suuremman itsenäisyyden, ja

virkaherttuakunnat muuttuivat perinnöllisiksi

heimoherttuakunniksi. Ensimäisten karolingien

aikana herttuan-arvo hävisi melkein tyyten,

mutta frankkien valtakunnan hajotessa 800-

luvulla syntyi Saksassa jälleen todellisia heimo-
herttuakuntia (Saksi, Lotringi, Svaabi, Baieri

ja Frankki) ; muissakin läänitysvaltioissa h. tuli

olemaan ylimpäin vasallien arvonimenä. Kun
läänityslaitos hävisi, säilyi h:n arvo korkeim-
pana aatelisarvona, jollaisena se on vielä käy-
tännössä Ranskassa, Englannissa, Espanjassa,
Portugalissa ja Italiassa. Useissa maissa h:n

arvo annetaan myöskin hallitsijasuvun jäsenille

(Itävallassa arJckiherttva) . Saksassa vanhat
heimoherttuakunnat hajosivat jo keskiajalla

useiksi ruhtinaskunniksi, joiden hallitsijoista mo-
nella on herttuan arvonimi (Anhalt, Braun-
schweig ja saksilaiset herttuakunnat; muutamat
herttuat saivat 19:nnellä vuosis. suurherttuan
arvonimen). — Ruotsissa esiintyy 1200-

luvulta lähtien herttuoita, joilla toisinaan on
hallittavinaan laajat alueet. V. 1284 Maunu
Ladonlukko nimitti veljensä Pentin Suomen hert-

tuaksi, ja 1300-luvun alussa oli hänen nuorem-
milla pojillaan Eerikillä ja Valdemarilla laajat

herttuakunnat, joista jälkimäisen käsitti m. m.
suurimman osan Suomea. Niinikään oli Suomi
pääosana Maunu Eerikinpojan suosikin Pentti
Algotinpojan herttuakunnassa 1353-56. 1500-

luvulla Kustaa Vaasa antoi nuoremmille pojil-

leen herttuakuntia. Hänen toisen poikansa Ju-
hanan Suomen herttuakuntaan kuului v:sta 1556
Turun lääni, Kokemäenkartanon lääni ja Ahve-
nanmaa ja v:sta 1557 lisäksi Raaseporin lääni.

Viimeinen ruots. herttua, jolla oli omaa maata,
oli Kaarle IX:n nuorempi poika Kaarle Filip.

Kustaa III: n ajoista (1772) lähtien on Ruotsiu
hallitsijasuvun nuoremmilla jäsenillä ollut jo-

honkin Ruotsin maakuntaan liittyvä herttuan
arvonimi. — Tanskassa h. nimeä ruvettiin

1100-luvulla käyttämään jaarlin asemesta, ja

kuu jaarlinvirkaan kuului päällikön toimi Sles-

vigissä, sai tämä maakunta herttuakunnan ni-

men. — Norjassa herttuan nimeä keskiajalla

joskus käytettiin jaarlin vastineena. J. F.

Herttuala, maatila 6 km Viipurista; suuri ja

vanha puisto, jonka takana olevasta tornista
laaja näköala Viipurin lahdelle ja etäämpänä
Uuraan-salmelle. Omist. kauppaneuvos W. Hack-
man. K. S.

Hertwig. 1. Oscar H. (s. 1849), saksal.

eläintieteilijä, v:sta 1888 eläintieteen ja anato-
mian professorina Berliinin yliopiston biologis-

anatomisessa laitoksessa. Tutkinut varsinkin
eläimen munasolun kehitystä, josta yhdessä
veljensä Richardin kanssa julkaissut m. m.
„Studien zur Blättertheorie" (1879-83), „Die
Cölomtheorie" (1881) ja „Untersuchungen zur
Morphologie und Physiologie der Zelle" (1884-

87), yksin: „Die Zelle und die Gewebe"
(1892-98). Hänen erinomainen teoksensa „Lehr-
buch der Entwicklungsgeschichte des Menschen
und der Wirbeltiere" (8:s pain. 1906) samoin-
kuin tästä lyhennetty ja muovailtu „Die Ele-
mente der Entwicklungslehre des Menschen und
der Wirbeltiere" (3:s pain. 1907) ovat meilläkin
tunnettuja yliopistollisia kurssikirjoja. Muita
teoksia: „Handbuch der vergleichenden und
experimentellen Entwicklungslehre der Wirbel-
tiere" (1901), »Allgemeine Biologie" (1906).

2. R i c h a r d H. (s. 1850) , edellisen veli, v:sta

1885 Miinchenin yliopiston eläintieteen ja vertai-

levan anatomian professori, 1910 rehtori. Tutki-
nut erittäin ansiokkaasti sädejalkaisia, merivuok-
koja ja meduusoja sekä munasolua (ks. ed.). Jul-

kaissut m. m.: „Die Protozoen und die Zelltheo-

rie" (1902), „Zur Histologie der Radiolarien"

(1876), „Der Organismus der Radiolarien"(1879)

,

„Die Actinien der Challenger-Expedition" (1882)

,

yhdessä veljensä kanssa: „Das Nervensystem und
die Sinnesorgane der Medusen" ja „Der Organis-

mus der Medusen und seine Stellung zur Keim-
blättertheorie" (1878), „Lehrbuch der Zoologie"

(8:s pain. 1907) on meilläkin yliopistollisena

oppikirjana. (E. W. S.)

Hertz l-rtsj, Heinrich Rudolf (1857-94)

,

saks. fyysikko, alkoi lukiosta päästyään 1875

valmistautua sekä käytännöllisesti että teoreetti-

sesti insinööriksi. Kaksi vuotta myöhemmin hän
kuitenkin muutti opintosuunnitelmansa puh-

taasti tieteelliseksi, opiskellen ensin Munchenin
ja sitten Berliinin yliopistossa. Hän oli Helm-
holtziu etevin oppilas ja alkaen v:sta 1880 hänen
apulaisenaan. V. 1883 H. sai dosentin paikan

Kielin yliopistossa, tuli 1885 fysiikan professo-

riksi Karlsruhen teknilliseen korkeakouluun ja

1889 Bonnin yliopistoon. H:n aikaisemmat
tutkimukset ovat vaihtelevaa sisältöä. Hän otti

ratkaistakseen kysymyksen, onko galvaanisella

virralla elävää voimaa, tutki magneettien välillä

pyörivien johtavien pallojen induktsionia ja py-

syväisen patterin kiillepurkausta, sekä o.soitti

etteivät katodisäteet yhdy virrausuuntaviivoihin.

Hän ulotti myöskin työnsä kimmoisuusopin,

meteorologian ja matemaattisen fysiikan, eri-

toten elektrodynamiikan alalle. Kuuluisaksi hän

tuli elektrodynamisia aaltoja koskevilla tutki-

muksillaan. V:sta 1861 on tieteessä teoria, jonka

Maxwell, nojaten Faradayn käsitykseen sähkö-

voiman leviämisestä, on rakentanut. Tämä teo-

ria — Faraday-Maxwellin teoria — hylkää sii-

hen asti voimassa olevan käsityksen kaukovaiku-

tuksesta ja selittää, että kahden aineellisen kap-

paleen sähköstä tai magnetismista aiheutuva
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vaikutus toisiinsa jatkuu määrätyllä nopeudella

liiukkasesta hiukkaseen kappaleitten välissä ole-

%'assa aineessa (dielektrikumi) sähkö- tai mag-
neettisen polarisatsiouiu välityksellä. H. on tätä

teoriaa kokeellisesti ja teoreettisesti tarkastanut.

Hän yhdisti induktoriumin poolit pounellisiin

metallilankoihin, joiden toiset päät olivat vapaat
ja ponnet asetettu niin lähelle toisiaan, että

sähkökipiiiöitä hyvin lyhyillä väliajoilla hypähti

uiiden välissä. Langoissa siten herätetyt, hyvin
nopeavärähdyksiset, seisovat sähköaallot lähetti-

vät ilmaan elektrodynamisia aaltoja, joiden ole-

massaolon H. resonanssi-ilmiöön perustuen osasi

näyttää toteen. Hän käytti tähän tarkoituk-

-ioen aaltojen vastaanottajana suorakaiteenmuo-
toiseksi taivutettua metallilankaa, joka päättyi

kahteen liihokkäin olevaan ponteen. Niiden vä-

liin sähköaallot synnyttivät useampien metrien
päässä kipinöitä, jos vastaanottokone oli reso-

nanssissa lähettäjäkoneen kanssa. Mutta H. ei

tyytynyt ainoastaan sähköaaltojen olemassaolon

todistamiseen, hän laski myös niiden aallonpituu-

den (9,6 m), värähdysajan (2,5. 10-* sek.) ja

edentyniisno]jeuden (likipit. sama kuin valon)

sekä osoitti, että niiden heijastuminen, taittumi-

nen, interferenssi ja polarisatsioni tapahtuvat
samojen lakien mukaan kuin valoaaltojen. Tu-
loksensa hän yhdisti teokseen „ITntersuchungen
iiber die Ausbreitung der elektrischen Kraft"
(1892). Nämät tutkimukset tekivät langattoman
sähkölennättimen rakentamisen mahdolliseksi ja

saattoivat voittoon Maxwellin elektromagneetti-
sen valoteorian, jonka mukaan valoaallot ovat

hyvin lyhyitä elektromagneettisia aaltoja. Koho-
taksecu luonnon käsittämisessä vielä korkeam-
malle näkökannalle H. antautui myös mekaniikan
perusaatteiden tutkimiseen ja julkaisi vähää
ennen kuolemaansa työnsä tulokset teoksessaan
„Prinzipien der Mechanik". H:n kootut teokset

ovat ilmestyneet kolmessa niteessä 1894.

U. S:n.

Hertz [hertsj, Henrik (1798-1870) , tan.sk.

kirjailija juutalaista sukuperää. Kuului J. L.

Heibergin piiriin ja on hänen rinnallaan ja hä-

nen henkeensä vaikuttanut esteettisen maun ke-

hittäjänä Tanskassa. Baggesenia jäljittelevissä

ruuokirjeissään, „Gjengangerbreve" (1830) hän
lausui julki teoriansa kirjallisen muodon merki-
tyksestä. Suurin osa hänen teoksistaan on vau-

devilleja ja huvinäytelmiä, joko suorasanaisia

tai runopukuisia, kuten „Herr Burckardt og hans
familie", „riyttedageu", „Emma", „Sparekassen",
„Amors genistreger", toinen osa varsinaisia näy-

telmiä ja. romanttisia runonäytelmiä, kuten .,Ni-

non de TEnclos", „Tonietta", „Den ynste", ..Kong

Renös datter", joka on ktiulunut miltei kaikkien
maitten reportoariin (suom. 1878, J. Enlundin
kääntämänä), „Svend Dyrings hus" y. m.
Lyyrilliset runonsa hän julkaisi yhteisnimellä

..Digte" (4 nid., 1851-62). Myöhemmällä iällään

lian kirjoitti useita novellisarjoja, joista parhain
..Johannes Johns(>n" (1858-50). — ..Dramatiske

vserker" ilmestyivät koottuina 1854-73 (18 n'd.),

..?.r.-ve til og fra H." (1897). E. E.
Hertzberg f-rtsberhjj, Ewald Friedrich

von (1725-95), preussil. valtiomies, palveli v:sta

1745 ulkoasiainministeriössä, v:sta 1747 myöskin
valtionarkistossa. Seitsenvuotisen sodan alkaessa

H. sepitti kirjoituksen „M4moire raisonn6" puo-

lustaaksensa Fredrik II:n hyökkäystä Saksiin:
solmi Hubertsburgin rauhan 1763 ja tuli sen-

jälkeen ministeriksi ottaen osaa Preussin ulko-

politiikan johtoon lähes kolmekymmentä vuotta;
auttoi tehokkaasti Fredrik II:ta Puolan en.si-

mäisessä jaossa. Vasta Fredrik Wilhelm II:n

aikana H. saavutti tuntuvamman vaikutusvallan,
mutta erosi 1791, kun ei saanut kuninkaan kan-
natusta Itävallan-vastaiselle politiikallensa: jul-

kaissut m. m. „CEuvres politiques" (1795).

J. F.

Hertzberg [-rtshärj], Rafael (1845-96), ru-

noilija ja kirjailija, yliop. 1865, fil. kand. 1872.

m. lis. 1889, liittyi 1875 „Helsingfors Dagblad"in

j

toimitukseen hoitaen sen kirjallista osastoa: kir-

joitteli ,,Dagblad"in lakattua pääkaupungin
ruotsalaisiin lehtiin. Siirtyi 1890 liikealalle.

H. on eritoten mainittava suomalaisen kansan-
runouden ruotsintajana (kääntäjänä ja mukaili-

jana). Kantelettaren runoja sisältävät kokoel-

mat „Frän Saimens och Päijänes stränder"(1870)
ja „Finska toner" (1871). V. 1875 ilme.styi sekä

ruotsiksi että suomeksi H:n kirjoittama suora-

sanainen „Kalevala. Kerrottuna nuorisolle" ja

1884 vapaasti lyhennetyssä muodossa, paikoitel-

Ipu vahvasti mukailtuna runomittainen ruotsin-

kielinen Kalevalan-käännös. H:n käännös voit-

taa kyllä Collanin käännöksen muodon sirou-

dessa, siinä kun on säännölliset loppusoinnut,

mutta samalla muoto on kadottanut plastillisen

koruttoman yksinkertaisuutensa. Lisäksi H. jul-

kaisi kokoelman ,,Finska folksagor". Hän on
myös kääntänyt ruotsinkieleen Koskisen Suomen
historian, Krohnin ,,Kertomuksia Suomen histo-

riasta" V. m. Omintakeisia runoja H. julkaisi

kokoelmkt „Dikter» (1880), „Nya dikter" (1884),

,,Barndomshemmet" (1892). Lisäksi hän on kir-

joittanut joitakin suorasanaisia kertomuksia sekä

kuvaukset .,Kulturbilder ur Finlands historia"

(1885 ja 1888), .,Helsingfors för 300 är sedän
och i vara dagar" (1889), väitöskirjan „Vidske-

pelsen i Finland pä 1600-talet" (1889), „Finska
konstnärer" (1892) y. m.
Hertzen [lierisen]. Ernst Gustaf von

(1765-1834), soturi. Oli mukana vv:n 1788-90 so-

dassa sekä Pommerissa 1807, jolloin haavoittui.

Suomen sodan puhjetessa hän oli armeian majuri,

komensi peräytymismatkalla useasti jälkijouk-

koa; oli mukana Pyhäjoella, Siikajoella, Ruo-
nalla, Salmissa, Oravaisissa ja Kaukon sillalla.

Tunnettiimmaksi on tullut H:n osanotto Siika-

joen taisteluun: Adlercreutzin käskystä H. mie-

hineen sekä eräs toinen osasto ryntäsivät jääty-

neen virran yli, valtasivat venäläisiltä kirkon-

kylän ja mursivat siten vihollisen keskustan.
Runebergin kuvaus tästä perustuu suureksi

osaksi historiallisesti todistamattomaan kerto-

mukseen — Kainuun heittäymyksen jälkeen H.
palasi Suomeen ja erosi sotilasuralta 1810 evers-

tin arvoisena. (E. E. K.)
Hertzka f-rts-J^ Theodor (s. 1845), unk.-

saks. taloustieteilijä ja utopisti, toimi kauan
sanomalehtimiehenä Wienissä: hänellä on suuri

ansio vyöhyke-tariffin käytäntöön ottamisesta
Itävallassa ja Unkarissa. Kuuluisuutensa H. on
saavuttanut utopisilla kuvauksillansa: „Freiland,

ein soziales Zukunftsbild" (1890), „Eine Reise
nach Freiland" (1893). H:n mukaan olisivat

olot järjestettävät niin, että tuotanto oli annet-
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tava vapaille yhdistyksille, joihin kuka hyvänsä
saattoi päästä jäseneksi. Maa ja tuotantoväli-

neet olisivat yhdistyksen yhteistä omaisuutta,

mutta jokaisella jäsenellä olisi rajaton omistus-

oikeus työnsä koko tuottoon; kuitenkin oli yh-

distyksen työn nettotuotosta ensin otettava kol-

mas osa valtion tarpeisiin. H:n yhteiskunta-

ihanne herätti suurta huomiota ja monessa
maassa muodostettiin Freiland-yhdistyksiä, m. m.
skandinaavilainen yhdistys Kööpenhaminaan.
Helmik. 1894 lähti 156-henkinen joukkue perus-

tamaan Ulilta yhteibkuiitaa Itä-Afrikkaan, mutta
retkikunta hajosi jo kesäk. sam. v. engl. viran-

omaisten vastustuksen johdosta. — Muita jul-

kaisuja: „Die Gesetze der sozialen Entwickelung"

(1886), „Das Wesen des Geldes" (1887), „Ent-

ruckt in die Zukunft" (1895), „Die Probleme
der mensehlichen Wirtsehaft" (I. 1897). J. F.

Herukka ks. Viinimarjapensas.
Herulit, germ. kansa Itämeren rannoilta, joka

kansainvaelluksen aikana tavataan goottien liit-

tolaisena Tonavan seuduilla. Prokopios kertoo

osan heistä kulkeneen aina Skandinaaviaau (Thu-

leen) asti ja asettuneen sinne, ja muiden sittem-

min sieltä hakeneen kuninkaan itsellensä. Heru-
lilaisten apujoukkojen kanssa Odoaker teki lopun
Länsi-Rooman valtakunnasta ja eräs heidän ku-

ninkaansa Eodulf solmi liiton Teodorik Suuren
kanssa; 6:nnen vuosis. loppupuolella he häviävät
näkyvistä. K. G.

Hervararsaga, muinaisislant. kirjallisuuden

huomattavimpia tarinoita, lienee nyk. muodos-
saan 1200-luvulta, mutta sisältää osia, jotka

ovat paljoa vanhempaa alkuperää. Se kertoo

Hervorista, Angantyrin tyttärestä, joka mies-

puvussa antautui soturin elämään, loitsuilla he-

rättää isänsä hänen hautakummussaan ja saa tä-

män jättämään itselleen Tyrfing nimisen mie-

kan, vaikka Angantyr ennustaakin tästä koituvan
turmiota koko H: n suvulle. Näin käykin sitten,

kun H. naimisissa kuningas Hofundin kanssa
<vunvttää pojat Angantyrin ja Heidrekin.

K. G.

H[erwegh, Georg (1817-75), saks. runoilija,

työskenteli jonkun aikaa sanomalehtimiehenä
kotikaupungissaan Stuttgartissa, muutti sitten

Sveitsiin, jossa julkaisi kokoelman valtiollisia

runoja „Gedichte eines Lebendigen" (1841).

V. 1842 n. matkusti Preussiin, jossa saavutti

suurta suosiota m. m. kuninkaan puolelta, mutta
karkoitettiin kirjoitettuaan kuninkaalle ankaran
kirjeen sensuurista. Käytyään ensin Sveitsissä

ja Italiassa hän asettui Pariisiin, jossa julkaisi

toisen kokoelman „Gedichte eines Lebendigen"
(1844) ja „Gedichte und kritische Aufsätze"
(1845). V:n 1848 tapahtumat veivät hänet
vallankumouksen pyörteisiin, Badenissa hän aset-

tui tasavaltalaisen saksalais-ranskalaisen työ-

väenjoukou etunenään. Jouduttuaan tappiolle H.
pakeni ja eli sitten syrjässä pysyen Pariisissa

ja Sveitsissä. Hänen kuolemansa jälkeen jul-

kaistiin „Neue Gedichte" (1877).

Herveyn-saaret [hävin-J 1. Cookin-saa-
ret, Polyneesiaan kuuluva saariryhmä Tonga- ja

Seura-saarien välissä, 368 km^, n. 6,800 as. Ryh-
män 9:stä saaresta ovat tuliperäinen, 890 m:n
korkeuteen kohoava Rarotonga sekä Mangean,
Atiun ja Aitutaki'n korallisaaret suurimmat.
Ilmasto tasainen ja kasvullisuus rehevä. Asuk-

kaat kristittyjä polyneesialaisia, jotka käyvät
kauppaa vieden kopraa, oransseja ja banaaneja
Uuteen-Seelantiin ja Tahitiin. Paras satama on
Avarua Rarotongalla. — V. 1773 Cook löysi saa-

ret. V. 1888 ne joutuivat Englannille ja kuulu-
vat v:sta 1900 hallinnollisesti LTuteen-Seelautiin.

r. V. F.
Hervieu [ervjo'], Paul (s. 1857), ransk. ro-

maanin- ja näytelmäukirjoittaja, julkaissut m. m.
romaanit „riirt" (1890), „Peints par eux-memes"
(1893) ja „L'armature" (1895). H:n näytelmät:
„Point de lendemain" (1890), „Les paroles re-

steut" (1892), avioero- ja rikosdraamat „Les Te-
nailles" (1895), „La loi de l'homme" (1897),
„L'finigm8e" (1901) ja „Le d^dale" (1903) ;

äidintunteita ja ristiriitoja kuvaavat draamat
,,La course du flambeau" (1901) ja „Le r^vcil"

(1905). H. on sitäpaitsi kirjoittanut historialli-

sen näytelmän „Th6roique de M6ricourt" (1902).

H. rakentaa näytelmänsä melkein matemaatti-
sella säntillisyydellä, useat hänen draamoistaan
ovat tendensillisiä teessikappaleita, toiset taas

puhtaita taideteoksia, kuten „Le dödale" ja ,,Le

reveil". [Jalmari Hahl, „Nykyajan näytelmän-
kirjoittajia".] J. E-l.

Herz [herts], Henri (1803-88), itäv. pia-

nisti ja pianosäveltäjä, 1825-35 maailman suosi-

tuin. Toimi Pariisissa 1842-74 konservatorin

opettajana ja perusti siellä pianotehtaan. Hänen
sävellyksensä ovat pelkkää kuorta. /. A".

Herzegovina ks. Hertsegovina.
Herzen, Aleksandr Ivanovits (1812-

70), ven. kirjailija, s. Moskovassa 6 p. huhtik.

1812, oli rikkaan yli-

myksen ja tilanomistajan

Ivan Aleksejevits Jakov-

levin avioton poika; äiti

oli saksalainen. H. sai

hienon kasvatuksen ja in-

nostui jo varhain romant-
tisen kirjallisuuden vaiku-

tuksesta vapausaatteisiin.

Tultuaan 1829 ylioppi-

laaksi Moskovassa hän
liittyi ystäväpiiriin, jossa

harrastettiin vapauspyrin-

töjä ja Saint-Simon'in aat-

teita. V. 1834 H. vangit-

tiin yhdessä ystäviensä

kanssa ja karkoitettiin

ensin Permiin ja sitten

Vjatkaan, mutta sai pian asettua virkamieheksi

Vladimiriin. Sai 1840 taas palata Moskovaan,

jossa Stankevitsin ja Belinskijn seurassa tutustui

Hegelin filosofiaan. Syvän vaikutuksen H:iin

tekivät samanaikuisten ranskalaisten sosialistien

kirjoitukset. H:n ja hänen erottamattoman ys-

tävänsä, runoilija Ogarevin ympärille liittyivät

n. s. „zapadnikot" s. o. länsieurooppalaisten val-

tiollisten ja yhteiskunnallisten laitosten ihailijat.

Hän ei kuitenkaan tälläkään kertaa saanut

kauan olla rauhassa hallituksen puolelta. Hänet

karkoitettiin Novgorodiin, josta hän 1842 pääsi

takaisin Moskovaan, mutta olo Venäjällä tuntui

hänestä niin tukalalta, että hän 1847 siirtyi

kokonaan ulkomaille ja asettui ensinnä Parii-

siin, jossa hän tutustui v:n 1848 vallankumouk-

sen johtajiin ja julkaisi jonkun aikaa yhdessä

ProudhonMn kanssa „Ami du peuple" nimistä

A. I. Herzen.
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sosialistista lehteä. V. 1849 hänet karkoitettiin
Hanskasta, jonka jälkeen hän asettui Sveitsiin

ja hankki itselleen siellä kansalaisoikeudet.
V. 1854 hän perusti Lontoossa „vapaan venäläi-

sen kirjapainon" Venäjällä kielletyn kirjalli-

suuden painattamista varten. Asetuttuaan 1857
vasituisesti Lontooseen hän alkoi sam. v. jul-

kaista viikkolehteä „Kolokol" (Kello) . Loppu-
ikänsä v:sta 1864 H. eli Genövessä ja Brysse-
lissä ja kuoli tammik. 21 p. 1870 matkalla Pa-
riisissa.

H. on Venäjän kirjallisuuden lahjakkaimpia
henkiä. Aluksi hän Iskauderin nimellä julkaisi
kaunokirjallisia kirjoituksia sekä kriitillisiä ja
filosofisia tutkielmia, kuten „Dilettanttisuudesta
tieteessä" ja „Luonnon tutkimisesta". Hänen
kaunokirjallisista tuotteistaan ovat mainittavat
„Erään nuoren miehen muistiinpanoista" (1841),
maaorjuutta kuvaava novelli „Varas harakka"
(1848), romaanit „Tohtori Krupov" (1847) ja
„Kuka on syypää" (1847). Viimemainitussa on
pääsankarina samanlainen paljoa harrastava,
mutta ei mitään aikaansaava „kotimaassa muuka-
lainen ja ulkomaalla muukalainen" idealisti,

jonkakaltaisia ,,liika-ihmisiä" Turgenev sittem-
min niin mestarillisesti kuvasi. Kaunokirjailija-
nakin H. oli terävä havaitsija, mutta taiteellista

eheyttä hän ei saanut isompiin teoksiinsa. Hä-
nen kirjailijalahjansa tulivatkin parhaiten oi-

keuksiinsa publisistisella alalla. Innostus, jonka
vallassa H. oli lähtenyt ulkomaille, muuttui pian
katkeraksi pettymykseksi, varsinkin kun hän
näki v:n 1848 vallankumouksen huonon lopun.
Hän kuten niin moni muu venäläinen idealisti,

oli kuvitellut „Länuen" ihan toisenlaiseksi. Hän
ei ymmärtänyt historiallisten ja sivistyksellisten
perintätapojen sitovaa voimaa, joka hänelle,

ylimysvallaukumoukselliselle ilmestyi vihattavim-
pana keskisäädyssä, porvaristossa. Toisin oli

muka eteenpäin pyrkivien venäläisten laita: hei-

dän henkensä on vapaa, sillä he ovat irroillaan

kaikista traditsioneista. Ja siksi Venäjä ja sen
yhteinen maaomistus kuvastuu hänelle todellisen

vapauden ja uuden kulttuurin vastaisena luo-

jana. Nämä mielipiteet tai oikeammin tunnel-

mat, joissa H. oikeastaan on aivan samalla kan-
nalla kuin hänen vastustamansa slavofiilit, ovat
nerokkaasti ja loistavasti esitetyt „Kirjeissä
Avenue Marignylta" (ilmestyivät koottuina ni-

mellä „Kirjeitä Ranskasta ja Italiasta" 1855) ja

teoksessa „Toiselta rannalta", joka ensinnä ilmes-

tyi saksaksi nimellä „Vom andern Ufer" (1850).
Itämaisen sodan jälkeen, joka paljasti Venäjän
sisällisen heikkouden, H. ryhtyi väsymättömästi
ajamaan Venäjän uudistuksen asiaa. Tätä var-

ten hän julkaisi viikkolehteä ,.Kolokor' ja kuu-
kauslehteä ,,Poljarnaja Zvezda" (Pohjantähti,
1855-62) . ,,Kolokolin" kirjoitukset sekä ne, joissa

oli Venäjän olojen ja virkamiesten häikäilemätöntä

paljastusta että ne, joissa ehdotettiin parannuk-
sia, vaikuttivat kuin tenhovoimalla yleiseen

mielipiteeseen. Huolimatta siitä, että lehti tie-

tysti Venäjällä oli kielletty, sitä levisi sinne
muutamia tuhansia kappaleita, ja itse Alek-
santeri II luki sitä. H. oli v:teen 1863 todella

Venäjän yleisen mielipiteen diktaattori. Täy-
dellisen käänteen sai aikaan H:n esiintyminen
puolalaisten hyväksi kapinan aikana. Katkovin
vaikutuksesta häntä aljettiin pitää isänmaan

petturina, ja „Kolokolin" tilaaja- ja lukijakunta
suli mitättömiin. H:n sosialistiset ja yhteiskun-
nallista vallankumousta käsittelevät kirjoituk-
set ovat verraten vähäpätöiset. Varsinaiseksi
kumoukselliseksi puoluemieheksi hän ei koskaan
voinut tulla; siksi hän oli liian yksilöllinen ja

kriitillinen. H:n muistiinpanot elämästään „Elet-
tyä ja mietittyä" („Byloe i duniy" 1861-67) kuulu-
vat sekä ajatusrikkautensa että nerokkaan esitys-

tapansa puolesta Venäjän kirjallisuuden kau-
neimpiin tuotteisiin. H:n teokset (10 os.) ilmes-
tyivät Genövessä 1875-80. [Vetrinskij, „Herzen"
(1908).] J. J. M.
Herzenstein fhertsenstäinj, Mihail J a-

kovlevits (1859-1906), ven. taloustieteilijä

ja valtiollinen henkilö, tuli 1903 Moskovan yli-

opiston dosentiksi ja 1904 Moskovan maatalous-
opiston professoriksi. Hän on kirjoittanut useita

tutkimuksia kansantaloustieteen alalta ja oli

Venäjän agraariolojen etevimpiä tuntijoita. On
julkaissut m. m. „Agraarikysymys" (1905). H.
valittiin 1906 valtakunnan duuman jäseneksi ja

oli, kuuluen kadettipuolueeseen, eusimäisen duu-
man huomatuin mies Venäjän maatalouskysy-
mysten alalla. Kesällä samana vuonna hän jou-

tui valtiollisten vihamiestensä salamurhan uh-
riksi Terijoella.

Herzlieb [hcrtsllp], Minna (1789-1865), tun-

nettu suhteistaan Goetheen ; H:iä luullaan suu-

reksi osaksi G:n „WahIverwandtschaften" ro-

maanin „Ottilie"n esikuvaksi. [Gaedertz, ,,Goe-

thes Minchen, auf Grund uugedruckter Briefe"

(2 p. 1889).] J. n-l.

Herzogenberg fhertsö'-], Heinrich von
(1843-1900), itäv. säveltäjä; toimi Leipzigissä
1874-85 Bach-yhdistyksen johtajana, sitten Ber-

liinissä musiikkikorkeakoulun sävellysopettajana.
H:n sävcllystyyli taipui ensin jonkun verran
kromaattisuuteen, mutta kirkastui sittemmin van-
han polyfonisen musiikin vaikutuksesta harvi-

naisoeu kypsyyteen ja voimaan. Hänen huomat-
tavimmat sävellyksensä ovat kamarimusiikki-
teoksia (m. m. 5 jouhikvartettia), 2 sinfoniaa,

1 sinfoninen runo, sekä useita kuorot .""oksia, joista

myöhemmät, hengelliset, sisältävät paljon nerok-

kaita virikkeitä tyylin laajentamiseen ja kehit-

tämiseen. I. K.
Heränneisyys 1. herännäisyys on uskon-

nollinen liike, mikä puhjettuaan ilmi Suomessa
1600-luvun lopulla sitten läpi kahden vuosisadan
on mitä olennaisimmin vaikuttanut kansamme
uskonnollisen ja kirkollisen elämän kehitykseen.
Heränneisyys pyrkii vastoin sellaista kristilli-

syyttä, mikä on parhaasta päästä vain uskon-
nollisten opinlauselmien tietopuolista omista-
mista, „tietouskoa", herättämään ensi sijassa

tunteella ja tahdolla omaksuttua ja käytöllisessä

elämässä osoittautuvaa ,,elävää" „sydämenuskoa",
käytöllistä kristillisyyttä, sekä vastoin kirkolli-

siin tapoihin ja kaavoihin kangistunutta tapa-

ja joukkokristillisyyttä tai pintapuoliseen sivis-

tys- ja siveyskiiltoon väljähtänyttä uskonnolli-

suutta luomaan sisällisessä kilvoituksessa per-

soonallisesti omaksuttua ja persoonallisuuden
sisintä uudistavaa sekä „maailman ja sen meno-
jen ja ilojen" (semminkin huvitusten) hylkää-
misessä osoittautuvaa omaperäistä kristinuskoa.
Tämän mukaisesti heränneisyys, mitä kirkolli-

seen järjestykseen ja seurakuntaelämään tulee.
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sisältää pyrkimyksen luoda suvaitsemattoman
valtiokirkkojärjestelmän ja pappisvaltaisen kor-
keakirkollisuuden sijaan kirkollisen järjestyksen
suvaitsevaisuuden periaatteen pohjalle ja avata
seurakunnallisessa elämässä tilaa vapaalle, itse-

näiselle maallikkotoiminnalle.
Heränneisyyden historia jakautuu kahteen jak-

soon: varhaisempi ja myöhäisempi heränneisyys.
1. Varhaisempi heränneisyys, joka

ulottuu heränneisyyden alkuajasta aina 1700-

luvun lopulle, on enemmin tai vähemmin suora-

nainen tulos niisiä vaikutuksista, mitkä maa-
hamme ulottuivat Saksasta Filip Jakob
S p e n e r i n (k. 1705) johdolla puhjenneesta he-

ränneisliikkeestä, pietismistä (ks. t.). En-
nen Uudenkaupungin rauhaa (1721) ei herännei-
syydellä ollut Suomessa kuin muutamia harvoja
edustajia, paraasta päästä pappis- ja opettaja-

säätyyn kuuluvia, jotka joko kirjallisuuden tai

matkoilla persoouallisen tutustumisen kautta oli-

vat tulleet kosketuksiin Saksan pietististen vir-

tausten kanssa. Ensimäisiä, jotka Suomeen toi-

vat Spenerin aatteita, oli Turun piispa Juhana
G e z e 1 i u s nuorempi (k. 1718) ,

joka opintomat-
koillaan oli tutustunut Speneriin ja hänen aat-

teihinsa mieltynyt. Mutta G:sta ci tullut mitään
heränneisliikkeeu kannattajaa meillä. Joskin ha-

uen toiminnassaan opettajana sekä teologisena

ja hartauskirjailijana on havaittavissa Spenerin
aatteitten vaikutusta, niin hänen menettelynsä
hiippakunnan haltijana oli päinvastoin jyrkästi

suunnattu viriävää heränneisyysliikettä vas-

taan. Sen ensimäisiuä esitaistelijoina esiintyi-

vät 1680-luvulta aikain epäkirkolliseu ja mystil-

lisen yltiöpietismin innoittamat henkilöt kuten
oululainen koulunopcttaja Lauri Ulstadius
(k. 1732), turkulainen maisteri Pietari
Schäfer (k. 1729) y. m., jotka taistellessaan

kirkollisen hurskauden kaavamaisuutta vastaan
hylkäsivät yleensä kirkollisen järjestyksen, sa-

moin kuin luterilaisen kirkon (vanhurskautta-
mis)opin, jumalanpalveluksen y. m. s. Speneri-
läiselläkin, kirkollisella pietismillä oli näihin
aikoihin muutama edustaja kuten loppuikänsä
Tyrvään khrana vaikuttanut Juhana Wege-
lius vanhempi (k. 1725), joka yhteytensä
tähden Ulstadiuksen kanssa Gezeliuksen epä-
luulon alaiseksi joutuneena oli aikaisemmin ero-

tettu Pudasjärven kirkkoherran virasta, sekä
kiihkoheukinen Turun yliopistossa jumaluusopin
ylimäär. apulaisena palvellut Iisak Laurbec-
hius (k. 1715), joka 1708 tuomittiin virkansa
ja pappisarvonsa menettäneeksi.
IJudeukaupungin rauhanteon jälkeen herän-

neisliike saa uutta vauhtia osaksi Venäjältä,
osaksi Ruotsin puolelta tulevista heränneisvaiku-
tuksista. Edellisten välittäjinä olivat monet
Kaarle XII:n upseereista, kuten kapteenit kreivi
Karl Creutz ja Adam Brunow, ja jotkut hänen
sotapapeistaan, kuten kyvykäs Gabriel Laurseus
(k. 1752), jotka sotavankeudessa olivat liitty-

neet vankien keskuudessa syntyneisiin heränneis-
piireihin, joissa A. H. Francken johtaman kir-

kollisen, n. s. hallelaisen, pietismin vaikutus oli

vallitsevana. Ruotsista Tukholman pietistipii-

reistä, missä niinikään „hallelainen" herännei-
syys oli vallitsevana, saapui sodan jälkeen uutta
virikettä Suomen heränueisliikkeclle niitten mo-
nien suomalaisten välityksellä, jotka sodan aikana

olivat Tukholmassa ollessaan liittyneet sikäläi-
siin heränneispiireihin ja joista muutama rauhan
tultua astui Suomen kirkon palvelukseen, kuten
maist. Juhana Tolpo(k. 1740 Ulvilan kirkko-
herrana) ja Samuel Kjellin, joka vaikutti
kirkkoherrana Ahvenanmaalla. Näin tämä kir-
kollinen heränneisyys, mikä piti arvossa kirkon
oppia ja järjestystä samalla kuin todisti »kuol-
leita", „uudestisyntymättömiä" pappeja vastaan
ja kiivaili seurakunnissa vallitsevaa tapakristil-
lisyyttä, jumalatonta monoa ja turhuutta (sem-
minkin kaikkia huveja) vastaan, levisi varsin-
kin 1720-luvulla verrattain laajalti etenkin
sotilas- eli aatelisperheitteu ja sinne tänne papis-
ton keskuuteen. Mutta paitsi mullistushaluisen
yltiöheränneisyydon aiheuttamaa pelkoa synnyt-
tivät horänneitten keskuudessa ahkeraan pide-
tyt yksityiset hartaushetket, „s e u r a t", joissa

maallikotkin olivat tilaisuudessa vapaasti esiin-

tymään hengellisinä opettajina, varsinkin papis-
tossa epäluuloja. Niinpä muitten ehkäisytoimen-
piteitteu ohella n. s. „kouveutikkeliplakaa-
tilla" 1726 kiellettiin yksityiset hartauskokouk-
set samalla kuin tosin myös teroitettiin koti-

hartautta ja pappien kodeissakäyntivelvolli-
suutta. Tämä ei toki liikettä saanut ehkäistyksi,
vaan sen sijaan juuri näiltä ajoilta ja varsinkin
1730-luvulla epäkirkollinen yltiöheränneisyys
veljesten Erik ja Jakob Erickssonieu johta-

mana pääsi taas uuteen vauhtiin heränneispii-

reissä erittäinkin Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla,
leviten jopa rahvaankin keskuuteen. 1740-luvulla

esiintyy Suomessa uutena heränneisyyden haa-

rana evankelishenkiuen herrnhu tilaisuus,
saapuen tänne osaksi suoraan erikoisten herrn-

liutilaislähettien tuomana tai osaksi Viron ja

Liivinmaan, osaksi Ruotsin välityksellä. Herrn-
hatilaisliike, johon Suomessa sen ollessa ylim-

millään 1750: n vaiheilla liittyy paitsi yli puolen
sadan maallikon moniaita pappejakin (Turun
kapitulin notaari A b r. F r o s t e r u s. kiirat S a-

inuel Wacklin, Juhana Kranck, Ju-
hana Utter, „Siionin virsien" suomeksi jul-

kaisija Elias Lagus y. m.), vaikutti varsin-

kin alussa epäkirkolliseu ja mystilli-sen yltiö-

heränneisyyden vastapainona. Herrnhutilai «liik-

keellä oli kannattajia etenkin Tornion seuduilla

ynnä Turun ja Helsingin tienoissa, ja se jatkui

vähitellen laimeten aina 19:nnen vuosisadan
alkupuolelle asti.

1750- ja 1760-luvuilla vanha kirkollinen herän-

neisyys jälleen elpyy ja leviää niitten, osaksi

ekstaattisten herätysten pohjalla, mitä silloin ta-

pahtui taajalti Lounais-Suomen pitäjissä. Tämä
Lounais-Suomen heränneisliike jatkuu halki koko
1700-luvun loppupuolen usean heränneismielisen

papin, ennenkaikkia Nousiaisten khran, tunnetun
virsisepän Abraham Achreniuksen (k.

1769) ja Juhana W e g e 1 i u s nuoremman,
postillan kirjoittajan (k. 1764), ynnä Abraham
Achreniuksen pojan ja seuraajan Antti Ach-
reniuksen (k. 1810) vaikutuksen tukemana
ja ohjaamana.

2. Myöhäisempi heränneisyys, joka

alkupuolelta 1800-lukua ulottuu aina nykyaikaan
asti, on tosin yhteydessä viime vuosisadan alussa

Euroopan eri kansojen keskuudessa esiintyvän

voimakkaan, valistussuunnan järkeisoppista kris-

tillisyyttä vastaan nousevan, uskonnollisen vir-
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tauksen kaussa. Mutta yleensä se sittenkin

suomalaisen rahvaan maaperästä versoneena ja

sieltä ylempiin kerroksiin levinneenä on ensi

sijassa kansan syvien rivien kannattama ja joh-

tama kansanomainen uskonnollinen liike. Suora-

naisessa yhteydessä se on varhaisemman herän-

ueisyydea kanssa varsinkin Lounais-Suomessa,

missä Achreniuksen johtama heränneisyys yhä
vielä kyti, välistä leimahtaen ilmiliekkiin.

Satakunnassa, missä heränneisyys oli vain

maallikkojohtajien varassa (Anna R o g e 1,

k. 1784, Anua Lagerblad, k. 1811, Juho
Uusikartano, n. s. Auvaisten paavi, k. 1835)

,

liikkeellä oli vuosisatojen vaihteessa epäraitis,

haaveellinen henki vallalla: näyille ja ilmestyk-

sille sekä horroksissa-saarnaamiselle annettiin

suuri merkitys ja uskonnollisten tunteitten kii-

hottaminen remuaviin huudahduksiin ja hyp-
pyihin saakka (,,hyppyherätys") oli käynnissä.
Vakava- \» syvähenkisten rahvaan miesten kuten
Matti Pukan h aavan (k. 1833) ja Matti
Paavolan (k. 1859) johtamana muodostui
Satakunnan heränneisten keskuudessa 1840-

luvulla n. s. rukoilevaisten ryhmä, jolle

on ominaista rukouksen, varsinkin „polvirukouk-
sen" ahkera harjoitus ja vanhan heränneiskirjal-

lisuuden kuten vanhojen kirkollistenkin kirjojen

harrastaminen. — V a r s i n a i s-S u o m e s s a

vanhan heränneisyyden luoma uskonnollinen vir-

taus kehittyi hiljaisesti useamman heränneis-

henkisen papin, kuten postillankirjoittajan

Autti Björkqvistin (k. 1809), Pentti
Jaakko Ignatiuksen (k. 1827) ja K u s-

taaRanckenin (k. 1831) ohjaamana seura-

kunnallista elämää elvyttäen ja siihen liueten.

P o h j o i s-S a V o s s a ja Pohjanmaalla
kuitenkin myöhäisemmän heränneisyyden varsi-

naiset lähteensuonet aukenivat. Pohjois-Savossa
Iisalmella muutama vuosi ennen 1700-luvuu lop-

pua rahvaan keskuudessa puhjennut ja ympäris-
töön vähitellen laajemmalle levinnyt herätys sai

nilsiäläisen talollisen pojasta, Paavo Ruot-
salaisesta (k. 1852) erinomaisen tarkka-
älyisen, syvämietteisen, uskonnollisista kokemuk-
sista rikkaan, tarmokkaan johtajan. R:n johta-

mana, joka tekovaahurskautta vastaan teroitti

jokajjäiväistä parannusta katumuksessa ja syn-

tinsä tunnossa Jumalan armoille alistuvaa heit-

täytymistä, liike syventj'i, lujittui ja laajeni

Pohjois-Savon pitäjissä, jopa Pohjois-Karjalaan-
kin päin. Kun sitten muutamien nuorien pap-

pien, ennen muita hienosti sivistyneen ja luja-

luontoisen Joonas Laguksen (k. 1857)

ja palavaheukisen, verrattoman kansanpuhujan
Niilo Kustaa Malmbergin (k. 1858)

johtama Keski-Pohjanmaalla levinnyt herätys-

liike oli johtajiensa kautta 1834 yhtynyt samaan
uomaan Savon heränneisyyden kanssa ja ,,ukko

Paavon" johtoon, niin oli pohjoissuomalainen
herätysliike kaksinverroin kasvanut voimiltaan.
Niinpä liike — tähän asti pääasiallisesti rahvaan
liike — niiiliin aikoihin alkaa levitä sivistynei-

hinkin kerroksiin sekä Kaarle Kustaa von
Essenin (k. 1895), runoilija Lauri Sten-
bäckin (k. 1870) ja Julius Tm m a n u e 1

Berghin (k. 1878) johdolla ylioppiluspiirei-

hinkin pääkaupungissa. Myöskin Lounais- ja

Etelä-Suomen pitäjiin liike nyt pääsi erittäinkin

nuoren pappismiehen Fredrik Gabriel

Hedbergin (k. 1893) vaikutuksesta tunkeu-
tumaan. Niinpä ne kokoukset, ,,seurat", joihin

„k ö r 1 1 i 1 ä i s e t", kuten heränneitä heidän
omituisen vaatepartensa mukaan nimitettiin, ah-
kerasti kokoontuivat lukemaan heränneishenki-

siä hartauskirjoja ja veisaamaan virsikirjan ja

„Siioniu virsien" virsiä sekä „Halullisten sieluin

liengellisiä lauluja" ja keskustelemaan yhdessä
hengellisistä kokemuksista, tulivat ei ainoastaan
taajojen piirien, niin sivistyneitten kuin talon-

poikaisten, hengellisen elämän ahjoiksi, vaan
myös tilaisuuksiksi, missä eri kansanluokkiin
kuuluvat henkilöt eri seuduilta usein pitkien

matkojen päästä voimakkaan yhteistunnon läm-

mittäminä veljellisesti yhtyivät. Samoihin aikoi-

hin kuin Savon ja Pohjanmaan herätys oli syn-

tynyt, virisi Karjalan heränneisliike. Sen
henkiinherättäjä oli ilomantsilainen talonpojan-
poika Heikki Kukkonen 1. Renqvist
(= puhdas oksa), kuten hänen koulussa ottamansa
ruotsalainen nimi kuuluu. Aikaisemmin koulu-

ja ylioppilasaikanaau tutustuttuaan Savon he-

ränneisiin sekä sitten Turussa saatuaan vaiku-
tuksia siellä yhä vielä kytevästä herrnhutilais-

suuunasta ynnä Kustaa Ranekenin edustamasta
heränneisyydestä Renqvist 1817 tuli apulais-

papiksi Liperin seurakuntaan. Se taistelu, mitä
hän täällä uupumattomalla innolla ja pelkää-

mättömällä jäykkyydellä alkoi kansassa vallit-

sevaa tietämättömyyttä, taikauskoa ja raakuutta
vastaan pitämällä hartauskokouksia, levittämällä

Raamatuita ja muuta hengellistä kirjallisuutta,

sekä asettamalla väestön elämäntavat keskinäi-
sen valvonnan alaiseksi, tuli merkitsemään uuden
herätysliikkeen, „reukvistiläisyyden", syntyä.

Varsinkin Renqvistin ahkeran kirjallisen toi-

minnan vaikutuksesta Pohjois-Karjalassa näin
alkanut herätys voitti kannattajia itselleen Mik-
kelin, Tampereen ja Porvoon seuduilla sekä sai

Rauman seudun »rukoilevaisten" luottamuksen
osakseen. Mutta varsinkin tämä Karjalan herä-

tys levisi Sortavalassa, missä Renqvist vaikutti

kappalaisena loppuikänsä (k. 1866), ja ympäristö-
pitäjissä. Renkvistiläisyys, jolla herän-
neishenkisenä suuntana oli niin paljon yhteistä

savolaisen heränneisyyden kanssa, ei siihen liit-

tynyt. Yhtymistä esti molemminpuolinen epä-

luulo, mikä teki näitten suuntien välit hyvinkin
kireiksi. Ruotsalainen katsoi Renqvistin teroit-

taman hurskaudenharjoituksen, missä pantiin
erittäin painoa vakaalle, säännönmukaiselle elä-

mälle ja rukouksen, polvirukouksen, harjoituk-

selle, johtavan tekopyhyyteen; Renqvist taas piti

Ruotsalaisen kantaa irralliseen elämään vievänä.

Yhä laajenevaa heränneisliikettä vastaan nousi

monelta taholta ankaraa vastustusta. Se usein

pinnaltaan niin karkea ja suvaitsematon tapa.

millä heränneisyys iski totuttuihin ja hyväksyt-
tj'ihin, mutta sen vakaumuksen valossa synnilli-

siin tai ainakin turhuuden täyttämiin seurustelu-

y. m. tapoihin, olipa sitten kysymyksessä sivisty-

neitten hienostuneet tai rahvaan raa'at muodot,
ja se välinpitämättömyys, jopa ylimielisten

tuomitsevaisuuskin sivistystä ja sivistysharras-

tuksia kohtaan, mihin heränneitten uskonnollinen

elämänkatsomus, jolle uskonto on elämän ver-

rattomasti arvokas aarre, voi ensi innon palossa

pukeutua, oli omiaan herättämään sivistyneissä

piireissä epäluuloja ja vastustusta liikettä koh-
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taau, joireikaan sillä taholla puuttunut kokonaau
käsitystä heränneisyyden suuresta sivistys-

arvosta, mikä kyllä on niin aineellisella kuin
henkisellä alalla ilmaantunut silloin ja jälestä.

Multa varsinkin epäluuloinen valtiollinen taan-

tumussuunta ja sen rinnalla itsekylläinen ja van-

hoillinen virka- ja pappisvalta sekä kaavoihin

kangistunut kirkollisuus, joita heräuneitten jyrk-

kyys oli omiaan vastaansa nostamaan, rupesivat

yhtynein voimin panemaan esteitä tälle laajene-

valle omintakeiselle kansanliikkeelle. Heränneis-
mielisiä ylioppilaita ei suostuttu vihkimään pa-

peiksi, pappeja siirrettiin seurakunnista vanki-

lanpapeiksi tai muuten rettelöitiin heidän kans-

saan. Varsinkin „konventikkeliplakaattia" käy-

tettiin heränneitten seurainpitoa vastaan. Kuu-
luisimmat näin nostetuista oikeusjutuista ovat

Kalajoen käräjät 1838-39, joissa syytteenalaisina

oli viisi heränneitten pappisjohtajaa ja suuri

joukko maallikoita, joukossa Paavo Ruotsalainen,

ja joissa syytettyjä sakotettiin luvattomien ko-

kouksien pidosta, rahan keräyksistä pakanalähe-
tykselle y. m. s. Nämä ehkäisytoimenpiteet eivät

kuitenkaan ollenkaan vaikuttaneet tarkoitettuun

suuntaan, vaan päinvastoin liikettä kannusta-
vasti. Mutta liikkeen ollessa ylimmillään 1840-

luvun puolivälissä alkavat johtajien välillä syn-

tyneet erimielisyydet hajoittaa ja lamauttaa lii-

kettä sisältäpäin.

V. 1844 Fredrik Gabriel Hedberg
erkani erilleen perustaen n. s. evankelisen
suunnan, mikä vastoin heränneisyyden katu-

muksen ja paranuuskilvoituksen tyrkytystä te-

roittaa pelastuksen varmuutta ja sen vapaata
omaksumista uskon kautta Jumalan sulan armon
nojalla omiin parannustöihin tai -tunteisiin kat-

somatta. Evankelinen 1. „hedbergiläissuunta",

jonka kannattajiksi alusta pitäin liittyi joukko
pappeja, kuten KustaaDahlberg (k. 1906)

ja E. M. Rosengren (k. Ilmajoen khrana
1897) sekä myöhemmin kuulut saarnamieh"t
Kleofas Immanuel Nordlund (k. 1883)

ja Johannes Bäck (k. 1901), on levinnyt
varsinkin Lounais- ja Etelä-Suomeen.
Toinen vielä kohtalokkaampi hajaannus tapah-

tui heränneitten keskuudessa, kun N. K. M a 1 m-
bergin (k. 1858) ja Nivalan maallikko-herän-

neisjohtajan Vilho N i s k a s e n (k. 1860) välit

muitten heränneisjohtajien kanssa osaksi Nis-

kasen pahennusta herättäneitten oppien, osaksi
Malmbergin pahennusta herättäneen elämän-
tavan tähden rikkoontuivat ja koko heränneen
kansan pääryhmä jakautui kahtia „niskalaisiin"

ja „toistupalaisiin". Tämän jälkeen suuntaan
yhtyneet papit enimmäkseen vetäytyivät liik-

keestä syrjään : osa heistä, kuten Antero
Vilho Ingman (k. 1877), Alfred Kihl-
man (k. 1904), v. Essen y. m., liittyivät n. s.

raamatulliseen suuntaan. Kun sitten

Paavo Ruotsalainen samaan aikaan kuoli, niin

heränneissuuata hajaantuneena ja johdottomana
joutui lamaannuksiin pitkäksi aikaa. 1870-luvulla

Pohjanmaalla ja Savossa säilyneet heränneis-
piirit ovat N. K. Malmbergin pojasta, Vilho
Malmivaarasta, saaneet johtajan, joka yh-
dessä oululaisen koulurehtorin M a u n u Rosen-
dahlin ja ylistarolaisen talokkaau Juho
Malkamäen kanssa on osannut koota herän-
neitten hajonneet piirit, joissa siitä pitäin on

ollut havaittavissa kasvavaa voimistumista ja
joihin yhä useampia pappejakin on liittynyt.

Heränneitten 1892 perustaman kirjankustannus-
osakeyhtiön „H e r ä 1 1 ä j ä n" jokakesäiset
vuosikokoukset ovat muodostuneet suurenmoisiksi
heränneen kansan yhtymätilaisuuksiksi, johon
saapuu kansaa tuhatmäärin läheltä ja kaukaa.

[E. Bergroth, „Suomen kirkko" ; Maunu Rosen-
dahl, „Suomen herännäisyyden historia XIX:llä
vuosisadalla"; Martti Ruuth, „Varhaisempi he-

rännäisyys" (Oma Maa) ; Jaakko Gummerus,
„Myöhäisemmän herännäisyyden alkuvaiheet" ja

»Myöhäisempi herännäisyys valta-aikanaan"
(Oma Maa).] M. R.
Herännäisyys ks. H e r ä n n e i s y y s.

Herätys, murrostila ihmisen uskonnollisessa
elämässä, jolloin sielun pelastus tulee hänelle
elinkysymykseksi. Muutamat uskonnolliset suun-
nat, kuten pietismi, panevat herätykseen
suuren painon, josta suunnalle on annettukin ni-

mitys horänneisyys (ks. t.)

.

E. K-a.
Hesekiel (hepr. Jehezqe'l s. o. „Jumala on

voimallinen" tai ,,Jumala tekee voimalliseksi";

Vulgatassa: Ezechiel) , kolmas n. s. »suurista

profeetoista", vaikutti maanpaon alkuaikoina.

Hän kuului ylhäiseen, Daavidin ja Salomon aikui-

sesta, ylipappi Saadokista polveutuvaan pappis-

sukuun, joka palveli Jerusalemin lemppolissä.

Kuu Nebukadnesar 597 ensi kerran valloitti

Jerusalemin, vietiin H. kuninkaan ynnä lukui-

sain ylimysten kera maanpakoon Babyloniaan.
Maanpaon viidentenä vuonna eli heinäkuussa

593 Jahve kutsui hänet ihmeellisessä näyssä pro-

feetaksi (li-So,). »Israelin huoneen vartijana"

hän sitten vaikutti maanpakolaisten keskuudessa

yli kaksikymmentä vuotta (29„). Hänen suu-

rena profeetallisena tehtävänään oli varjella kan-

salaisiaan hukkumasta pakanamaailmaan, sekä

laskea pohja uudelle Israelille. H:n oli ensinnä-

kin torjuttava syytös, jonka hänen onnettomuus-

toverinsa tekivät Jahvea vastaan: »Herran tie

ei ole oikea" (IS^, js; 33ij, 2»). Hän osoitti, että

Jerusalemia kohdannut tuomio oli ansaittu.

Jerusalemin hävitys 586 muodostaa käänteen H:n
profeetallisessa vaikutuksessa; sen jälkeen hän

oi enää tuomitse ja rankaise, vaan loliduttaa ja

rohkaisee. Säilyäkseen ja valmistuakseen sii-

hen oli Israelin pyhänä kansana erottautuminen

pakanallisesta ympäristöstään. Tässä tarkoituk-

sessa H. teroittaa erittäin sabbatin viettämistä,

avioliiton pyhänä pitämistä ja rakkauden har-

joitusta uskonveljiä kohtaan. H. on ensimäi-

ueu profeetta, joka panee painoa ulkonaisiin

uskonnonharjoituksiin ja jumalanpalveluslaitok-

siin. Kirjansa lopussa (40-48) hän on, liitlyen

Deuteronomionin aatteisiin, esittänyt kuvan

uudesta Jerusalemista: jumalanpalvelus on siinä

mitä tarkimmin järjestetty ja temppeli on

maan sekä kansan koko elämän keskukseiui.

Kaikki maallinen valta ja järjestys on väistynyt

hengellisen eli kirkollisen tiellä; vallitsee täy-

dellinen teokratia. H., jota sekä persoonallisuu-

tensa että aatteidensa puolesta on sattuvasti ver-

rattu Galviniin, on ratkaisevasti vaikuttanut Is-

raelin uskonnon kehitykseen seuraaviini aikoina.

Hänestä tuli »juutalaisuuden isä". — H., joko

profeetoista ensimäisenä vaikutti varsiiuiisesti

kirjoitetun sanan avulla, kirjoittaa suorasanai-

sesti. Hänen esitystapansa on yleensä lavean-
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laista ja perusteellista; siitä ei kuitenkaan puutu
lentoa ja voimakkaan mielikuvituksen luomaa
ruuollista väriä. Toisinaan soi hänen lauseis-

taan selvä runorytmi. Hesekielin kirjaa
voimme pitää profeetan itsensä laatimana, jos-

kohta siihenkin on epäilemättä myöhempinä ai-

koina tehty muutoksia. [Ewald, „Propheten des

Alten Buudes", II (1868) ; Hitzig-Smend, „Der
Prophet Ezechiel" (1880) ; Cornill, „Der Prophet
Ezechiel" (1880) ; Davidson, „The book of Eze-

kiel" (1892) ; v. Orelli, „Das Buch Ezechiel u.

die zwölf kleinen Prophetcn" (1897) ; Bertholet,

,,Das Buch Hesekiel" (1897) ; Kraetschmar, „Das
Buch Hesekiel iibersetzt u. erklärt" (1898).]

Ar. H.
Hesiodos [liesi'-], muinaiskreik. runoilija, jota

pidettiin sen opettavaisen (didaktisen) runouden-
suunnan pääedustajana, mikä Kreikassa versoi

ilmoille vanhan sankarieepoksen varsinaisen ku-

koistuksen jälkeen (luult. 8:nnella vuosis. e. Kr.).

Tällä opettavaisella runoilulla oli pesäpaikkansa
Euroopanpuoleison Hellaan keskiosissa, varsin-

kin Boiotiassa. Lujimmin H:n nimi liittyy „Erga
kai hemerai" („työt ja päivät") ja „Theogonia"
(„jumalten synty") uimisiin runoelmiin. Edelli-

sestä käy m. m. ilmi, että runoilija oli kotoisin

Boiotiasta, karussa seudussa Helikon-vuoriston
partaalla sijaitsevasta Askrasta, jonne hänen
isänsä oli muuttanut Vähän-Aasian aiolilaisesta

Kymestä. Runoelman lähtökohtana on runoili-

jan riitaantuminen Perses nimisen veljensä

kanssa, joka on vääryydellä anastanut hänen
isänperi Utönsä. Selittääkseen ihmissuvun kal-

seita elinehtoja runoilija ensin kertoo tarut Pro-

metlieuksen riidasta Zeuksen kanssa sekä niistä

viidestä, yhä huononevasta ihmispolvesta (kultai-

nen, hopeinen, vaskinen suku, muinaissankarien
[heroksien] suku ja rautainen sukupolvi), jotka

ovat toisiansa seuranneet maan päällä; sitten

hän kääntyy veljensä puoleen ja neuvoo häntä
luopum.aan vääryydestä ja hakemaan toimeen-

tulonsa rehellisellä työllä. Lausuttuaan vielä

joukon yleissiveellisiä elämänohjeita ja ra. m.
ankarasti varoitettuaan oikeutta sortavia, lah-

juksia ahmivia hallitusmiehiä („basileis"), ru-

noilija antaa sarjan käytännöllisiä, varsinkin

maamiehen arkielämään kohdistuvia neuvoja;
siiadaan tietää, milloin on ryhdyttävä kyntöön,

kylvöön y. m. toimiin ja askareihin, miten on

valittava juhdat, orjat ja vaimo j. n. e. Lopussa

on onnellisten ja onnettomien päivien luettelo.

„Theogoniassa" taas kerrotaan maailman syn-

nystä ja jumalten polveutumisesta. Tällä teok-

sella, jossa eri seuduissa ja eri piireissä kehitty-

neet hajanaiset tarut ovat sovitetut yhtenäiseksi

järjestelmäksi, on ollut suuri vaikutus kreikka-

laisten käsityksiin jumalamaailmasta. Ihmiselä-

män kovat ehdot johdetaan tässäkin runoelmassa
Prometheuksen riitaantumisesta Kronoksen su-

kuisten jumalien kanssa.— Runoelmat ovat kieli-

murteeseen, runomittaan ja yleensä koko runo-

pukuunsa nähden sankarieepoksesta riippuvaiset.

Sankariep[)oksesta niitä erottaa varsinkin did^^k-

tinen tarkoitusperä; ne tahtovat antaa tietoja ja

neuvoja. Sankarieepoksen ihmeellinen havainnolli-

suus ja runollinen lento niiltä puuttuu. Maailma
ei niissä esiinny loistavien ylimysten vaan köy-

hien maalaisten silmillä nähtynä. Mieliala on
niissä vakava, huolten painama. Sellaisina kuin

nämä runoelmat ovat säilyneet ne ovat kokoon-
pannut hyvin eriaikuisista aineksista. — H:n
nimeä kantaa vielä pieni eepillinen runoelma
.jHerakleen kilpi", jossa kerrotaan Herakleen tais-

telusta Areen poikaa Kyknosta vastaan, mutta
jonka pääaiheena ovat ne ihmeelliset kuvat, joilla

hänen kilpensä muka oli koristettu (Iliadiu

XVIII kirjassa olevan Akilleuksen kilven ku-

vauksen jäljittelyä). — Vanhoina aikoina on
melkoista joukkoa genealogisia (sukuluetteloja ja

sukutarinoita sisältäviä) runoelmia pidetty H:n
teoksina. Tärkeimmät olivat „Xaisi.en luettelo",

jossa lueteltiin jumalien lemmeuliittoja kuole-

vaisten naisten kanssa, jotka tulivat jumalista

polveutuvien sankari- ja ylimyssukujen kanta-

äideiksi. Tähän liittyi ,,Eoiai" runoelma (alku-

sanoista e /io'ie = tai jommoisena [se tai se nai-

nen tuli jonkun jumalan lemmityksi]).
[Theogonian osittainen suomennos: K.

F [o r s m a n] (Koskimies) ,
,,Epilliset episodit He-

siodin Theogoniassa". Joukahainen IX, 1883.]

O. E. T.

Hesione [hesio'neJ, kreik. tarustossa Troian

kuninkaan Laomedonin tytär. Kun Laomedon ei

maksanut Apollonille ja Poseidonille lupaamaansa
palkkaa siitä, että olivat hänelle rakentaneet

Troian linnan muurit, niin Poseidon lähetti me-
restä hirviön, joka tuhosi paljon ihmisiä. Teh-

däksensä tästä etsiskelystä lopun Laomedon oraa-

kclin neuvosta kahlehti Hin rantakallion kylkeen

hirviön syötäväksi. Hcrakles surmasi hirviön ja

pelasti H:n. Mutta kun Laomedon ei hänellekään

suorittanut luvattua palkkaa, niin Herakles
palasi, mukanaan useat kreikkalaissankarit, ja

valloitti Troian (Troian ensimäinen hävitys).

H. annettiin sotasaaliina Telamonille ja synnytti

hänelle Teukroksen. O. E. T.

Hesperia. 1. (kreik. Eesperi'a) länsimaiden

antiikkinen nimitys, jolla tav. tarkoitettiin mil-

loin Italiaa, milloin Espanjaa. — 2. Puisto Hel-

singissä (ks. t.)

.

Hesperidit, kreik. tarustossa Yön (taikka

jonkun muun taruolennon) tyttäriä, jotka asuvat
maailmanvirran takaisessa

puutarhassa äärimäisessä län-

nessä, missä Atlas hartioil-

laan kantaa taivasta. Siellä

he yhdessä kauhean lohikäär-

meen kanssa vartioivat kulta-

omenia, jotka erään tarun
mukaan Gaia (Maaemo) oli

antanut Hera jumalattarelle

häälahjaksi. H:ien kultaome-
nain noutaminen oli yksi He-
rakleen 12 urotyöstä.

O. E. T.

Hesperis matronalis, i 1-

lakko, ristikukkaisiin kuu-
luva, Välimeren maista pol-

veutuva puutarhakasvi. Leh-
det puikeita-suikeita, kukat
sinipunaisia tai valkeita,
usein täytettyjä, tuoksuvia.

Hesperornis, strutseihin kuuluva fossiilinen

lintusuku, jonka edustajia on tavattu Kansasin
liitumuodostumista. Ne ovat olleet kookkaita,
iiina 1,8 m pituisia, hampaallisia vesilintuja.

Takaraajat olivat muodostuneet uintielimiksi,

siivet olivat surkastuneet. (P. E.)

H. matronalis.

(J. A. W.J



417 Hesperos—H essen-Kassel 418

Hesperos, iltatähti (Venus), kreikkalaisten

antama nimitys. Aamutähtenä Venuksen nimi
oli Phosphoros. — Kreikkalaisessa mytologiassa
H. oli Astraioksen ja Eoksen poika. H. R.
Hess. 1. Peter H. (1792-1871), siiks. taide-

maalari, vaskenpiirläjä Karl Ernst Chris-
toph 11:1 n (1755-1828) poika. Tunnettu etup.

sotakuvistaan. — 2. Heinrich Maria von
H. (1798-1863), edelhn veli; maalannut uskon-
nollisia kuvia ja piirustanut lasimaalaus-karton-

keja. E. B-r.

Hesse fesj, Jean Baptiste Alexandro
(1806-79), ransk. taidemaalari, Gros'n oppilas.

Maalannut historiallisia laatukuvia, uskoiuiolli-

sia seinämaalauksia (esim. Pariisin S:t Sulpice-

kirkossa) ja muotokuvia, [Nieard, „Alexandro
H." (1883).] E. R-r.

Hesselboin, Johan Otto (s. 1848), ruots.

taidemaalari. Maalauiiut kotimaansa maisemia,
osaksi realistisen tarkasti, osaksi koristeellisen

yksinkertaistetulla tyylillään kiinnittäen huo-

mion lyyrilliseen kokonaistuunelmaan.
Hessen. 1. Saks. maakreivikunta, hesseui-

läisten asuma, Rein- ja Main-jokien ympärillä.

H. oli aikaisemmin Thiiringeniin yhdistetty,

mutta erosi siitä 1200-luvun keskipalkoilla, tul-

len erityiseksi maakreivikunnaksi. Pääkaupun-
kina oli Kassel. Tunnetuin H: n hallitsijoista on
Filip Jalomielinen (1509-67), uskonpuhdistuksen
kaunattaja. Hän jakoi maansa neljän poikansa
kesken. Heistä polveutuvista sukuhaaroista jäi

lopulta jäljelle kaksi päähaaraa, H.-Kasselin ja

H.-Darmstadtin, joiden välillä maa jaettiin.

G. R.

2. Ennen v. 1866 H.-D armstadt, suurihert-

tuakunta, Saksnn valtioista suuruudeltaan 7:s,

käsittää paitsi 11 Preussissa ja Badenissa sijait-

sevaa enklaavia kaksi toisistaan erillään olevaa

pääosaa, Preussin ympäröimän Oberhessenin
provinssin Mainin pohjoispuolella sekä Preussin,

Baierin ja Badenin ympäröimät Starkenburgin
ja Reinhessenin provinssit, joita Rein toisistaan

erottaa. 7,689 km*. Pinnanmuodostus on
vaihteleva. Oberhessenin itäosassa kohoaa Vo-
gelsbergin basalttikoila (korkein kohta Tauf-

stein, 772 m) säteittäin eri suuntiin jatkuvine
vuorijonoineen. Tämän ja lounaisten, Taunuk-
spon kuuluvien vuoriharjanteiden välissä leviää

viljava Wetteraun tasankoseutu. Starkenburgin
itäosan täyttää metsäinen Odenvvald (korkein
kohta Seidenbuchor Höhe, 599 m)

,
joka lännessä

äkkijyrkkänä rajoittaa laajaa Reinin laaksoa,

pohjoisessa loivasti viettää Mainin tasankoa
kohti. Reinhessen on mäkistä ja matalaharjuista,
korkein kohta 320 m yi. merenp. Joista mai-

nittakoon Rein, Wesehnitz, Modau, Selz, Fulda,
Sclnvalm sekä rajalla Neckar ja Main. Useita
kivennäisvesilähteitä (Nauhoim y. m.) . Ilmasto
alaukoseuduissa niin leuto, että viiniköynnös,
kastanja ja manteli viihtyvät hyvin, vuoristossa

raaka ja kylmä. Asukkaita 1,209,175 (1905)

,

joista 66,6 % protest., 31 % katol. ja 2% jiiutal.

Kansansivistys hyvä. Paitsi lukuisia kansa-
ja oppikouluja on useita ammattikouluja, opet-

tajaseminaareja, yliopisto, teknillinen korkea-
koulu, maanviljelys- ja metsäopisto, kirjastoja,

museoita y. m. Elinkeinoja: maanviljelys
(49 % maasta on peltoa ja puutarhaa, 13 % niit-

tyä ja 1.8% viinitarhoja), joka elättää 36%
14. III. Painettu 'Ali.

väestö.stä, karjanhoito (varsinkin Oberhesse-
nissä) , metsänhoito (31 % maasta metsän peit-

tämää), vuorityö (rautamalmia, ruskohiiltä, suo-
laa, mangaania; puuttuvan kivihiilen asemesta
käytetään turvetta), teollisuus (rauta-, melalli-

ja nahkatavaroita, kemiallisia aineita, paperia),
joka elättää 38 % väestöstä, sekä kauppa, jota

edistävät purjehduskelpoiset joet ja tiheä rauta-
tieverkko (1904: 1,367 km). V. 1905 kävi yksis-
tään Reinin satamissa 22,847 laivaa. Halli-
tusmuoto on perustuslaillis-monarkillinen ja

valtaistuimen perivät suvun miespuoliset jäsenet
(myös naispuoliset miespolven sammuessa). Edus-
kunta, joka kokoontuu joka vuosi, on 2-kamari-
nen ; toisen muodostavat itseoikeutetut (prinssit

y. m.) sekä aatelin ja suurherttuan valitsemat
jäsenet, toisessa on 50 välillisillä vaaleilla 6 v:ksi

valittua jäsentä. Äänioikeutettu ja vaalikelpoinen
on jokainen 25 v. täyttänyt tuloveroa maksava.
Korkein hallitusvirasto on valtionministeriö, jossa

sisäasiain-, oikeus- ja finanssiosasto. H:llä on 3

ääntä Saksan liittoneuvostossa ja lähettää 9

edustajaa Saksan valtiopäiville. V. 1909-10 oli

valtion tulo- ja menoarvio 103,212,558 mk; 1909
valtiovelka 521,643,862 ja valtion omaisuus
796,522,082 mk. Sotaväki kuuluu 18:nteen ar-

meiakuntaan. Maan värit: punainen ja valkoi-

nen. Pääkaupunki D a r m s t a d t. V. v. F.

Historia. H., ennen osa H:n maakreivi-
kunnasta, syntyi 1567, jolloin se maakreivikunta
H.-Darmstadt nimisenä joutui Filip Jalomielisen

nuorimmalle pojalle. H: n maakreivit hallitsivat

yleensä rauhallisesti, vaikka heidänkin maansa
kärsi Saksan yleisissä sodissa. Ludvik X (1790-

1830) menetti vallankumoussodissa suuren osan

alueistaan, mutta sai 1801 ja 1803 korvausta
Westfalenin herttuakunnasta y. m. Hän kuului

Reinin-liittokuntaan ja otti 1806 suurherttuan

arvonimen (,,Ludvik I"). Wienin kongressissa

1814 hän luopui Westfalenista, mutta sai sen

sijaan alueen Reinin vasemmalla rannalla. Sääsi

1820 perustuslain (siihen tehtiin myöhemmin eri-

näisiä muutoksia). Hänen seuraajansa kiisteli-

vät eduskunnan kanssa. Heistä Ludvik III (1848

-77) piti Preussin ja Itävallan välisessä sodassa

1866 jälkimäisen puolta, jonka tähden hän sai

luovuttaa äsken hankkimansa H.-Homburgin
Preussille. Sam. v. H. Mainin pohjoisrannalla

olevan osansa puolesta tuli Pohjois-Saksan liittO'

kunnan jäseneksi, v:sta 1870 koko II. kuuluu
Saksan valtakuntaan. Nyk. hallitsija on Ernst

Ludvik (v:sta 1892). " G. R.

Hessen-Kassel, v:een 1866 vaaliruhtinaskunta,

kuuluva Saksan liittokuntaan, nyt osa Preussin

provinssia Hessen-Nassau. Paitsi päämaata sii-

hen kuului muita pienempiä altieita. Pinta-ala

9,581 km», 745,063 as. (1864).

Historia. H.-Kassel oli alkuaan osa H:

n

maakreivikunnasta. Tämän jakaantuessa 1567

se, niinikään maakreivikuntana, joutui Filip

Jalomielisen vanhimmalle pojalle Wilhelm IV:lle.

Tämän poika Moritz (1592-1627) kääntyi luteri-

laisesta reformeerattuun oppiin. Hänen poikansa

Wilhelm V (1627-37) teki valtaistuimen perin-

nölliseksi esikoisoikeuden mukaan ja oli Ruotsin

liittolaisena kolmikymmenvuotisessa sodassa,

joka liitto jatkui hänen leskensä, miehekkään
Amalia Elisabetin, poikansa Wilhelm VI: n hol-

hoojan, aikana (k. 1650). Wilhelm VI:n pojan-



419 H essen-Nassau—Hetaira 420

poika oli Fredrik I (1730-51), joka 1720 oli tul-

lut Ruotsin kuninkaaksi : hän jätti H.-Kasselin

hallituksen veljelleen Wilhelmille (sittemmin

Wilhelm VIII). Tämän pojanpoika Wilhelm IX
(1785-1821) otti 1803 vaaliruhtinaan arvonimen,

mutta menetti maansa, joka 1807 yhdistettiin

Westfalenin kuningaskuntaan. V. 1813 hän sai

suuremman osan maastaan takaisin ja sääsi 1817

perustuslain, jota hän ei kuitenkaan toteuttanut.

Hänen poikansa Wilhelm II (1821-47) pakotet-

tiin antamaan vapaamielinen perustuslaki, mutta
tämän poika Fredrik Wilhelm (1847-66; k. 1875)

koetti poistaa sen, teki kyllä pakosta myönny-
tyksiä 1848, mutta uudisti pian entiset yrityk-

sensä; hänet karkoitettiin maasta, mutta hän
palasi Itävallan avulla 1850. V. 1852 hän sääsi

uuden perustuslain, joka Preussin vaikutuksesta

poistettiin 1862, ja vapaamielisempi v:lta 1831

uudistettiin. V. 1866 Fredrik Wilhelm kannatti

Itävaltaa, ja menetti sen johdosta maansa, joka

yhdistettiin Preussiin. G. R.

Hessen-Nassau, Preussin provinssi, pienuu-

deltaan toinen, muodostunut 1866 Ilessen-Kasse-

lin vaaliruhtinaskunnasta, Hessen-Homburgin
maakreivikunnasta, Nassaun herttuakunnasta,
Frankfurt am Mainin vapaakaupungista sekä

muutamista Baierille ja Ilessen-Darmstadtilli*

kuuluvista pienemmistä alueista, 15,701 km',

2,070,052 as. (1905), joista 68,6 % protest., 28,s %
katol. ja 2,4 % juutal. Maa on suurimmalta osal-

taan vuorista. Pohjoisosan täyttää n. s. Hesse-

nin vuorimaa, jonka korkeimmat huiput ovat

Kuiillgebirge (632 m) Fuldan läntisellä, Kaufun-
gerwald (640 m) ja Hohe Meissner (749 m) sen

itäpuolella. Kaakossa jatkuvat Spessart- ja Hohe
Ehön-vuoret (korkein kohta Wasserkuppe, 950

m). Lounaassa leviää aallokas Westerwaldin ylä-

tasanko Lahnin laakson luoteispuolella, sen kaak-

koispuolella taas metsänpeittämä Taunus, jonka

korkein kohta Grosser Feldberg (880 m). Ala-

vaa maata ovat ainoastaan Schwalmin ja Mainin
laaksot sekä Wetteraun tasanko. Joista mainit-

takoon rajalla virtaavat Pein ja Main sekä

Nidda, Lahn, Ohm, Fulda, Haune, Edor ja

Schwalm. Maailmankuuluja ovat Wiesbadenin,
Emsin, Seltersin y. m. kivennäisvesilähteet. Il-

masto on korkeammissa seuduissa kylmä (v:n

keskilämpö 5-6°) alempana lämpimämpi (keski-

lämpö 9-10°). Alavammat maat ovat erittäin

viljavia, vuoret upeitten metsien peittämiä

(Preussin metsäisin provinssi). Elinkeinot:

maanviljelys (vehnää, ruista, perunoita), viinin-

viljelys (etupäässä Taunukseu etelä- ja länsi-

rinteillä, vuotuinen tuotanto 3 milj. mk), karjan-

hoito, metsänhoito, vuorityö (rautaa, kuparia,

sinkkiä, kivihiiliä), teollisuus (metalli-, savi- ja

villatavaroita) ja kauppa (sen keskus Frankfurt
am Main). Jaetaan Kasselin ja Wiesbadenin
hallintoalueisiin. Pääkaupunki K a s s e 1.

V. V. F.

Hessenstein f-stäinj. 1. Hedvig Ulrika
von H. (1714-44), Ruotsin kuninkaan Fredrik

I:n jalkavaimo, valtaneuvos E. D. Tauben tytär;

1743 keisari korotti hänet room. valtakreivin-

naksi nimellä von H.: hänellä oli kaksi poikaa

ja kaksi tytärtä, (vrt. Fredrik I.)

2. FredrikVilhelmvonH. (1735-1808)

,

ruhtinas, ruots. soturi, edellisen poika. Kunnos-
tautui Pommerin sodassa 1757-62, nimitettiin

1770 kenraaliksi. Myssypuolueeseen lukeutuen

H. 1772:n vallankumouksessa kieltäytyi vastaan-

ottamasta hänelle tarjottua ylipäälliköntointa.

jonka vuoksi lyhyeksi aikaa vangittiin. Yleni

1773 sotamarsalkaksi ja 1776 valtaneuvokseksi

ja Pommerin kenraalikuvernööriksi, josta toi-

mesta 1791 erosi. V. 1785 hän sai ruots. ruhti-

naan arvon. (-Iskm-.J

Hessit, germ. kansanheimo, vastaa muinais-

ajan Khatteja, asuivat ennen aikaan Main-joen
pohjoispuolella ja ovat antaneet nimensä Hesse-

nin maakunnalle.
Hessoniitti ks. Granaatti.
Hessus, Helius Eobanus (1488-1540).

oik. Eoban Koch, saks. runoilija, latinan

professori Erfurtissa, josta kutsuttiin Niirn-

bcrgiin 1526; palasi Erfurtiin 1533, muutti Mar-
burgiin 1536. H. oli taitava latinankielinen

runonsepittäjä ja improvisaattori ; huolimatta
pintapuolisuudestaan hän oli aikalaistensa kes-

kuudessa suuressa maineessa. Hänen teoksistaan

mainittakoon ..Psalterium" (1537), „Operum
farragines dua;" (1539), „Ilias" (1540), „Epistolfe

familiares" (1543).

Hestia [-ti'äj, H i s t i a (kreik., = liesi) , lieden

ja siinä palavan tulen jumalatar. Liettä ja sen

tulta pidettiin kodin ja perhe-elämän pyhänä
keskuksena; sen ympärille keskittyivät kodissa

suoritettavat pyhät toimitukset; sen pyhyys suo-

jeli myös vierasta ja vainottua, joka liedelle is-

tuutui. Samoin kuin kodilla, oli kaupunkival-
tiollakin pyhä lietensä, jonka tuli ei saanut kos-

kaan sammua; tavallisesti se oli kaupungin pry-

taneionissa; siirtolakaupunkia perustettaessa vie-

tiin sinne tulta emäkaupungin liedeltä. Valtio-

liitoillakin oli yhteiset lietensä. — Jumalattarena
H:aa pidettiin erittäin suuressa arvossa; juma-
lien sukujärjestelmässä hän mainittiin ensimäi-

souä Kronoksen ja Rhean lapsien joukossa; häntä
kuvailtiin iäti puhtaaksi neitsyeksi. Ateriat alo-

tettiin ja lopetettiin H:lle suoritetulla uhrilla

(tav. juomauhrilla) ; kun useille jumalille uhrat-

tiin, niin H:aa tavallisesti kunnioitettiin esi- ja

jälkiuhrilla. Valakaavoissa hänellä niinikään oli

tärkeä sija. — Jumalattarena H. sekä nimeltään
että olennoltaan on sama kuin roomalaisten
V e s t a. — Pythagoralaisten opissa H:lla tarkoi-

tettiin maailmankaikkeuden keskustaksi oletet-

tua tulta. Toisissa järjestelmissä taas maa maail-

man ke>kuksena sai II:n nimen. O. E. T.

Hesykhios fhcsy'-]. 1. H. Aleksandrialainen,

kroik. grammatikko, laajan (kreik.) sanakirjan
tekijä (luult. 5:nnellä vuosis. j. Kr.). H:n
Leksikon, joka perustuu etupäässä Diogenia-

noksen samanlaatuiseen teokseen sekä Apionin
ja Apollonioksen (ks. t.) homerolaisiin sanakir-

I

joihin, on, virheistään ja erehdyksistään huoli-

matta, tärkeä tekstikritiikin ja interpretatsionin

apulähde sekä sisältää runsaita yksityistietoja

kreikan kielen murteista. — 2. H. Miletolainen

(6: unella vuosis. j. Kr.) kirjoitti m. m. aakko-
sellisesti järjestettyjä tietoja kreik. kirjaili-

joista; teos on hävinnyt, mutta Suidas (ks. t.)

on käyttänyt sitä hyväkseen suurta tietosana-

kirjaansa laatiessaan. O. E. T.

Hetaira (kreik. /(efa'fra = naistoveri, ystävä-

tär), muinaisilla kreikkalaisilla nainen, joka

perhe-elämän ulkopuolella vapaasti seurusteli

miesten kanssa. Useimmat h:t olivat tavallisia
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porttoja, jotka monasti esiintyivät tanssijatta-

rina, soittajattarina j. n. e. Heidän lukunsa oli

erittäin runsas kaikissa suurissa kaupungeissa,
esim. Ateenassa ja varsinkin Korinthoksessa,

missä heidän toimintansa oli yhteydessä A])hro-

diten temppelipalveluksen kanssa. Monet h:t oli-

vat huomattavat henkevyydestään, sivistykses-

tään ja hienosta seurustolutavastaan tai kauneu-
destaan ja viehättävyydestään. Arvosteltaessa

h:ojen suurta merkitystä kreikkalaisissa yhteis-

kunnissa on muistettava, että perheen naisjäsen-

ten elämä useimmissa valtioissa oli kokonaan
suljettu kodin seimen sisälle ja heidän kasvatuk-
sensa yleensä vaillinainen, niin että he eivät

voineet tyydyttää miesten sivistyneen naisseuran
tarvetta ; siksipä Kreikan etevimmät miehet
julkisesti seurustelivat h:ojen kanssa. E. R-n.
Hetairia [•i'äj (kreik. toverikunta, liitto, yh-

distys). 1. Vanhassa Kreikassa samanmielisten
yhdistys keskinäistä avunantoa varten. Kreikan
valtioissa toimi usein h:n nimisiä salaisia val-

tiollisia liittoja; ne olivat tavallisesti ylimykselli-

siä ja niiden tarkoitusperänä oli kansanvallan
vastustaminen. — 2. [eteri'aj. Uudempaan ai-

kaan h:n nimeä on käytetty kreikkalaisista sekä
valtiollisista että kirjallisista yhdistyksistä. Ru-
noilija Rhigas perusti 1790-luvulla valtiollisen

h:n, joka työskenteli kreikkalaisen kansallisuu-
den herättämiseksi ja vapauttamiseksi. V. 1814

muodostui valtiollinen h. tön filikön 1. filike h.

(ystävyysliitto) ja 1812 h. tön filomiisön (runou-
den ystäväin liitto). Viimemainittu kasvoi hyvin
suureksi ja ylläpiti oppilaitoksia. Vapaussodan
alkaessa 1821 se lakkasi joksikin ajaksi ja Krei-
kan kuningaskunnan perustamisen aikoihin

(1832) lopullisesti. G. R.
Hete ja Heteikkö ks. Suo.
Hetekaali ks. M o n t i a.

Heterodera Schachtii, suolinkaisiin kuuluva,
sokerijuurikkaissa loisiva mato, joka tekee va-
hinkoa varsinkin vanhoilla juurikasviviljelyk-
sillä. E. W. S.

Heterodoksi (kreik. /leferos = toinen, ja doksa
= ajatus), toisinajatteleva, harhaoppinen. — H e-

terodoksia, harhaoppisuus.
Heterodonttinen. 1. Hampaisto, jolloin

hampaat ovat erilaistuneet etu-, kulma- ja taka-
hampaiksi. — 2. H. lukko tarkoittaa useiden
simpukkain kuoren lukkomuotoa, joissa on vain
muutamia, erilaisia hampaita, jotka sopivat toi-

sessa kuoressa oleviin kuoppiin. E. W. S.

Heterofyllia (kreik. heteros = toinen, ja phyl-

^OTO = lehti), kaavit., se ominaisuus eräillä kas-

veilla, että niillä ou toinen toisistaan hyvin eroa-

via varsilehtiä, esim. monien vesikasvien veden-
alaiset ja vedon pinnalla kelluvat lehdet.
Heterogeeninen {heteros = toinen, ja gevos =

laji), erilaisista aineksista kokoonpantu. Vasta-
kohta: homogeeninen.
Heterogonia ks. Sukupolvenvuorot-

t e 1 u.

Heteroikinen (kreik. Tic^eros = toinen, ja oikos
= koti), kasvit., loissieni, jonka eri lisääntymis-
elimet esiintyvät eri isäntäkasveilla, vrt. A u-

t o i k i n e n.

Heteromera, erilaisniveliset, kova-
kuoriaisia, joiden etu- ja keskinilkoissa on 5,

takimaisissa 4 niveltä. Ruumis yleensä suuri tai

keskikokoinen, muodoltansa ja rakenteeltaan hy-

vin vaihtelevainen. Elävät kukissa, kaarnan alla,

puiden lehdillä, juurilla tai käävissä ja syövät,
harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, kasvi-

ravintoa. Kaikkein suurimpia kovakuoriaisten
alalahkoja, johon kuuluu monta toisistansa hyvin
eroavaa heimoa. Runsaasti edustettuna lämpi-
missä maissa. Suomessa 117 lajia, niiden jou-

kossa jauhopukki (TenebrioJ ja touko-
härkä (Meloe). U. S-s.

Heteromorfinen (kreik. heteros = toinen, ja

morphe' = muoto) , muodoltaan erilainen.
Heteromorfismi ks. Heteromorfisuus.
Heteromorfisuus (kreik. heteros = eri, ja

morphef - muoto), se ilmiö, että kahdella tai

useammalla aineella on sama kemiallinen kokoo-
mus, mutta eri kidemuoto ja muut ominaisuudet.
Keskenään heteromorfisia ovat siis esim. hiili,

grafiitti ja timantti, samoin aragoniitti ja kalkki-
sälpä keskenään. Kemiallista yhdistystä tai alku-

ainetta, joka saattaa esiintyä eri heteromorfisina
muotoina, sanotaan joko dimorfiseksi, tri-
m o r f i s e k s i j. n. e. tai yleensä polymorfi-
seksi. P. E.
Heteropoda ks. Kotilot.
Heteroptera ks. N i v e 1 k ä r s ä i s e t.

Heteroserkkinen ks. Kalat ja Pyrstö.
Heterosporinen ks. Sanikkaiset.
Heterostylia (kreik. /ieieros = toinen, ja stylos

= vartalo), kasvit., eripitkäu vartalon esiintymi-

nen saman lajin eri kukissa. Milloin jollain la-

jilla, esim. Primtda veris, on kahdenlaisia, lyhyt-

ja pitkäVartaloisia kukkia, ja pitkävartaloisen

kukan luotti on samassa tasossa kuin lyhytvar-

taloisen ponnet ja päinvastoin, nimitetään kuk-
kia dimorfisiksi (kaksimuotoisiksi), mil-

loin taas heteet ovat kahdessa eripitkässä ryh-

mässä, niin että niiden ponnet ovat kahdessa
kerroksessa ja vartalon luotti eri kukissa on

joko a. molempien ponsikerroksien j'läpuolella,

6. niiden välissä tai c. alinna molempien kerros-

ten alla, nimitetään kukkia trimorfisiksi
(kolmimuotoisiksi), esim. Lythrum salicaria. H.

edistää ristipölyytystä. Darwinin kokeet ovat

osoittaneet, että edullisin hedelmöitystulos saa-

vutetaan, jos pölyytetään luotti samassa tasossa

olevan ponnen pölyllä. (J. Ä. W.)
Heterotricha, ripsilikoeläin-lahko; ruumis ko-

konaan värckarvojen peittämä ja varustettu eri-

tyisellä, suuaukkoon johtavalla spiraalikiertei-

?ellä värekarvarivillä. Näihin kuuluu m. m.

vapaasti liikkuva Stentor-suku ja loisiva Balan-

lidium, joista eräs laji, B. coli, tavataan ihmisen

paksussasuolessa vatsatautien aiheuttajana.

E. W. S.

Heterotrooppi ks. Kahtaistaittumi-
n e n.

Hetfalu [-e-J (unk., = „Seitsenkylä"), Kaak-
kois-Unkarissa (Erdöly'issä) lähellä Brassön

kaupunkia luonnonihanassa seudussa sijaitseva

kylä jono, jonka muodostavat kylät: Bäcsfalu,

Csernätfalu, Hosszflfalu, Purkerecz, Tatrang,

Tiirkös ja Zajzon (yht. n. 21,000 as.). Suurin

on Hossztjfalu (n. 6,300 as.) ;
Zajzonissa on pieni

kylpylaitos. Asujamisto enimmäkseen cs.lngö-

niagyaareja (ks. t.) ; sitäpaitsi romaanialaisia.

Hetiitit, Hetiläiset ks. Heettiläiset.
Hetiö ks. H e d e.

Hetman. Näin nimitettiin 16:nnelta vuosis.

alkaen Puolan värvättyjen sotajoukkojen yli-
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päällikköjä. Tämä nimitys on saksalaista alku-

perää (ÄöMpiTn-ariJi, murt. heitmann = hauptmann)

.

V:sta 1539 alkaen oli kaksi hetmania: „kruunun
suurhotmani" ja „kenttähetmani", joista edellinen

oli varsinainen ylipäällikkö. Hetmauit nimitel-

tiin virkaansa koko elinkaudeksi eikä heitä voi-

nut mikään mahti siitä erottaa. Heidän vaiku-
tuksensa valtakunnan politiikkaan oli tavatto-

man suuri ja useimmin turmiollinen. V. 1717
valtiopäivät koettivat rajoittaa hetmanien valtaa

ja kielsivät heitä sekaantumasta kuninkaanvaa-
liin. Puolan eusimäinen hetmani oli Jan Tar-
nowski Sigi-smund I:n aikana ja viimeinen Bra-
nicki. Hotmailin arvonmerkkinä oli nuijannäköi-
nen sauva. J. J. M.
Hettner, Hermann (1821-82), etevä saks.

taide- ja kirjallishistorioitsija. Pääteokset:
„Vorsehule zur bildenden Kunst der Alten"
(1848), ,,r)ie romantische Schule in ihrem Zusam-
menhang mit Goethe und Schiller" (1850), „Das
moderne Drama" (1852), ,,Literaturgcschichte

des 18 Jahrhunderts" (valmistui 1870, 3 osaa,

pääteos), „Italienische Studien" (1879). [A.

Stern, „H. Hettner, eiu Lebensbild" (1885) :

Spitzer, ,,H. Hettners kunstphilosophische An-
fänge und Literarästhetik" (1903, 1 n.).]

J. E-l.

Hetulat ovat hetulavalaiden suulaesta kahden
puolen riippuvia, aina 4 m:n pituisia sarveis-

levyjä, joiden sisäreunassa on tiheässä pitkiä
karvamaisia ripsi.säikeitä. Keskellä, lähinnä
leukapieliä hetulat ovat pisimmät ja lyhenevät
eteen- ja taaksepäin. Hetuloiden luku on vaih-

televa, ollen esim. täysikasvuisella sinivalaalla

290-310, gröulanuin valaalla 300-360. Jälkimäi-
sellä tämä luku vastaa n. 1,800 kg:n painoa.

Itse hetulassa on erotettavissa ulompi, tiiviimpi,

yhdensuuntaisista sarvcislevyistä muodostunut
peite- ja sisempi hienoista sarveispilleistä ja säi-

keistä muodostunut pillikerros. H:den avulla

valas siivilöi suuhunsa tulleet merieläimet, pääs-
täen veden pursumaan suupielistä ulos. H:ista
valmistetaan kampoja, hiusneuloja, rasioita; ne

tunnetaan kaupassa „kalanluun" nimellä.

E. W. S.

Hetulavalaat ks. Valaa t.

Hetääri ks. Hetaira.
Heuglin [höig-J, Theodor von (1824-76),

saks. lutkimusmatkustaja ja ornitologi, tutki
1850-58 Egyptiä, Abessiiniaa ja Punaisen-mercn
rantaseutuja, johti 1861 Vogelin etsimistä varten
järjestett.vä retkikuntaa, jonka myöhemmin kui-

tenkin jätti. Ennen palaamistaan Eurooppaan
hän tutki vielä Abessiiniaa ja kulki Bahr-el-

Ghasalia pitkin ylöspäin. V. 1870-71 hän mat-
kusti Huippuvuorilla ja Novaja Zemljalla ja

1875 jälleen Koillis-Afrikassa. Hänen teoksis-

taan mainittakoon: „Eeisen in Nordost-Afrika"
(1857) ja „Ornithologie Nordost-Afrikas" (1869-

75). V. V. F.
Heureka [-e-J (kreik.), „oleu löytänyt". Näin

kerrotaan Arkhimedeen huudahtaneen keksit-

tyääii sen hydrostatiikan lain, jota sanotaan
Arkhimpdeen laiksi (ks. t.)

.

Heuristinen opetusmenetelmä ks. Opetus-
menetelmä.
Heurlin [hörlVyi], Kristofer Isak

(1786-1860), ruots. piispa ja valtiomies; oltuaan
ensin Lundin yliopistossa opettajana toimi sit-

temmin koulumiehenä ja pappina; tuli 1838
Visbyn piispaksi, mutta luopui virastaan 1841

;

nimiteltiin 1847 Växjön piispaksi. H. otti erit-

täin huomattavaa osaa Ruotsin valtiolliseen elä-

mään v:sta 1828, jolloin valittiin valtiopäiville;

oli 1838-40 valtiosihteerinä kirkollisasiain toi-

mituskunnassa ja 1842-44 valtioneuvoksena ja
kirkollisasiain päällikkönä.
Heusinger [höiz-J von Waldegg, Ed-

mund (1817-86), saks. rautatieteknikko, suun-
nitellut useita vanhempia saks. rautateitä, tehnyt
rautatierakennuksen ja -kaluston alalla paran-
nuksia, joista mainittakoon: epäkeskiö-säätölaitos

vetureissa, sivukäytävät läpikuljettavissa rauta-
tievaunuissa, päällysrakenteita (kiskoraken-

teita) pää- ja sivuratoja sekä raitioteitä varten.
Julkaissut useita ammattiteoksia, perusti 1845
tunnetun aikakauskirjan ,,Organ fiir die Fort-

j

schritte des Eisenbahnwesens", julkaisi 1874-78

yhdessä useiden ammattimiesten kanssa „Hand-
buch der speziellen Eisenbahntechnik" (5 nid.),

sekä suuren insinöörikäsikirjan „Handbuch der
Ingenieurwissen3chaften" (2:sen painoksen ja

osia 3:nteen), J. C-4n.
Hevaa (ven. Kovas), joki Länsi-Inkerissä.

Se saa alkunsa Tyrön pitäjän eteläosassa ja kul-

kee mutkitellen luoteista kohti, laskien lopulta

Suomenlahteen. H:n varsilla on Inkeroisia, äyrä-
möis-suomalaisia ja venäläisiä kyliä. K. S.

Hevea, Euphorbiacece-heimoon kuuluva brasi-

lial. puusuku, n. 10 lajia, joista etenkin H. hrasi-

liensis-\c\.y\n maitiaisnesteestä enin osa p a r a-

kautsukkia (ks. Kautsukki) valmiste-
taan. (J. A. w.;
Hevonen. Kesytyshistoria. Uusimmat

tutkimukset osoittavat, että kullakin maanosalla
on alkujaan ollut oma villihevosensa. Nämä oli-

vat pienikasvuisia, miltei saavuttamattoman ar-

koja ruohikoilla eläviä laumaeläimiä. Jo aikai-

seen ihmiset alkoivat niitä kesyttää kotieläimik-
seen. Villeiksi jääneet laumat kuolivat vähitel-

len sukupuuttoon ; ainoastaan Sisä-Aasian aroilla

tavataan vielä jätteitä alkuperäisistä villihevo-

sista (Equus Przevalskii). Etelä-Venäjän, Ame-
riikan y. m. ruohoaavikoilla puolivilleinä elelevät

nykyajan »villihevoset" sitävastoin polveutuvat
ke.syistä hevosista. — Alkumuodot ja ro-
dut. Vanhassa-maailmassa arvellaau olleen

kolme toisistaan hiukan eroavaa alkumuotoa:
A. Itämainen (orientaalinen)

,
jonka koti on

Lounais-Aasia ja jolle ominaisia ovat: pitkä,

hoikka ja kuiva pää (korvat hoikat, lähellä toi-

siaan, silmät ylhäällä) ; pitkä ja jäntevä kaula,

solakka ruumis, samoin jalat; kestävä ja tulinen

luonne. Nykyajan puhtaimpia ja tyypillisimpiä

itämaisia muotoja ovat: arabialainen ja sen lähi-

sukulaiset, syyrialainen, turkomannilainen, egyp-
tiläinen, berberiläinen sekä täysverinen-
englantilainen h., joka kumminkin nyky-
ajan etevimpänä kulttuurihevosrotuna on kehit-

tynyt koossa, rakenteessa, kestävyydessä, nopeu-
dessa ja loisteliaisuudessa kaikkien edellämainit-
tujen esi-isiensä edelle. Ihan täysverisiä hevos-
rotuja on ainoastaan 2: täysverinen arabialainen
ja täysverinen englantilainen. Näillä jalostamalla
Euroopan kömpelömmistä maatiaishevoskannoista
on saatu muodostetuksi n. s. puolive^isiäro-
t u j a, joita ovat miltei kaikki muut sivistyneen
maailman loistohevosrodut, s. o. ratsu-.



Hevonen I.

Suoni ai M isiä hcAosia.

-laakkiK . Syiit. lS(i4; k..] k. >. | )

enniitvs 3 virst. (>: 14.

»Veikko». Synt. 1871; kork. s. 147 cm,

enniitvs 3 vir.st. ö: 41.

-Hippos.. Tarvaalan maanviljelyskoulu. Kantak. Nm |-J4. Synt. isi»

kork. s. 150 cm.

»Leimu>'. Syut. 1SS8; kork. \')\,j cm,

ennätys 3 vir.->t. G: 2."j.

>Netta». Svnt. 1900; kork. s. 150 cm.



Hevonen II.

Suomalaisia hevosia.

»Alarik». Kantak. X:o 134. Synt. l!S!i7:

kork. s. ir)4 <-in, ennätys ,S km ö: M,2.

Ililpuii: . Kantnk. N:<i 1 3. Synt. lIMil

kork. s. I."i0 f-m. cnn.-itvs 3 km ö: 12.s.

xllfinen pdika; . Kantak. X:n .")-J. Svnt. 19(iU:

kork. s. I.')n cm. enniitys .3 km "i: 30,8.

;Oiva;. Kantak. .\:(. tii. Synt. 1902:

kork. s. lö(l cm. ennätys 3 km .">: (12,8.

?^

»Hipon Elo». Kantak. N:o 438. Synt,

1905; kork. s. 158 cm.

»Pöllö». I



Hevonen III.

Araliialaiuen hevonen. 2. Tiiysiveritien en>;liinliliiiiieii. :!. Trakelniiliiinon. -I. Sliel land-pdiii.

5, Clydesclale. (>. Unkarilainen juoksija. 7. Oldenbiirgilainen. H. Uilov-juoksija.

f). ?jpl<;inlaint'n tyiUievonen.



1 Etuhampaat
2 Poskihampaat
2a Kuolainikenet
3 Välileuanluu
i Xenäliui
5 Yläleuanluu
li Poskiharjanne
7 Poskikaari
8 Otsaluu
9 Silmäkuoppa

10 Alaleuka
11 Alaleuannivel
12 Kuulotorvi
13 Päälaki
14 Xiskaluu
15 Ensim. kaulanikaina (allas)

16 Toinen
17 Ens. kylkiluu
18 Kylkiluut (18 paria)

19 Rinta (lastan) rusto

20 Rintalasta
21 Kylkirustokaari
22 Lapaluu
23 Laparusto
24 Lapaharjanne
25 Olkaniyel
26 Olkahiu
27 Kyynärnivel
28 Kyynärpää
29 Kyynärvarren lipit

30 Etupolven luut

31 Papuluu
32 Sääriluu
:','', Keihäsluu
'A Herneluut

. 5 Vuohisnivel

I

36:n ja 37:n vä-

36 Yuohisluu Iillä on ruunu-
3" Ruunuluu; nivel .ja 37:n

38 Kavioluu
j
ja 38:n välillä

I
kavionivel

39 Vasempi sarvenaluu
40 Oikeanjjucil. sarvenaluu

1. l.iiuiaiiki

41 Peräkannikka
42 Lonkkanivel
4:', Reisiluu
44 Reisiluun lonkka
4.") Polvenlumppio
4(1 Polvinivi-1

47 Koipiluu
48 PohkKilim

49 Kinnernivt'1
50 Kinttuluu
51 Takasäärihiu
52 Keihäsluu
53 Vuohisnivel
54 Vuohisluu
55 Ruunuluu
56 Kavioluu

Korvat
Otsa
Suu ja huulet
Silmä
Nenäpii
Kuono
Sierain
Leuan alus

I Kurkun alus
Leukaperät
Koi'vasylkiiauliiini'M

Niska
Kaulavarsi
Kuulapii
Kaulan alus
Säkä
Lapa
Rinta
Kyynärpää

19 Kyynärvarsi
20 Etupolvi
21 Sääri
22 Vuohisnivel
2:! Vuohinen
24 Ruunti
25 Kavio
2ii Selkä
27 Lann»-- I. nuinuais-

seutu
JS Lautanen 1. risti

29 Hännäntvvi
30 Häntä
31 Kylki
32 Kainalo
3:1 Sarvena
34 Masmalo
35 Kuohottiinet
36 Mulkut
37 Reisiverma (b ulko-

reisi)

:!8 Polvi
39 Kinner
40 Kinttu
41 Yiisilmä (kastanja'
42 Päkläinen

UlkiJimioto ja ruumiinosat: .\ Kyiiuäsi Kokiiiiiiiiii-, C Nivusosa.
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juoksija- ja vaunuhevosrodut. — Puoliverisiä ro-

tuja Englannissa: Hackney-, Hunter- ja Norrfolk-

rodut, Saksassa: itäpreussilainen, oldenburgilai-

nen, mecklenbuigilainen, hannoverilainen ja

holsteinilainen rotu, Ranskassa: anglonorniandi-
laiuen, Venäjällä: Orlov-juoksija, Ameriikassa:
ameriikkalainen juoksija. Suomeenkin on itä-

maista alkumuotoa olevia hevosia jonkun verran
tuotu ja Suomen hevosiin varsinkin itäosissa

maata hiukkasen sekoitettu. B. Eurooppa-
lainen alkumuoto. Sen kotipaikan luul-

laan olleen nykyisen Saksan ja Ranskan seuduilla,

josta on löydetty jääkautisia hevosen luuran-

koja. Se on ollut pieni, mutta suhteellisesti pal-

joa vahvempiruumiiuen, kuin muut alkumuodot
sekä näyttänyt taipumusta suurenemiseen ja

vaukistumiseen. Keski-Euroopan ja Skandinaa-
vian maatiaishevosten luullaan polveutuneen
tästä. Sen tuntomerkkejä ovat: raskaanliiinen

pää (paksunlaiset korvat ja leukaperät) ; lyhyt,

paksu kaula, leveä, syvä ruumis (lautasessa usein

keskellä syvennys, „oja"), leveät jalat; suurenee

helposti, jos sitä useammassa polvessa hyvin
hoidetaan. Tästä kehitettyjä ovat useimmat
nykyajan raskaat työhevos rodut, joi-

den ruumis on suuri ja paksu, luonne ja liik-

keet veltot. Sellaisia ovat Belgiassa: belgia-

lainen, Saksassa: ardennilaiuen, Ranskassa: per-

cheron-. Englannissa: Clydesdale- ja Shire-, Tans-
kassa: juuttilainen rotu. Olosuhteista riippuen

ovat muutamat, kuten gudbrandsdalin-rotu Nor-
jassa, pysyneet keskikokoisina pirteäluontoisina

sekä esim. norjalainen vuonohevonen ja gotlanti-

lainen kääpiöhevonen pysyneet hyvinkin pieninä.

Suomessakin tavataan tätä eurooppahiista alku-

perää mcrcnrantaseuduissa sekä sisämaassakin
varmaankin jonkun verran sekoitettuna maan
maatiaishevosiin. C. Mongolilaisen alku-
muodon arvellaan olevan kotoisin Sisä-

Aasiasta, josta sitä on suomalais-ugrilaisten kan-
sojen mukana siirtynyt Volgan varsille, levinnyt

koko nykyiseen Venäjän valtakuntaan sekä edel-

leen Ujikariin ja Suomeen muodostaen pääasiassa
näiden maiden alkuperäisen maatiaishevoskan-
nan. Alkuperäisen mongolilaisen hevosen pää-

asialliset tuntomerkit ja ominaisuudet lienevät:

kuiva, mutta ei erittäin jalo pää (korvat lyhyet,

paksutyviset, kaukana toisistaan, leukaperät le-

veät, silmät alhaalla) ; kaula lyhyenläntä, ei ras-

vainen (usein n. s. hirvenkaula) , ruumis verrat-

tain syvä, mutta ei erittäin leveä, jalat kuivat
ja kestävät ; luonne tyytyväinen, mutta vilkas.

Mongolilainen h. on kokoonsa nähden uskomatto-
man kestävä. Sen tyypillisimpiä edustajia Eu-
roopassa: uralilainen (kasakkahevoneu) , Itä-

meren-maakuntain alkuperäinen „kleppert" 1.

„lippari", sekä suomalainen sisämaan alku-

peräinen hevonen (ks. alemp. Siitos). Etelä-

Venäjällä ja Unkarissa lienee siihen jo aikaiseen

sekoittunut itämaista verta. Eurooppalaista ja

mongolilaista alkuperää olevia hevosia sanotaan
yhteisellä nimellä kylmäverisiksi, erotukseksi

täysi- sekä puoliverisistä itämaisista, joita sano-

taan lämminverisiksi.
Ulkomuoto (eksteriööri). Hevosen

ulkomuodosta hevostuutija voi melkoisen suurella

varmuudella päättää, mihin se käytännössä kel-

paa. Senpä vuoksi riippuu hevosen arvo paljon
sen ulkorakenteesta. Tärkeimmät vaatimukset

tähän nähden ovat: kaunis ja selväpiirteinen

pää; loistohevosella pitkä, ohut ja jäntevä kaula,
työhevosella lyhyempi ja paksumpi ; syvä ja leveä
eturuumis, jotta rintakehä, jossa keuhkot ja sy-
dän sijaitsevat, olisi avara; suora, leveä ja lyhyt
selkä, jotta eturuumiin (rynnäsosan) ja taka-
ruumiin (nivusosan) yhdistys tulisi tanakaksi;
takaruumiin tulee olla pitkä ja leveä, vahva-
lihaksinen, sillä sen sekä selän vahvuudesta riip-

puu suurimmaksi osaksi hevosen voimakkuus

;

jalkojen tulee olla suhteellisesti lyhyet, tyvestä
(lihaksien kohdalta) paksut, kiilamaisesti alas-

päin ohenevat, sääret jänteiden kohdalta taas
leveät, litteät ja „kuivat"; vuohiset lyhyet ja
tanakat; kaviot säännölliset, sileäpintaiset ja

paksuseinäiset. Jalkojen asennoille pannaan
suuri arvo; niiden tulee olla säännölliset, jotta
hevonen juostessaan heittää ne suorassa suun-
nassa eteenpäin. — Paitsi sitä että hevosruumiin
yksityiset osat ovat hyvin kehittyneet, pannaan
pääpaino siihen, että h. kokonaisuudessaan on
sopusuhtainen ja että siis yleisvaikutus on
hyvä. Loistohevoselta vaaditaan hienopiirtei-

syyttä, jaloutta, liikkeitten loisteliaisuutta ja

nopeutta, hyvältä työhevoselta taas vahvaraken-
teisuutta, „atleettimaisimtta" ulkonäössä sekä
voimaa, tyyneyttä ja reippautta liikkeissä. Siitos-

hevosen tulee sitäpaitsi suvulleen, rotuleimalleen,

koolleen, värilleen, luonteelleen ja liikkeilleen

vastata sen rodun vaatimuksia, johon se kuuluu.
— S i i to s ja j a 1 o s t u s. Jalostuksen menesty-
misen ensiehtoja on järjestelmällisyys. Siitok-

sessa on tarkoin harkittava, millaista jalostettava

hevosaines on, millaiseksi sitä tahdotaan jalostaa

(päämäärä) sekä millä keinoilla tämä on tehtävä,

jalostus tapahtuu: joko puhdassiitok-
s e 1 1 a (enimmin päämäärää vastaavat eläimet

käytetään siitokseen ilman vieraan veren sekoi-

tusta) tahi ristisiitoksella (käyttämällä

jotakin sopivaa vakaaperinnöllistä vierasta ro-

tua jalostusvälineenä). Jos puhdassiitos pää-

määrän saavuttamiseksi soveltuu, menestyy se

varmemmin ja käy halvemmaksi, ristisiitos taas

vaatii sekä johtajilta että hevosenkasvattajilta

monipuolista taitoa ja varallisuutta. Sen avulla

on kumminkin muodostettu miltei kaikki maail-

man loistohevosrodut sekä jotkut työhevosrodut-

kin. Järjestelmällisellä ristisiitoksella muodos-

tettuja rotuja nimitetään k ti 1 1 1 u u r i r o-

duik^i; puhdassiitoksella saatuja taas jalos-
tetuiksi maatiaisroduiksi. Jos sii-

tokseen käytetään umpimähkään milloin mitäkin

vierasta rotua tahi sekarotuisia eläimiä, niin

sanotaan tällaista siitosta sekasiitokseksi.
Tällä tavoin ei koskaan ole onnistuttu muodosta-

maan vakaaperinnöllisiä rotuja; se on rotusiiiok-

selle aivan arvoton.

Tämän vuosisadan alkuun asti hevossiitos on

Suomessa ollut järjestelmällisyyttä vailla.

Kilpa-ajot, niiden yhteydessä toimeenpannut
hevosten tarkastukset, muutamat vuotuiset ori-

näyttelyt sekä r u u n u n o r i i d e n sijoittami-

set ovat olleet miltei ainoita valtion toimen-

piteitä hevosjalostuksen edistämiseksi. Kun yllä-

mainituissa vähälukuisissa tarkastuksissa ja

näyttelyissä hyväksyttiin umpimähkäisen seka-

siitoksenkin tuloksia, kunhan vain olivat »Suo-

messa syntyneitä", ja kun mitään varsinaista

päämäärää ei ollut, niin eipä ihme, ettei rotu-
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siitos näistä toimenpiteistä hyötynyt. — Vasta
kun muutamat valtiouapua nauttivat hevosjalos-

tusyhdistykset (Turun, Uudenmaan, Tammelan,
Keski-Suomen, Karjalan y. m. „hippokset") alkoi-

vat toimia, oli ensimäinen askel järjestettyyn

hevossiitokseen päin otettu. Ja 1905 annetun
asetuksen nojalla järjestettiin Suomen hevos-

siitos lopullisesti sellaiselle kaunalle, että voimme
toivoa sille menestystä. — Päämääräksi on
asetettu suomalaisrotuineu. Suomen
maatalouteen sovelias keskikokoi-
nen työhevonen, jolla olisi ripeät
liikkeet ja hyvä luonne (väri mieluim-
min rautias). Tämän saavuttamiseksi päätettiin

ryhtyä pitämään kantakirjoja, joihin sukunsa,
rotuleimansa 1. tyyppinsä, rakenteensa, värinsä,

kokonsa ja luonteensa puolesta täydellisimmin
päämäärää lähentelevät oriit ja tammat hyväk-
sytään. — Siitosta johtaa valtion hevos-
hoidonneuvoja, Maanviljelyshallituksen
alainen virkamies, apulaisineen. Paikallisesta

hevos-siitoksesta huolehtivat valtionapua nautti-
vat hevosjalostusyhdistysten lii-

tot alaisine jalostusyhdistyksineen neuvojansa
ja keskuudestaan valitseman toimikuntansa
välityksellä. Liitto saa väliaikaisesti pitää
tamraakantakirjaa alueensa hyväksytyistä tam-
moista, jos sillä on Maanviljelyshallituksen hy-
väksymä kantakirjanpitäjä. — Ripeäliikkeisyy-
den ja kestävyyden ylläpitämiseksi ja hevos-

rodulle ominaiseksi saattamiseksi toimeenpan-
naan valtion varoilla vuosittain ravikilpailuja
(2 suuret: I palkinto 1.000 mk ja 10 pienem-

pää: I palk. 400 mk, sekä nuorille, 3-6 vuotiaille

h:ille: I palk. 200 mk). Kilpa-ajoihin osaa otta-

maan pääsevät ainoastaan kantakirjoihin hyväk-
sytyt hevoset.

Alle 4-vuotiasta oritta ei j-leensä pidä käyttää
astutukseen; 4-vuotiasta voi käyttää noin 30
tammalle, 6-13 vuotiasta noin 100 tammalle ke-
väässä; vanhempia tahi muutoin heikkoja vä-

hemmän. Enempää kuin korkeintaan 2 kertaa
päivässä oi voimakkaalla oriillakaan pidä astut-

taa. Siitosoritta ou hyvin hoidettava, sille on
annettava vahva ruokinta ja joka päivä tasaista,

kevyttä liikettä, esim. kepeässä työssä. Siitos-

tamma on astutettava (mieluimmin jo 4-vuo-
tiaana) mahdollisimman hyvällä, kantakirjaan
hyväksytyllä oriilla, joka juuri niissä suhteissa
on huomattavan etevä, missä tammalla on heik-
kouksia. Hyvää tammaa saa joka vuosi käyttää
siitokseen, mutta sitä on silloin huolella hoidet-

tava: pidettävä hyvässä kunnossa, mutta ei liha-

vana ja käytettävä joka päivä viimeiseen asti

liiljaiseen, kevyeen työhön. Tamma kantaa
10'/2-12 kuukautta. Tiineyden loppuaikoina se

on pidettävä irrallaan tilavassa karsinassa. Kun
varsomishetki lähestyy (utareneste muuttuu val-

keaksi maidoksi), niin vahditaan tammaa yöllä-

kin, ettei varsa pääse synnytyskalvoihinsa tukeh-
tumaan. Varsa on aina pidettävä emän mukana,
sillä se tarvitsee usein imeä. Emän maito ja

tuore, rehevä ruoho ovat sen parasta ravintoa
Noin 4-5 kuukautisena varsa vähitellen vieroite-

taan.

Hoito. Hyvään lievn'.lioitoon kiuilnu: puh-
das, valoisa, raitis, 8-12* lämmin talli, hyvät
aluset (turvepehkua t. olkia)

,
jokapäiväinen suki-

minen ja kesän aikaan uittaminen. Erittäin tär-

keä on kavion hoito ja kunnollinen kengittämi-
nen (ks. Hevosenkengitys). Ruoaksi käy-
tetään ruohoa, heiniä, kauroja ja silppuja.

Tavallinen päivänruoka: 3-5 kiloa kauroja, 5-8

kiloa heiniä, 2-3 kiloa silppuja. Helpossa työssä
riittää vähempikin kauramäärä. Kaura tahi
muu väkirehu ou aina annettava pienissä annok-
sissa ja edullisimmin silppuihin sekoitettuna.
Vanhoille, huonohampaisille hevosille ja varsoille
on paras antaa kaurat rouheina; jauhosilppu on
vähemmin terveellistä. Juomaksi ou puhdas vesi

parasta. — Ruoka-astiat ovat pidettävät puh-
taina; äkillisiä ruoan muutoksia on kartettava;
hoitajan tulee kohdella hevosta ystävällisesti ja

tyynesti, mutta arkailematta. — Kavion
hoito. Luonnontilassa kavio muodostuu pol-

vesta polveen yhä enemmän tarkoitustaan vas-
taavaksi: ylänkömaan hevosilla pieneksi, sit-

keäksi ja kestäväksi, alankomaan hevosilla suu-
remmaksi, latuskaisemmaksi ja pehmeämmäksi.
Laidunmaiden, erittäin varsalaitumien, tulisi siis

olla yläviä. Kavion hoitoon kuuluu: jokapäiväi-
nen liikunto (varsanakin), puhtaus (erittäin

tallissa) ja kavioiden vuoleminen, niin että ne
pysyvät luonnollisen muotoisina. Tällä ou suuri
merkitys myöskin jalka-asentoihin ja jalkojen
terveyteen nähden. Liian kulumisen, luiskahta-
mison y. m. varalta kengitetään hevonen, ei kum-
minkaan ennen 3 vuotta, sillä niin kauan kavio
kasvaa. Mitä enemmän ja useammin hevonen
voidaan pitää ,,avojaloin" sitä parempi. Jos
kaviot kuivuvat liiaksi, seisotetaan hevosta puh-
taassa vedessä tahi pidetään kosteita kääreitä
kavioiden ympärillä (noin 8 tuntia päivässä 3-5

päivää peräkkäin). Tämän jälkeen ne voidellaan
päivittäin puhtaasta ihrasta (3 osaa) ja tervasta
valmistetulla kaviorasvalla. — vrt. Kavio-
eläimet. [L. Fabritius, „Suomalainen hevo-
nen"; O. V. Löfman, „Kotieläinten ruumiin ra-

kennus ja elintoiminnat" (1909) ja „Kotieläinten
taudit" (1909) ; Axel Alfthau, „Hevosjalostuk-
semme" (1910) .] (Liitekuva: Hevonen.)

K. G:8.
Hevonpää, vanha kartano Paimion pitäjässä,

ruots. V i k s b e r g. Uuden ajan alussa omisti

sen n. s. Hevonpään suku, joka vaakunas-
taan myöhemmin sai Gyllenhjertan nimen ja

mieskannalta sammui 1600-luvun loppupuolella.

Sen alkaja oli vouti, sittemmin „amiraali"
Niilo Sveninpoika (k. n. 1565); hänen
pojistaan useat ottivat tehokasta osaa Kaarle
herttuan ja Klaus Flemingin väliseen taisteluun,

jälkimäisen innokkaina kannattajina, niinkuin
Krister ja Jaakko Niilonpojat, jotka

molemmat kuolivat maanpaossa Puolassa. Yhden
haaran nimenä oli Rosencrantz. K. O.
Hevosantiloopit (Hippotragus) Afrikassa

elävä suurikokoinen antilooppisuku, jonka tunnus-
merkkeinä on erinoimaisen suuret korvat, lyhyt,

tupsupäinen häntä, pysty niskaharja ja otsaa

vastaan melkein kohtisuorat, vahvasti taapäin
kääntyneet sarvet, jotka naaraalla ovat pitem-
mät kuin koiraalla. Nimensä h:t ovat saaneet
ulkomuodostaan, joka jonkunverran muistuttaa
hevosta. Etelä-Afrikan keskiosissa elävällä

k i m o-a n t i 1 o o p i 11 a (H. equinus) sarvet
ovat yli metrin pituiset. Kapmaassa aikaisem-
min suurissa laumoissa tavattu s i n i-a. (E. leu-

cophceuH) on nyt luultavasti sukupuuttoon kuol-
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lut. Pitkät sarvet on niinikään Masona-maassa
tavattavalla mustalla h: 11a (H. niger),

jonka selkä-

puolet ovat
mustat,

vatsa val-

kea, pää
mustan ja

valkean kir-

java. Tämä
kaunis anti-

looppilaji on
kaikkein af-

rikkalaisten

metsästäjäin
halutuin

saalis. Päin-
vastoin kuin
muut suku-
laisensa se

elää vuori-

sissa met-

Musta hevosantilooppi (vas.), sini-

antilooppi (oik.).

Muinaissuomalainen ..visltari".

sissä, laumoissa, joissa on 20-50 eläintä.

E. W. S.

Hevosenkengitys. Jo aikaisin ovat muinai-

set sivistyskansat ryhtyneet sotaretkillään tavalla

tahi toisella suoje-

lemaan ratsujensa

kavioita kulumi-
selta, ensin n. s.

sandaaleilla (nah-

kakengillä) , myö-
hemmin kavioihin
naulattavilla rau-

takengillä. — Mui-
naissuomalaisille

oli tärkeintä estää hevosta luiskahtamasta liuk-

kailla järvenjäillä ja jäätiköillä. Niinpä lienee jo

aikaisin keksitty n. s. „v i s k a r i" (kavion var-

vasosan alle kiinnitetty yksi- tahi kaksi-hokkineu
rautaliuska), jota viime aikoihin asti on käy-
tetty sydäumaapaikoissa (Keski-Suomessa, Sa-

vossa ja Pohjois-Karjalassa) . — Varsinainen
kengitys on vasta viime vuosisadalla kehittynyt

nykyiselle asteelleen. — Kengityksen tarkoitus

on 1) estää kaviota kulumasta (kesäkengitys)

,

2) estää hevosen jalkoja luiskahtamasta (talvi-

kengitys)
,

jolloin kengät varustetaan hokeilla

tahi ainakin teräpäisillä nauloilla, 3) auttaa
kavioissa tahi jaloissa olevien epämuodostuksien
ja sairaloisuuksien korjautumista (sairasken-

gitys) . Viimemainitussa tapauksessa tarvitaan

kengittäjältä suurta ammattitaitoa, useinpa
eläinlääkärin apuakin. — Kavio on kengitystä
varten vuoltava luonnolliseksi, niin että kavion
ja vuohisen etuseinä tulevat samansuuntaisiksi,
kumminkaan heikontamatta kavion arkoja sisä-

osia suojelevaa sarveiskaviota. Tav. vuollaankin
vain kavion maapinnan alareunaa (kannatinreu-
naa) sen verran, että kavio saa oikean muotonsa
ja että tämä kenkää vasten tuleva reuna tulee

sileäksi ja suoraksi. Sopivan-kokoinen ja käyttö-

tarkoitusta vastaava kenkä sitten pajassa muo-
dostetaan vuollun kavion mukaiseksi, ja kiinnite-

tään ohuilla, sileillä, sitkeillä nauloilla. Kolmea
vuottu nuorempaa hevosta ei pidä kengittää.
[Arvid M. Bergman, „Kengitysoppi" (1909).]

K. G:s.

Hevosenkengityskoulu, ammattikoulu, jossa

opetetaan hevoseukengitystä sekä tietopuolisesti
että kuytöllisesti. Tällaisia on nykyjään useim-
missa suuremmissa Suomen kaupungeissa. Kun
koulut yleensä saavat valtion apua, on opetus
maksutonta; oppilaille sitäpaitsi annetaan ruoka-
rahoja. Pääsyvaatimukset: kansakoulutiedot ja
tyydyttävä taito takomisessa. K. 0:s.
Hevosenkenkäkaari ks. K a a r i. Arabia-

lainen taide.
Hevoshara, työase, jota käytetään kasvirivien

välisen maan rikkaruohoista puhdistamiseen,
kovettuneen pinnan särkemiseen tai myöskin
kuohkeuttamiseen. Käytetään etupäässä juuri-
kasviviljelyksessä, mutta myöskin riviinkylvö-
koneen yhteydessä kaikkia viljalajeja varten;
kuuluu voimaperäisen viljelyksen välttämättö-
miin työaseisiin. Tavallisimmat muodot 1-, 2- ja 4-

rivisiä, joista viimeksi mainittu kahden hevosen
vedettävä. Työmäärä päivässä viimemainitulla
3 ä 4 ha, 2-rivisellä 1,« ä 2,j ja l-rivisellä 1 ä
1,5 ha. Käytettävä yhdenmukaisen kylvökoneen
kanssa. /, A. S.
Hevosharava, pyörien varassa kulkeva, hevo-

sen vedettävä harava, jolla heinät kootaan kar-

Hevosharava.

heelle. Piit teräksestä, joustavat, puoliympyrän
muotoon taivutetut ja siten kiinnitetyt, että ne
voivat mukautua maanpinnan epätasaisuuksien
mukaan. Luovutus tapahtuu joko käsiotteella
(tasapainoharava) tahi jalkaotteeseen yhdistetyn
pyörien liikkeen avulla (itseluovuttava harava).
Työleveys 2,5 ä 4 m, työmäärä päivässä 4 ä 5 ha.— Vanhempaa muotoa hevosharavia ilman pyö-
riä käytetään varsinkin Ruotsissa esim. Uhmin
vetoharava. /. A. S.

Hevoshoidonneuvoja. 1. Valtion h., maau-
viljelyshallitukseu alainen virkamies (eläinlää-

käri t. agronomi), jonka ylijohdossa maan hevos-
jalosttis on. Hänellä on apunaan apulainen. —
2. Hevosjalostusyhdistysten kon-
s u 1 e n t i t 1. hevoshoidonneuvojat ovat yhden

Hevoskierto. kuva 1.
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Hevoskierto. kuva

tahi useamman hevosjalostusyhdistyksen palve-

luksessa olevia virkamiehiä. Heidän toimenaan
on paikallisen hevoshoidon ohjaaminen ja valvo-

minen, ks. Hevonen. E. G:s.

Hevoskastanja ks. ^ s c u 1 u s.

Hevoskierto, maataloudessa käytetty, hevos-

voimalla käyvä voimalaite, josta liike hammas-
pyörien ja hihnojen avulla johdetaan puima-
y. m. koneisiin. H. asetetaan tavallisesti riihi-

rakennuksen ulkopuolelle. Kuva 1 esittää mei-
dän maassamme tavalli-

sinta hovoskiertoa; rauta-

tapeilla varustetun pysty-
suoran puuaksolin ylä-

päässä on puukannatti-
mien tukemana iso valu-

rautainen hammaspyörä,
joka toimii pienemmän,
vaakasuoran akselin pääs-
sä olevan hammaspyörän
kanssa (alkuperäisimmis-
sä ovat kaikki rataslai-

tokset puusta) . Kalte-
vien puupuomien päihin
kiinnitetään vetovehkeet.
Kuva 2 esittää siirrettä-

vää, rautaista hevoskier-
toa. Kunkin hevosen toi-

mittama työ h:ssa vastaa, jos käytetään
2 hevosta, 0,« teknillistä hevosvoimaa
4 „ 0,5

6 „ 0,4

E. S-a.

S-evoskäipänen fHippobosca equina), täikärpä-

siin (PupiparaJ kuuluva kaksisiipinen hyöntei-
nen. Ruumis leveä ja litteä, keskiruumiin ren-

kaat sulaneet yhteen, iho sarvimaiuen, raajat
kaukana toisistaan, tuntosarvet aivan lyhyet.

Elää loisena hevosen tai naudan ruumiin pin-
nalla, mieluimmin harvakarvaisissa tai karvatto-
missa paikoissa. Liikkuu taitavasti eteen-,

taakse- ja sivullepäin. Naaras synnyttää touk-
kia, jotka heti koteloituvat. Suomensa yleinen.

U. S-s.

Hevosmuurahainen ks. Muurahaiset.
Hevosraitiotie ks. Raitiotie.
Hevosrata, raidetie, jolla hevoset vetävät vau-

nuja. Sellaisia käytetään vielä työratoina rauta-
tie- y. m. rakennuk.-illa, kaivos- ja teollisuuslai-

toksissa ja joskus vielä raitioteillä kaupungeissa.
Rautateiden alkuaikoina olivat isommatkin ra-

dat hevosratoja, m. m. ehdotettiin aikoinaan Hel-
singin-Hämeenlinnan (eli H:gin-Turkhaudan) ra-

taa hevosradaksi. J. C-en.
Hevostunti ks. Sähköopilliset mitta-

yksiköt.
Hevostyö on useissa maissa eläinten suoritta-

masta työstä tärkein, sitä tärkeämpi, kuta suu-
rempia tilat ovat ja kuta pitempiä matkat liike-

keskuksiin. Pitkien matkojen y. m. tähden ei

Suomessa härillä ole yleensä suurta merkitystä.
Lehmien käyttämistä vetoeläiminä, mikä muuta-
missa maissa on pienviljelyksessä hyvin yleistä,

ei meillä juuri nimeksikään tavata. Maanmuok-
kauskauden lyhyyden ja matkojen pituuden
vuoksi on Suomen maataloudessa yleensä pakko
pitää runsaasti vetoeläimiä. Varsinkin on pien-
tiloilla hevosten luku suuri. — Hevos- ja härkä-
työn välinen suhde lasketaan tavallisesti siten,

että 4 härkää vastaisi 3:a hevosta tai 3 härkää
2:a hevosta. J. E. S.

Hevosurheilu. Ikimuistoisista ajoista on
hevosurheilua monessa muodossa harjoitettu.

Arabialaisilla lienee jo 500 v. e. Kr. ollut sään-

nöllisiä kilpailuja erityisesti siihen harjoite-

tuilla hevosilla. Olympialaisiin kilpailuihin kuu-
lui myöskin hevosurheilua. Vielä suositumpia
olivat hevoskilpailut sirkuksessa Rooman keisari-

aikana. Varsinkin pidettiin vaunukilpailuista,
jolloin neljäkin valjakkoa saattoi kilpailla rin-

nakkain. Alkuaikoina oli ajajan toimi orjan am-
mattia, mutta vähitellen alkoivat ylhäissukuiset-

kin henkilöt, jopa joskus keisaritkin, kuten Nero,
Domitianus y. m., esiintyä hevosten ohjaajina.

Germaanilaisilla kansoilla oli kilpa-ajoja uhri-

juhlien yhteydessä. Englantiin toivat hevos-

urheilun roomalaiset. Jo Henrik II:n ajalta tie-

detään ratsastuskilpailuja pidetyn Smithsfieldin

markkinain yhteydessä (1170). Alkuaan kilpail-

tiin vain kunniasta tai raha-arvoltaan mitättö-

män pienistä palkinnoista. Jaakko I:n aikana
v:a 1620 jälkeen alkoivat kilpailut kaikin puolin
vakiintua. Yhä useammassa paikassa Englan-
tia ruvettiin pitämään ratsastuskilpailuja. Niistä

ovat Ascottin, Doncasterin ja Newmarketin,
mutta varsinkin 1780 perustetut Derbyn kilpailut

kuuluisimmat. Englantilaisten esimerkin mu-
kaan järjestetään nykyään ratsastuskilpailuja

kaikissa maailman osissa. Niihin ottavat osaa
melkein pelkästään englantilaiset täysveriset he-

voset, s. o. sellaiset, jotka polveutuvat suoraan
„&eneral Stud-Book"iin (= yleiseen kantakirjaan)
otetuisti vaiiliemniista. Hevosia valmistetaan

näihin kilpailuihin jo nuoresta pitäen, usein 2-

vuotisi.-ta alkaen huolellisella harjoituksella, jossa

englantilaiset ,,jockeyt" (erinomaiset, mahdolli-
simman keveät ratsastajat) ovat sangen taitavia.

„Kenttäkilpailut" suoritetaan tavallisesti tasai-

sella, soikion muotoisella ruohoradalla. Matka
vaihtelee 1,000-2,400 m:iin. Palkinnon, joka
Derby-ajoissa saattaa olla aina 200,000 mk, saa

se hevonen, jonka turpa ensimäisenä sivuuttaa
maaliviivan. „EstekilpaiIussa" (= steeplechase)

on hevosen hypättävä ojien, aitojen, kivivallien

y. m. sellaisten esteitten yli.

Englantilaista täysveristä on käytetty, paitsi

oman rotunsa puhtaaseen jalostukseen, myöskin
lukemattomiin risteytyksiin. l'rheilukannalta
katsoen erinomaisen arvokas on englantilaisen

täysverisen oriin ja raskasrakenteisen irlanti-

laisen tamman risteytystuote, roteva n. s. ,,hun-

ter' eli metsästyshevonen, jota kookkaatkin
henkilöt saattavat käyttää suosittuun ketun-
ajoon. Jos kettua ei ole ajettavana, saa sen

virkaa toimittaa joku ratsastajista merkiten jäl-

kensä paperiliuskoja ripottamalla.
Suomessa ei ratsastusurheilulla ole samaa mer-

kitystä kuin muissa maissa. Sen sijaan oa
r a V i-u r h e i 1 ti 1 1 a mitä suurin merkitys sekä
hevosjalostukselle yleensä että erittäinkin Suo-
messa. Kilpa-ajohevosen suoranaisena tarkoituk-
sena ei ole työnteko, vaan ne ominaisuudet,
joita sillä täytyy olla kilpailun ponnistukset kes-

tääkseen, ovat sangen hyödyllistä perintöä työ-

hevosellekin. Juoksijahevosella tulee olla suuri
sydän, tilavat keuhkot, älyä ja kehittynyt her-
mosto, kiinteät lihakset, joustavat jänteet ja

vankka luusto j. n. e. Kuuluisalla oriilla astute-
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taan suuri joukko valikoituja tammoja, joten rotu

siitä paranee, ja sitäpaitsi on oriinpito verrat-

tain korkeitten astutusmaksujen takia tuotta-

vaa, jonka takia siitosoriit pysyvät omassa
maassa. Kilpailutuloksillaan suomalaiset juok-

sijahevoset herättävät huomiota ja vilkasta ky-

syntää. — Kilpa-ajoradoillamme esiintyvät hevo-

set ovat suomalaista maatiaisrotua, sen sijaan

kuin ulkomailla kilpa-ajohevoset ovat jotakiu

erikoista, miljoonien kustannuksilla jalostettua

kantaa. Siitä huolimatta hevosemme ovat no-

peudessa juoksijaroduista ainakin neljännellä

sijalla, mikä todistaa suomalaisen hevosen erin-

omaisia juoksijalahjoja. V:sta 1865 on valtio

avustanut kilpa-ajojen toimeenpanoa, nykyään
25,000 mk summalla vuotuisesti. On olemassa
kahdenlaisia kilpa-ajoja, n, s. suuria ajoja,
joissa palkintoina on 1,000, 800, 600 ja 400 mk,
vanhempien hevosten ajoja, joiden 6 palkintoa
vaihtelee 400-100 mk sekä nuorten ajoja 200-60

mk:n pulkintoineeu. V:een 1900 oh matka 3

virstaa (3,207 m), sen jälkeen 3,000 m. Aika
tarkistetaan sekuntikellolla. Parhaimman tulok-

sen 3 virstan matkalla saavutti ori „Ormonde",
5 min. 13,4 s., 3,000 m:llä on ennätys „Eino
Vakaa" nimisen oriin 4 min. 59,8 s. EavLkilpai-
luja on eräillä tahoilta pyritty leimaamaan lail-

listetuksi eläinrääkkäykseksi. Näiden hyökkäys-
ten perusteettomuuden osoittaa kumminkin se

tosiasia, että samat hevoset voivat vuosi vuo-
delta ottaa osaa kilpailuihin vähääkään haittaa
kärsimättä, kunnes vanhuuttaan tulevat niihin

kykenemättömiksi. Kun kilpailut sitäpaitsi ta-

pahtuvat julkisesti ja valtion asiamiehen valvon-
nan alaisina, ei ole minkäänlaista mahdollisuutta
eläinrääkkäykseen. — Ulkomaalaisista juoksija-
roduista on ameriikkalainen etusijalla. Maail-
manennätyksen 1 min. 58 ^/i s. engl. peninkulman
(1,609 m) matkalla on saavuttanut „Uhlan"
niminen hevonen. Venäläinen Orloff-juoksija ei

nopeudessa ole paljoakaan amerikkalaisesta jäl-

jellä, vieläpä voittaa sen kestävyydessä, kyeten
täyttä vauhtia juoksemaan 4:kin virstaa. Myös-
kin pidetään järjestelmällisiä ravikilpailuja
Ranskassa, missä valtion siitosoriitten tulee olla

radalla koeteltuja. Muissa maissa käytetään
ravikilpailuihin enimmäkseen ameriikkalaista
tai orloflfilaista alkuperää olevia hevosia (Liite-
kuva: Hevonen). L. F-s.

Hevosvakuutus ks. E 1 ä i n v a k u u t u s ja

Eläinvakuutusyhtiö.
Hevosvoima, työyksikkö, jota käytetään ko-

neitten työkyvyn mittaamiseen. Sen arvo on 75
kg m sek., edustaen sitä työtä joka suoritetaan,
kun 75 kg:n paino yhdessä sekunnissa nostetaan
yhden metrin korkeuteen. Höyrykoneiden ja
polttomoottorien työkykyä määrätään joko i n-

d i k o i d u i s s a tahi tehollisissa h:issa.

Edellinen luku esittää sitä työtä, minkä höyry
tahi kaasu toimittaa konesilinterissä ; se saadaan
laskemalla, kun indikaattorin avulla on mää-
rätty paineen keskiarvo. Tehollinen h. on se työ-
määrä, mikä saadaan koneakselista (siis käytet-
tävissä oleva työkyky) ; se saadaan tarkimmin
määrätyksi jarruttamisella. Koska osa indikoi-
dusta työstä käytetään hankausvastustusteu
voittamiseeji, luistin tahi venttiilien liikuttami-
seen y. m., on tehollinen työ aina pienempi kuin
indikoitu työ. Molempien arvojen suhde edustua

V a i k u t u s m ä ä r ä ä, mikä höyrykoneissa on
0,8-0,9, polttomoottoreissa n. 0,8. Höyryturbii-
nieii, vesimoottorien, tuulimoottorien, sähkömoot-
torien y. m. työkykyä voidaan määrälä ainoas-
taan tehollisissa h:ssa. Nimellinen h., mitä
Wattin aikana ja vähän sen jälkeen käytettiin
höyrykoneiden työkyvyn mittana, on vanhettu-
nut käsite eikä enää sovi nykyajan höyrykonetta
varten. Sähköteknillinen h. on = 736 voltamperia
= 736 wattia = 0,?36 kilowattia. 1 kilowatti siis

vastaa 1,36 h. E. S-a.

Hevosväki ks. Ratsuväki.
Hevsuurit, georgilaisista, osseeteista ja kis-

teistä muodostunut, n. 6,000-lukuinen sekakansa,
joka asuu pohjoisen Kaukasuksen ahtaissa laak-

soissa. He ovat säilyttäneet useita vanhan aikui-
sia piirteitä, mitkä erittäinkin tulevat esille hei-

dän uskonnossaan, joka kyllä nimeltään on
kristinuskoa, mutta jossa monet pakanuuden,
islamin ja juutalaisuuden piirteet selvästi esiin-

tyvät. — Muutamat oppineet arvelevat hovsuu-
rien polveutuvan keskiajan ristiretkeläisistä.
Hexacorallia, k u k k a i s k o r a 1 1 i t, koralli-

eläinlahko, jonka pääominaisuutena ovat säkki-
mäiset, haarattomat ja ehytlaitaiset lonkerot,
parittain asettuneiden seinäpoimujen, „septojen"
pohjaluku on 6. Tähän kuuluvista eläimistä
ovat merivuokot (Actiniaria) yksinään elä-

viä, rungottomia, jotavastoin k o r a 1 1 i r u n-

k o i s i 1 1 a (Sclerodermata) on vahva kalkki

-

runko, .ja elävät ne suurissa yhdy.skunnissa muo-
dostaen vahvoja riuttoja. E. W. S.

Hexaemeron ks. H e k s a e m e r o n,

Hexandria (kreik. 7iefcs = kuusi, ja andre'ios =

miehekäs) , ks. Linnön siitinjärjes-
t o 1 m ä.

Hexapla ks. Heksapla.
Hexapoda (kreik. Äefcs = kuusi, ja pMs = jalka),

kuusijalkaiset, = hyönteiset (ks. t.)

.

Hey [heij, Julius (s. 1832), saks. laulun-

opettaja, Wagnerin ihailija ja työtoveri. Hänen
pääteoksensa on „SaksaIainen laulunopetus", I-

TV, 1886. Hänen oppilaitaan on lukuisasti lau-

lajina Saksan parhailla oopperanäyttämöillä.
I. K.

Heyden fhäi-J, August Jacob Theodor
von (1827-97), saks. taidemaalari, Steffeckiu

oppilas Berliinissä, Gleyren ja Coutureu Parii-

sissa. Maalannut enimmäkseen runollisen ro-

manttisia historiatauluja, joille hän suuren luke-

neisuutensa nojalla koetti antaa tarkan ajan-

värityksen, sekä monumentaalimaalauksia Ber-

liinin kansallismuseoon ja raatihuoneeseen y. m.
H. oli 1882-93 Berliinin taideakatemian puku-
tiedon opettajana ia julkaisi m. m. „Blätter fiir

Kostiimkuiule" (1874-90, 4 os.) ja .,Dip Tracht

der Kultnrvölker Europas" (1889). E. R-r.

Heyden [hei-] 1. H e i j d e, J a n van der
(1637-1712), holl. taidemaalari, työskenteli Am-
sterdamissa. Maalasi vapaasti sommiteltuja

arkkitehtuurimaisemia ja kaupunkikuvia, erit-

täinkin julkisia rakennuksia, kirkkoja ja van-

hoja patriisitaloja lorien, puistokatujen ja kana-
vien varsilta. Jl:n tekotapa on täsmällisen tark-

kaa niinkuin konsanaan arkkitehtoninen piirus-

tus, mutta .synnynnäisellä kyvyllään havaita vii-

vojen ja värisävyjen sopusointua hän on osannut

antaa kulttuurihistoriallisesti huomattaville ku-

villeen mitä laiteellisimman, hienon tunnelmalli-
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sen leiman. Tavallisesti Adriaen van de Velde
maalasi henkilökuvat hänen tauluihinsa. Maa-
laustyönsä ohella H. oli Amsterdamin palomesta-

rina. E. R-r.

Heyden [häi-J, Otto Johann Heinrich
(1820-97), saks. taidemaalari; tunnettu varsin-

kin sota- ja muotokuvistaan (Wilhelm I, Bis-

marck, Moltke y. m.). E. R-r.

MejBT [häi-J. 1. Carl Justus H. (1797-

1856) , saks. metsänhoitomies, metsätieteen ete-

vimpiä edustajia viime vuosisadan alkupuolis-

kolla, toiminut osittain metsänhoitajana, pää-
asiallisesti kuitenkin metsätieteen professorina
Giessenin yliopistossa. Julkaissut useita hyviä
käsikirjoja, joita on käytetty meilläkiu oppikir-
joina, esim. ,,Die Waldertrugsregelung" (1841,

3:s pain. 1S84) ja „Der Waldbau" (1854: 5:s

pain. 1906-09). — 2. Gustav H. (1826-83),
edellisen poika, nimitetty 1868 Miindeniu metsä-
akatemian johtajaksi ja 1878 Munchenin yliopis-

toon metsätieteen professoriksi. Metsänarvo-
laskuopin ja metsätalouden kannattavaisuusopin
pääkehittäjiä, julkaissut m. m. „Anleitung zur
Waldwertrechnung" (1865; 4:s pain. 1892),
.,Handbuch der forstliehen Statik" (1871) y. m.

Ä. C.

Heyerdahl [heierdälj, Hans O 1 a f (s. 1857),
norj. taidemaalari. Opiskeli Morten Miillerin

johdolla Kristiaaniassa, myöhemmin Munche-
nissä, Pariisissa ja Firenzessä. Herätti jo 1878
suurta huomiota Pariisin maailmannäyttelyssä
värikkäällä kuvallaan ,,Aatamin ja Eevan kar-
koitus paratiisista". H:n seuraavan isomman
taulun »Kuoleva lapsi" Ranskan valtio osti 1882
ja H. sai siitä kunniakkaan matkastipeudin Fi-

renzeeu, jossa hän 1882-84 joutui Böckliniu vai-

kutuksen alaiseksi. H., joka on Norjan varsinai-
sia väriniekkoja, on taiteessaan paljon kokeillut,

on noudattanut vanhoja mestareita, joista hän
on tehnyt useita hyviä jäljennöksiä, ja seuran-
nut uudenaikaista ranskal. impressionismia,
mutta yleensä hänen monipuolinen tuotantonsa
on ollut epätasainen. Paitsi maisemia ja myto-
logista mielikuvitustaidetta H. on maalannut oi-

vallisia muotokuvia (esim. „Sisarukset", 1887,
Kristiaaniau taidemuseossa), raikkaita ja hem-
peän aistillista alastomia henkilökuvia Eeuoirin
tapaan sekä vaikuttavia laatukuvia, kuten esim.

„Työmiehen kuolema" (1891, Trondhjemin galle-

riassa). E. R-r.
Heyermans, Herman (s. 1864) , alankomaal.

kirjailija, juutalaista syntyperää, sosiaalidemo-
kraatti ja „De jonge Gids" nimisen sosialisti-

lehden toimittaja. H. on kirjoittanut kertomuk-
sia ja romaaneja, kuten ,,Tri'iette" (1892' „Dia-
mautstad" (1903), mutta on tullut tunnetuksi
etenkin näytelmistään, joista huomautettakoon
„Dora Kremer" (1893), ..Ahasver" (1893),
„Ghptfo" (1898). .,Het zevende Gebod" (1899).

,,0p Hoop van Zegen (1900, huomiota herättänyt
naturalistinen draama)

; „Het Pantser" (1901) ;

„Ora et labora" (1901). H. on hyvin tuottelias

kirjailija, joka kulkee naturalistiseen suuntaan
ja etupäässä kuvaa juutalaisten oloja. J. E-l.

Heyse [haise], Paul (s. 1830), etevä saks.

runoilija, joka jo ensi teoksillaan, lukudraamalla
„Francesca da Rimini" (1850) ja pienillä novel-

leillaan antoi lahjoistaan hyviä lupauksia. H:n
huomattavia ominaisuuksia ovat rikas luova

mielikuvitus, miellyttävä ja eheä muoto ja tai-

tava kielenkäyttö. Hänen runollisista kertomuk-
sistaan mainittakoon „Urica" (1851), „Braut
von Cypern" (1856), „Thekla" (1858). Enimmän
menestyksensä H. on saavuttanut novellinkir-

joittajana, hän on kirjoittanut yli 100 novellia,

jotka ovat ilmestyneet 9:nä kokoelmana (1855-87).

H. on erinomaisen tuottelias näytelmänkir-
joittaja; huomattavimpia hänen draamoistaan
ovat „Die Sabineriunen", „Ludwig der Bayer",
„Maria Moroui", ,,Hans Lange" (hyvin suosittu)

.

.,Hadrian", „Kolberg", „Ehre um Ehre", „Alki-

biades", „Don Juans Ende", ,,Maria von Mag-
dala" y. m. H:n lukuisista romaaneista huomau-
tettakoon „Kinder der Welt", ,,Im Paradies",

,,Roman der Stiftsdame", ,,Meriin", »f^ber alien

Gipfeln". Lyriikkaakin H. on menestyksellisesti

viljellyt ja on etevästi kääntänyt saksaksi italia-

laisia lyyrikkoja, kuten Giusti'a ja Leopardi'a.

Kootut teokset 1897-99 (29 nid.). Sai 1910
Nobelinpalkinnon. [O. Kraus. ,,P. Heyses No-
vellen und Romane" (1888) ; G. Brandes, „Mo-
derne Geister" (1887) ; L. Marholm, .,Wir Frauen
und unsere Dichter" (1895).] J. E-l.

Hiatus [-ä'-] (lat.), oik. ammotus, aukko. 1.

Kielit. „vokaaliaukko", kahden eri sanoihin kuu-
luvan vokaaliäänteen joutuminen vierekkäin.

Kreikassa ja latinassa h:ta pidettiin rumana ja

sitä vältettiin m. m. clisionilla. A. K.
2. Arkeol. Aukko, kuilu, jonka ennen arvel-

tiin vallinneen paleoliittisen ja neoliittisen kivi-

kauden välillä, kun ei tunnettu löytöjä niiden
raja-ajalta. Nykyään ei tuollaisesta hiatuksesta
enää puhuta, ks. Esihistorialliset ajan-
jaksot. A. M. T.

Hiawatlia [hai9uö'p9j, Onondaga-intiaanien
päällikkö, jonka luullaan eläneen 16:nnella vuo-
sis. ; amer. runoilijan Longfellow'n „The song of

Hiawatha" nimisen eepoksen sankari. Kalevalan
vaikutuksesta H. eepokseen ks. Z. Castren, „Ka-
levala ja laulu Hiawathasta", Valvoja 1909, siv.

141-148. vrt. Longfellow, H. W.
Hibernaakkeli (lat. hiherna'culum = talvi-

asunto) , talvisilmu. ks. Silmu.
Hibernia [-e'-]. 1. Iverna, Juverna

(kreik. Ie'rne), klassillisten kirjailijain Irlan-

nista käyttämä nimitys. — 2. ks. Pakkas-
mittari.
Hibiscus, kasvisuku J/aZi'acece-h('imossa, n.

159, enimmäkseen troopillista yrtti-, pensas- ja

puulajia, joilla ou isot, heleänväriset, lehtihan-
koihin puhkeavat kukat. Tärkeitä vaatetuskas-
veja ovat intial. Itä-Ghats-vuorilla kasvava
gambohamppu (E. cannabinusj ja tropiik-

kien rannikkoseuduissa E. tiliacea. Muutamat
lajit (E. rosa sine7isis, E. syriacus, E. vesicarius,

E. speciosusj koristuskasveja ansareissa.

(J. A. W.J
Hickory-puut [hikdri-J (Carya), kasvisuku

Juglandacem-heivaossa., saksanpähkinäpuuu su-

kuisia, korkeita pohj.-amcr. puita. C. albaa päh-
kinät („hickory-pähkinät) ovat saksanpähkinöitä
maukkaammat. C. porci7ian y. m. lajien puu on
erinomaista tarvepuuta, C. alban ja C. tomen-
tosan kuorta käytetään värjävkseen.

(J. A. W.)
Hicks-Beach [hiks bitsj, Michael Ed-

ward (s. 1837), engl. valtiomies, valittiin 1864
alihuoneeseen, jossa liittyi tory-puolueeseen

;
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1874-78 Irlannin ministerinä; 1878-80 siirtomai-

den ministerinä, 1885-86 raha-asiainministerinä,

1886-87 Irlannin ministerinä, 1888-92 kauppa-
ministerinä, 1895-1902 raha-asiainministerinä;

Chamberlainin suojelustullipolitiikau vastustaja;

korotettiin peeriksi 1906 nimellä viscount S:t

Aldwyn. J. F.

Hidalgo [ida'lgo] (esp.)
,

port. F i d a 1 g o

(hijo 1. /i;o = poika, ja oZjro = omaisuus) , aiem-

man aatelismiehen nimitys Pyreneitten-niemi-

maalla.
Hide [haidj, engl. pintamitta = 100 acrea =

40,487 ha.

Hidrosis (kreik.), hikoileminen, vrt. D i a f o-

reesi.
Hidrotika (kreik.), hiostuttavat aineet ynnä

muut hikoilemista synnyttävät ja sitä edistävät

keinot ja menettelyt, vrt. Diaphoretica,
Diaforeettiset aineet.
Hidzas (arab. alhidzäz = vuorien telkeemä

alue) , maakunta Arabiassa Punaisen-meren ran-

nalla, 22°-28° pohj. lev. ja sitä käsittävä vila-

jeetti. ks. Arabia (I, 501-2). K. T-t.

Hidzr (arab. alhidzr, Ptolemaioksella Egra),
vanha rauniopaikka Hidzasissa Damaskos-Me-
dina radan varrella, n. 26° 50' pohj. lev., josta

Doughty 1878 löysi joukon hautakammioita ja

kivikirjoituksia ; myös tunnettu nimellä Madämin
Saleh. K. T-t.

Hieho on nuori, ainakin yksivuotias lehmä,

joka ei vielä ole kantanut. E. W. S.

Hiekka, irtonainen maalaji, muodostunut
kivirakeista, joiden läpimitta vaihtelee noin 0,os

ja 2 mm:n välillä. Tätä hienompi maalaji lue-

taan saveksi, karkeampi soraksi. Rajoja on
luonnollisesti käytännössä usein vaikea määrätä.
Hienoin osa siitä, mikä mainitun määrityksen
mukaan kuuluu hiekkaan, nim. suunnilleen sel-

lainen maalaji, jossa rakeitten läpimitta on 0,o3-

0,8 mm, on fysikaalisessa suhteessa hyvin toisen-

laista kuin varsinainen hiekka ; tätä sopisi nimit-
tää hiedaksi (ruots. nio) . Siinä vaikuttaa jo

hiuspillivoima, jonka vuoksi se pysyy kosteam-
pana kuin karkeampi hiekka. — Muodostumis-
tapaan katsoen erotetaan jokihiekka, ranta-

hiekka, glasiaalihiekka ja lentohiekka. Laadul-
taan nämä eri lajit ovat hyvin yhdenlaisia,

kaikki selvästi kerroksellisia ja kaikki sisältä-

vät pääaineksena kvartsia. Tämä johtuu siitä,

että hiekkaa aina syntyy, kun joku geologinen
vaikutin, olkoon se sitten joko juokseva tai

aaltoileva vesi tai tuuli, murentaa ja hankaa
vastakkain vuoriperästä tai sorakerrostumista
irroittamiaan lohkareita. Muut kivennäiset ku-
luvat pölyksi tai rapautuvat ja lajittautuvat eril-

leen; vain kvartsi, kovin ja vastustuskykyisin
yleisimmistä vuorilajikivennäisistä, jää jäljelle.

Sen ohella tavataan kumminkin toisinaan maa-
sälpää, granaattia, kalkkisälpää, muskoviittia tai

glaukoniittia. Harvinaisina, mutta sitä arvok-
kaampina lisäaineksina on hiekassa joskus kul-
taa, platinaa, timanttia tai monatsiittia.
Hiekka on huonoa viljelysmaalajina, syystä

•'ttä se on erittäin köyhää kasviruvintoaineista,
ja lisäksi kuivauarkaa. Keinotekoisesti paran-
tamalla saadaan hiekkamaa kuitenkin viljelys-

kelpoiseksi, sillä hiekan toiset ominaisuudet ovat
kasvullisuudelle suotuisia, kuten sen kuohkeus

Hiekkakello.

ja se ominaisuus, että se helposti läpäisee ilmaa
ja vettä. vrt. Maalajit. P. E.
Hiekkahaude, hiekkaa sisältävä metallimalja,

jota kemiallisissa töissä usein käytetään lasi-

astioiden alla tislattaessa tai keitettäessä tasai-

semman kuumennuksen aikaansaamiseksi.
S. V. E.

Hiekkahiili ks. Kivihiili.
Hiekkakello 1. tiimalasi, ajanmittari,

jonka muodostaa kaksi sipulinmuotoista kapean
kaulan yhdistämää lasiastiaa,

joista toinen sisältää niin pal-

jon hietaa, että määrätty aika
kuluu sen vuotamiseen alempana
olevaan. Lasit ovat kiinnitetyt
tavallisesti aistikkaasti koris-

tettuun puu- tai luutelineeseen.

Hiekkakellot osoittavat tavalli-

sesti kokonaisia tunteja. Epä-
tarkkuutta voivat aikaansaada
vuotokaulan laajentuminen (kuu-
muudesta) tai kutistuminen (pak-

kasessa) sekä hiekan kosteusmäärän vaihtelut.

Hiekkakelloja käytettiin Euroopassa jo 900-lu-

vun lopulla ja yleisesti 1100-luvun loppupuolelta
asunnoissa, virastoissa, laivoissa loginuoran sol-

muvälien ajan laskemiseksi ja eritoten saarnan
pituuden mittaamiseksi saarnatuoleissa, joissa

hiekkakello samalla oli katoavaisuuden tunnus-
kuvana. Kuvaavissa taiteissa h. on kuoleman
tunnuskuva.
Hiekkakiitäjät ks. C i e i n d e 1 a.

Hiekkakirppu (Rhynchoprion penetrans), n.

1 mm pitkä kellertävä tai valkoinen kirppu,
jonka koiras sekä naaras ennen hedelmöittymis-

tään imevät verta lämminverisistä eläimistä,

myös ihmisestä. Sitä varten hedelmöitetty naa-

ras kaivautuu yläleukojaan ja suippoa ylähuul-

taan aseina käyttäen kokonaan ihon sisään ja

asettaa sinne munansa. Mieluimmin se tunkeu-

tuu kynsien alle. Runsaan munanmuodostumisen
vuoksi takaruumiin 2:nen ja 3:s rengas paisuvat

tavattoman suuriksi muodostaen herneenkokoi-
sen pallon. Munanlaskemisen jälkeen kuivuu ja

kuolee emo jälellä olevine munineen. H. aikaan-

saa tavallisesti kylmänvihat siihen jäseneen, jo-

hon se on tunkeutunut, jopa aiheuttaa monasti
kuolemankin. On kotoisin Keski-Ameriikasta ja

Etelä-Ameriikan pohjoisosista, joiden kuumissa
ja kuivissa seuduissa se viihtyy. Viime aikoina

se on päässyt suurella nopeudella leviämään
Afrikkaankin. U. S-s.

Hiekkakivi, hiekasta kovettumalla syntynyt

vuorilaji. Kovettuminen 1. diageneesi (ks. t.)

on milloin epätäydellinen, milloin pitemmälle

mennyt, ja on olemassa kaikenlaatuisia hiekan,

hiekkakiven ja kvartsiitin väliasteita. Tavalli-

sesti on h:ssä pääaineksena ainoastaan kvartsia,

ja tätä on myös useimmiten rakeitten välinen

sideaine. Maasälvänpitoista hiekkakiveä nimite-

tään arkoosiksi. On myös kiillehiekka-
k i V e ä. Sideaineena on joskus kalkki tai rauta-

oksidi. — H. on hyvin yleistä kaikenikäisissä

muodostumissa, mutta arkeiset hiekkakivet ovat

kaikki vuorenpoimuutuksissa muuttuneet kvart-

siiteiksi. Suomessa on h:ä kiinteässä kalliossa

ainoastaan harvoissa paikoissa Satakunnassa ja

Etelä-Pohjanmaalla. Irtonaisina lohkareina tämä
vuorilaji, joka geologisesti kuuluu jotunilaisiin
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muodostumiin (ks. t.) , on sangen yleinen koko
Läuöi-Suomcssa ja myös Laatokan seuduilla.

Säkylässä y. m. Porin seudulla niistä tehdään
myllynkiviä. — Mouin paikoin ulkomailla h. on
tärkeä rakennusaine. Ruotsissa louhitaan eten-

kin Taalainmaan jotuuilaista h:ä. Saksassa ovat
kaunis vaaleankeltainen Bremenin hiekkakivi ja

Elben yläjuoksun varsilla esiintyvä n. s. neljäkäs-

hiekkakivi paljon käytetyllä. P. E.
Hiekkamaa ks. M a a 1 a j i t.

Hiekkamato ks. H i e t a m a to.

Hiekkanummet, jokseenkin tasaiset hedel-

mättömät, tavallisesti vain kanervaa ja laihaa
mäntyä kasvavat hiekkamaat. Suomessa on täl-

laisia maita etenkin vierikiviharjujen ja muiden
fluvioglasiaalisten kerrostumaiu (ks. t.) lähis-

töillä. Niissäkin ou hiekka silloin alkuaan flu-

vioglasiaalista, mutta sitä on jääkaudenjälkeiucn
meri huuhtonut ja levitellyt harjujen ympäris-
töön. Toisissa nummissa ou hiekka yksinomaan
rantahiekkaa. P. E.
Hiekkapaperi, sitkeä, liimaliuoksella sivelty ja

teräväsärmäisellä hiekalla ripoteltu paperi, jolla

silitetään varsinkin puuta.
Hiekkapumppu, pumppulaitos, jolla nostetaan

hiekkaa kaivoista, uppokaivoista y. m. sellaisista

vedellä ja hiekalla täytetyistä pai-

koista. Pumpunmännän noustessa
imeytyy vedensekaista hiekkaa laa-

jaa imutorvea myöten pumppu-
sylinterin alla olevaan laatikkoon,

johon hiekka jää jäljelle kun
pohjaventtiili sulkee imutorven ja

vesi poistuu lakiventtiilien kautta
männän painuessa alas. Pum-
pun toimiessa täyttyy yllämai-
nittu laatikko vähitellen hiekalla,

minkä jälkeen se irroitetaan pum-
pusta ja tyhjennetään.

J. C-en.
Hiekkaraide, hiekalla peitetty raide, johon

juna pehmeästi pysähtyy, jos jarrut sattuisivat

pettämään. Käytetään kiinteän puskuripukin
sijasta raiteen päässä esim. matkustaja-asemilla
n. s. pääteasemilla, vrt. Asema.
Hiekkasärkkä, vedestä tuskin kohoava hiekka-

kasauma meren tai järven rannan edustalla tai

myös matalassa joen uomassa, jolloin hiekka siinä

on virran tuomaa. Rannikkosärkät ovat aaltojen

tekemiä, ja niitä sjntyy usein lahtien, etenkin
jokien suistamolahtien suulle, vrt. Dyyni ja

Matalikko. P. E.
Hiekkatuhotin 1. h i e k k a s u i h k u p u h a 1-

1 i n, työkone, jossa hiekka tyhjiö-imun, paineen
tai virtaavan ilma- tai höyrysuihkun liikkeelle-

panemana .suihkuna syöksyy muotoiltavaan ko-

vaan pintaan. Hiekkatuhottimella puhdistetaan
valukappaleet valuhiekasta ja poistetaan niistä

kova valukuori, himmennetään lasi- ja metalli-

pintoja, syövytetään kirjaimia ja koristeita ki-

veen, teroitetaan viiloja y. m. V. V-la.
Hiekkavalu, metallien, etupäässä valuraudan

valaminen hiekkamuotteihin. Paitsi hiekkamuot-
tcja käytetään (harvemmin) valurautamuotteja,
n. s. „kokilleja". E. iS'-a.

Hiel [hilj, E ma n u el (1834-99), flaamil. ru-

noilija, vapauden ja edistyksen ihailija, suuri
sak.salaisystävä, ou julkaissut useita runokokoel-
mia, kuten „Nieuwe Liedekens" (1861). „Ge-

Hiekkapumppu.

dichten"' (1863 ja 1868),,,De Liefde in het Leven"
(1S71), j.Bloemeken" (1875), ,,Monodramen en
andere Gedichten" (1893), .,Symphonien en
andere Gezangen" (1894), ,,Het Broodhius"
(1897) sekä draaman ..Jacoba van Beieren''

(1880). J. HL
Hienoparkitus ks. P a r k i t u s.

Eienorakeinen ou vuorilaji, jossa kivennäis-
rakeitteu keskimääräinen läpimitta on pienempi
kuin 1 millimetri. P. E.
Hienotae, taottu rauta- tai teräsesine, joka

on viilattu, hiottu, kiillotettu tai nikkelöity, siis

kiiltäväpintainen. (S. V. H.)
Hieraattinen (kreik. /i!erä?ifco's = papillinen)

,

papillinen, jumalanpalvelukseen kuuluva. —
Hieraattinen kirjoitus, pappien pyhä
kirjoitus Egyptissä (ks. Egyptiläinen kir-
joitus).
Hieracium ks. K e 1 1 a n o t.

Hierakka ks. R u m e x.

Hierarkia (kreik, hiero's = -pyhä., ja arkhe'

=

valta, „pyhieuvalta")
,
pappisvalta yleensä, joten

hierarkiasta jossain määrin voi puhua miltei

kaikkiin uskontoihin nähden ja eritoten niihin

nähden, joitten uskonnollinen käsitys keskittyy
uhriteoriaan ; tässä tapauksessa muodostuu nim.
erityinen (usein perinnöllinen) pappisluokka,
joka käsitetään välittäjäksi jumaluuden ja ih-

misten välillä ja joka siitä syystä saavuttaa
vaikuttavan aseman. Erityisesti tarkoitetaan
hierarkialla kristillisessä kirkossa ilmenevää
pappisvaltaa. Maallikkojen yläpuolelle pyrkivän
varsinaisen pappisluokan synty riippuu kirkossa-
kin olennaisesti siitä suunnasta, johon kultin

kehitys kävi. Jo aikaisin se käsitys pääsi yhä
enemmän vallalle, että ehtoollinen on uhri, ja

niin papit, ehtoollisen toimittajina, vähitellen

tulivat ihmisten ja Jumalan välittäjiksi. Katoli-

nen hierarkia, joka 7:nnen ja ll:nnen vuosis.

välillä vähitellen kehittyi ja 12-14:nnellä vuosis.

pääsi täyteen kukoistukseensa, merkitsee papis-

ton ylivaltaa myöskin maallisessa yhteiskun-
nassa, H:n käsite perustettiin kirkko-oikeudelli-
sessa suhteessa siihen väitteeseen, että Kristus
on antanut apostoleilleen ja heidän jälkeläisil-

leen vallan johtaa kirkkoa. Nämät apostolien

jälkeläiset muodostivat maallikkoihin verraten
kirkon varsinaisen aktiivisen osan, vihkimisen
(ordinatio) kautta he saivat, niin väitettiin,

,,katoamattoman luonteen" (character indelebilis),

heihin sovitettiin vanhatestamentilliset käsityk-
set levitisestä pappeudesta. Aina Konstantinus
Suuren ajasta alkaen he saivat erinäisiä varsin

huomattavia etuoikeuksia, puvussaan he erosivat

muusta kansasta ja olivat velvolliset elämään
naimattomina. Hierarkiassa on suuri luku eri

arvoasteita ; huippuna on paavius. Uskonpuh-
distus poisti messu-uhrikäsityksen sekä hierar-

kisen pappeudeu, jolla on ,,katoamaton luonto",

teroittaen kristittyjen yleistä pappeutta ja säi-

lyttäen pappeuden vain järjest.vksen vuoksi eri-

tyisenä opettajatoimena; episkopaalinen kirkko
sitävastoin pitää piispuutta jumalallisena säädök-
senä. Mutta protestanttisessakin kirkossa silloin

tällöin ilmenneet katoliseeraavat tendenssit ovat
tuoneet mukanaan jossain määrin hierarkista

katsantokantaa. H. merkitsee myös ankaraa
arvojärjestystä yleensäkin (myös maallisilla

aloilla)!
" ' '

K. ö.
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Hierochloe ks. M a a r i a n h e i n ä.

Hieroduuli (kreik. < hiero's = pyhä, dulos =

orja), temppeliorja. Kreik. h:t olivat tavallisesti

hurskaiden ihmisten lahjoittamia orjia, jotka

raatoivat temppelin tai pyhäkön palveluksessa.

Muutamissa Aphroditen temppeleissä oli lau-

moittain uaisorjia, jotka jumalattaren kunniaksi
ja hänen pyhäkkönsä eduksi harjoittivat prosti-

tutsionia. — H:ciksi nimitettiin myös ihmisiä,

jotka, olematta varsinaisia orjia, vapaaehtoisesti

tai pakosta elivät jonkun pyhäkön isäntävallan

alaisina ja pyhäkölle suorittivat määrätyltä töitä

tai muita suorituksia. — Orjan muodollinen lah-

joittaminen tai myöminen jollekin jumalalle oli

ajoittain tavallisimpia vapauttamistapoja.
O. E. T.

Hierofantti (kreik. hieropha'ntes)
,

pyhien
asiain ilmaisija eli esittäjä, Eleusiin mysterioiden
ylin papillinen toimitsija. H:n virka kävi
perintönä Eumolpidien ylhäisessä suvussa, ks.

E 1 e u s i s.

Hieroglyfit ks. Egyptiläinen kirjoi-
t u s.

Hieron [hie'rön] (lat. Hiero), kahden Syra-
kusan hallitsijan nimi.

1. H. I vanhempi (k. 467 e. Kr.), hallitsi

v:sta 485 e. Kr. Gelan kaupvmgissa, mutta pääsi
veljensä Gelonin kuoltua (478 e. Kr.) palkka-
soturien avulla Syrakusan itsevaltiaaksi ja

kohosi viisautensa ja urhoollisuutensa avulla
Sisilian mahtavimmaksi ruhtinaaksi ; suuri mer-
kitys oli varsinkin hänen etruskilaisista saamal-
laan raerivoitolla Cumsen luona (474 e. Kr.).
Julmuudestaan huolimatta H. oli kirjallisuuden
suosija, ja hänen hovissaan oleskelivat mouet
aikakauden tunnetuimmista runoilijoista. [Hense,
„De Hierone I", 1862.]

2. H. II nuorempi (k. 215 e. Kr.), Ilierokleen
poika, polveutui Gelonin (ks. t.) suvusta. Otet-
tuaan aikaisemmin m. m. osaa Pyrrhoksen sota-

retkiin H. n. 270 e. Kr. (tai mahdollisesti jo

n. 274 e. Kr.) tuli Syrakusan sotajoukkojen yli-

päälliköksi ja pääsi n. 269 e. Kr. sen kunin-
kaaksi. H. oli valtioviisas hallitsija ja edisti

maanviljelystä y. m. elinkeinoja sekä koristi
piiäkaupunkiaan loistavilla rakennuksilla. Kun
roomalaisten ja karthagolaisten kesken 264
e. Kr. syttyi sota, kävi H. ensin jälkimäisten
puolelle, mutta yhtyi pian roomalaisiin, joiden
liittolaisena hän sitten pysyi kuolemaansa
saakka. [Schneiderwirth, „H. II von Syrakus"
1861.] E. R-n.
Hieronta ou ikivanha terveydenhoidollisessa

tarkoituksessa käytetty ruumiin käsittelytapa.
Hieronnan ynnä lääkitys- eli sairasvoimistelun
yhteisnimi on mekanoterapia. Se on yksi haara
fysikaalisia hoitotapoja, joista useat kauan ovat
olleet tunnetut ja käytetyt erilaisten tautien pa-
rantamiseksi, mutta jotka vasta viime vuosi-
kymmeninä on saatettu vakiintuneelle pohjalle
ja saavuttaneet ansaitun aseman lääketieteessä.
Jo noin 3000 v. e. Kr. tunnettiin Kiinassa hie-
rontahoito. Samoin se oli tuttu muinaisille in-

tialaisille ja egyptiläisille y. m. Hippokrates,
Asklepiades ja Galonus sekä myöhemmin Am-
brosius Par6 y. m. käyttivät sitä menestykselli-
sesti lääkärinammatissaan. Suomenkin kansan
keskuudessa hieromataito on ollut tunnettu am-
moisista ajoista. Omintakeisesti harjaantuneita

|

tai perintönä opin saaneita hieroja-muijia on,
mikäli kansamme entisyyttä tunnetaan, aina
ollut. Näistä „kurssinkäymättömistä" kansan-
parantajista on esim. Johan Jakob Bäck (ks. t.)

kuuluisa.

Uudenaikainen hieronta ja lääkitysvoimistelu
on meille, kuten muuallekin, siirtynyt Euotsista,
jossa mekanoterapian kantaisänä on ollut Per
Henrik Li n g (1776-1839). Hänen voimistelu-
järjestelmäänsä sisältyi pääasiallisesti juuri lääki-
tysvoimistelu, mutia myöskin hieronta useissa
eri muodoissa. Fysiologisesti ovat hieronnan
vaikutuksia tutkineet ja julkaisseet niistä kir-
joituksia m. m. Mezger, v. Mosongcil, Maggiora,
Zabludowski, Ruge, A. Bum, Hoffa, Lauderer
y. m. Suomessa tavallisimmin käytetyistä käsi-
kirjoista Iällä alalla mainittakoon: A. Wide,
„Medicinsk gymnastik" (1907) ; E. Kleen, „Hand-
bok i massage och sjukgymnastik" (1906) ;

A. Bum, „Handbuch der Massage und Heilgym-
naslik» (1907) ; L. Ewer, „Kursus der Massage"
(1901) ; A. HolTa, „Tcchnik der Massage" (1907) ;

J. Zabludowski, „Technik der Massage" (1903).
Eri otemuotojen mukaan ryhmitetään hieronta

seuraaviin lajeihin: 1) työntöhieronta
(effleurage), jolloin koko kämmenellä tai sor-
milla ja peukalohankasella painaen ihoa silite-

tään laskimo-vercn kierron ja lymfa-kulun suun-
taan s. o. sydämeen päin, 2) k i t k a-h i e r o n t a
(friction), jolloin sormien päillä, kämmenellä tai

kämmeppäällä tehdään pieniä ympyröitä siten,

että hierottavan iho seuraa mukana, 3) vääntö-
hieronta (petrissage), joka on vaikein, ja

jolloin peukalon ja penkalopäkiäisen toiselta puo-
len sekä kaikkien muiden sormien väliin toi-

selta puolen puserretaan määrätty lihasryhmä
samalla ikäänkuin irroittaen ja vääntäen sitä

pois alustastaan sekä puristaen siinä olevia nes-

teitä liikkeelle, 4) taputukset (tapotement),
jolloin äkillisten lyöntien kautta käden eri osilla

vaikutetaan ärsyttävästi ihoon, hermoihin ja

lihaksiin; Iässä erotetaan a) sormi-, b) kämmeu-
ja c) nyrkki-taputus sekä d) naputus (sormien
päillä), 5) täristykset (vihration), joita

annetaan joko käsin tai erilaisilla koneilla, joissa

tärisevä liike syntyy tavallisesti joko spiraali-

letknn pyörimisestä tai eksentteri-laitteen avulla.

Liikkeelle paneva voima lähtee joko käsin pyöri-

tcttävi.->tä tai jaloin poljettavista koneista tai

sähkömoottoreista.
Hieronta, josta varsinkin kolmea ensinmainit-

tua lajia käytetään, tavallisesti samalla kertaa

vuoroon ja sekaisin, vaikuttaa pääasiallisesti

neste- (veri- ja lymfa-) virtausta edistävästi sokä

solutoimintaa (lihas-, hermo- y. m. soluja) kii-

hoittavasti. Senvuoksi käytetäänkin sitä hyvällä

menestyksellä erilaisissa aineenvaihto-häiriöissä,

reumaattisissa lihas- ja niveltaudeissa, sydän-

taudeissa, suoliston y. m. lihasten velttouksissa,

ruuansulatushäiriöissä, särkyneitten kudoksien
ennalleen elvyttämiseksi (luukatkeamat, lihas- ja

nivelpussi-repeytymät y. m.), lihaskuihtumisissa,

ruhjevammoissa, herniotulehduksissa ja -säryissä,

i

selkäydinkuoliossa (tabes), lapsihalvauksessa

(poliomyelitis), hermoston toimintahäiriöissä

(neurasthenia ja hysteria), halvauksissa y. m.
Näissä kaikissa käytetään ajjuna samalla sairas-

voimistelua (ks. t.). Paitsi näitä, käytetään
hierontaa erilaisten laitteiden avulla myöskin
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muutamissa korva-, nielu-, nenä- ja silmätau-

deissa, jotka vaativat erityistä tekniikkaa. Ku-
doksia elvyttävän vaikutuksensa vuoksi käyte-

tään vielä n. s. kasvo-hierontaa kauneus- eli kos-

meettisista syistä, johon hierontaan tavallisesti

käytetään erinäisiä välineitä. Sitäpaitsi käyte-

tään useissa naistaudeissa n, s. gynekologista eli

vatsanpohjan hierontaa Ture Brandtin (ks. t.)

mukaan.
Lääkärit, joille Hoffan mukaan mekanotera-

peuttinen samoin kuin muukin lääketieteellinen

hoito luonnostaan kuuluu, eivät ehdi itse täten

hoitaa kaikkia avunhakijoita. Sen vuoksi he
ovat kurssien kautta ruvenneet eri maissa kas-

vattamaan apulaisikseen hierojia ja sairasvoi-

mistelijoita, joilla on anatomiassa, fysiologiassa
ja tautiopissa tarpeelliset tiedot. Suomessa ovat

tämmöisiä kursseja, joissa oppiaika vaihtelee 6-8

kuukauteen (lukuunottamatta kylvettäjätärkurs-
seja, joissa myös hieronnan tekniikkaa harjoite-

taan), aikaisemmin antaneet vain voimistelunopet-

tajat. Paitsi muutamien lääkärien antamia yksi-

tyiskursseja, jommoisia on ollut käytännössä
toistakymmentä vuotta, on sairasvoimistelu ja

hieronta saanut vakituisen paikan yliopiston voi-

misteiulaitoksessa. Tähän on v:sta 1909 alkaen
kiinnitetty useita vakituisia opettajavoimia
juuri hierontaa ja sairasvoimistelua varten —
ennemmin olivat nämä aineet olleet vain sivu-

seikkana — ja kaikki tervevoimisteluuopetta-
jiksi valmistuvat saavat perusteellisen opetuksen
myös näissä aineissa. Uusi laki sairasvoimistelu-

ammatiu kohottamiseksi on tekeillä, (ks. myös
Sairasvoimistelu). K. T.

Hieronymiitat, useita toisistaan riippumatto-
mia veljeskuntia, jotka suojeluspyhäkseeu ottivat

pyliän Hieronymuksen. Veljeskuntien syntymä-
aika sattuu yhteen „yhteisen elämän veljien"

kanssa; ne noudattivat augustiinolais-erakkojen

sääntöjä. Tärkeimmät ovat: Pyhän Hiero-
nymuksen erakot, perust. Portugalissa n.

1370. — Hieronymus-e rakkojen obser-
vantit; perust. 1433, lakkasi 1800-luvulla. —
Pyhän Ilieronymuksen kerjäläis-
veljet Pietari Pisalaisen kongre-
g a t s i o n i a, perust. 1377.

Hieron3rinus, Eusebius Sophronius
(n. 340-420), latinalainen kirkkoisä, kotoisin Dal-

matsiasta Stridonin kaupungista. Harjoitettuaan
opintoja Roomassa H. asettui joksikin ajaksi

Polijois-Ttaliassa olevaan Aqvilejaan ja solmi
siellä läheisen ystävyydenliiton samanikäisen
oppineen Rufinuksen kanssa (372). Tämän jäl-

keen H. matkusti itämaille, missä etupäässä har-

joitti klassillisia opinnolta; nämä hän kuitenkin
sairasvuoteella Antiokiassa saamansa ilmestyk-
sen johdosta hylkäsi antautuen kokonaan raama-
tullisiin tutkimuksiin. Useita vuosia hän vietti

erakkona Syyrian erämaassa kiduttaen ruumis-
taan ja opiskellen heprean kieltä. Yhä enemmän
innostuneena tieteellisiin opintoihin hä)i mat-
kusti Konstantinopoliin, jossa jonkun aikaa oli

kuuluisan Gregorius Naziansilaisen oppilaana ja

siellä takaisin Roomaan. Täällä hän kuului
paavi Damasuksen lähimpään ympäristöön ja sai

häneltä tehtäväksi kääntää Uuden testamentin
uudestaan latinan kielelle. Itämaiseen munkki-
laibuuteen ihastuneena hän koetti tehdä sitä

Roomassakin tunnetuksi saaden siihen iunostu-

maan useita ylhäisiä naisia, joista kuuluisin oli

Scipiojen suvusta polveutuva Paula. Katkeroitu-
neena pettyneistä toiveistaan päästä paaviksi H.
lähti ystävineen takaisin itämaille (385), jossa

vietti loput ikäänsä eräässä Betlehemin lähellä

olevassa luostarissa suorittaen etupäässä kirjalli-

sia töitä. — Heprean kielen tuntijana ja tutki-

jana H:lla on todellisia ansioita jumaluusopin
alalla. Käännettyään paavin käskystä U:n T:n
uudestaan latinan kielelle, hän ryhtyi elämänsä
suurtyöhön, V:n T:n kääntämiseen heprean kie-

lestä latinaksi ; työ valmistui 404. Vaikka se

alussa tuotti tekijälleen paljon moitetta, on se

kuitenkin senaikuiseksi pidettävä erittäin onnis-
tuneena: ennen pitkää siitä tuli roomalaisen kir-

kon kirkkoraamattu (Versio vulgata). —
Nuorempana H. oli innokas Origeneen oppien
kannattaja, josta myöskin hänen lukuisat raama-
tunselityksensä ovat todistuksena. Mutta kuu
Origeues myöhemmin selitettiin harhaoppiseksi,
muuttui H. ihailijasta kiivaaksi vastustajaksi.

joka kaikkialla vainusi origenekselaisia harha-
oppeja. — Paitsi edellä mainittuja teoksia H. jul-

kaisi vielä arvokkaan elämäkerrallisen teoksen
,,De viris illustribus" sekä joitakin yksityisiä py-
himysten elämäntarinoita. — Innokkaana munk-
kilaisihanteen, naimattomuuden ja pyhimysten-
palveluksen kannattajana H. on suuresti edistä-

nyt näiden epäsuuiitien valtaaupääsemistä van-
han ajan kirkossa. Hän oli harvinaisen ahkera,
mutta kirjailijana enemmän mukailija kuin itse-

näinen tutkija. Ihmisenä hän oli turhamainen
ja uskonkiihkoinen. Rooman kirkko julisti hänet
„kirkon opettajaksi" (doctor ecclesicej. Hänen
teoksensa ovat Mignen kokoelmassa. [Griitz-

macher, „Hieronymus" (I-III, 1901-08).]

E. Ka.
Hieronymus Praagilainen (1379-1416) , Hussin

ystävä ja hänen aatteittensa levittäjä, oli syn-

tyisin Praagista ja opiskeli ensin sikäläisessä

yliopistossa ja sitten Oxfordissa, josta 1399 toi

Wiclifin teologiset kirjoitukset Böömiin. V. 1403
hän kävi Palestiinassa ja oleskeltuaan sen jäl-

keen Ranskassa, Saksassa ja Englannissa hän
1407 palasi Praagiin, jossa liittyi kannattamaan
Hussia. V. 1410 hän lähti Puolan kuninkaan
Vladislav II:n kutsumuksesta järjestämään Kra-
kovan yliopiston perustamista. Huolimatta kir-

kollisesta vainosta, jonka alaiseksi hän useam-
man kerran oli joutunut, hän teki pitkän matkan
aina Liettuaan ja Volkeavenäjälle asti. Kun
hänen ystävänsä Huss oli vangittu Konstanzissa,
riensi H. sinne, mutta joutui itsekin paluumat-
kallaan huhtikuussa 1415 vangiksi ja tuotiin ta-

kaisin Konstanziin, jossa hän raskaasta vankeu-
desta murtuneena tunnusti luopuvansa harha-
opista, mutta poltettiin, kun hän puolen vuoden
perästä peruutti luopumuksensa, roviolla 30 p.

tnukok. 1416. H. oli levoton ja hehkuva uskon-
nollinen intoilija, jonka erinomainen puhe-
lahja, voittava persoonallisuus ja rohkeus herätti-
vät ihailua iiänen pahimmissa vastustajissaankin.

J. J. M.
Hierosolyma [-so'-J, Jerusalemin kreikkalais-

latinainen nimi.
Hierro ks. Ferro.
Hierta fjärttaj, Lars Johan (1801-72),

ruots. sanomalehti- ja liikemies, palveli ensin

virkamiehenä, osti 1829 kirjapainon ja alkoi har-
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joittaa kustannusliikettä; perusti 1830 „Afton-

bladet" lehden, joka pysyi hänen hallussaan v:eeu

1852. Tässä taitavasti ja pirteästi toimitetussa

lehdessä H. ajoi monenlaisia uudistuksia eri

aloilla ja koetti yleisössä herättää vilkkaampaa
harrastusta yleisiin asioihin. „Aftonbladet"

saavuttikin pian laajan lukijakunnan ja kohosi

todelliseksi mahdiksi yhteiskunnassa huolimatta

siitä että sitä tavan takaa koetettiin tappaa lak-

kautuksilla ja kanteilla. Samaan suuntaan H.

toimi myöskin valtiopäivämiehenä, ensin sääty-

valtiopäivillä, ja -sittenkuin hänen lämpimästi
kannattamansa eduskuntamuutos oli toimeen-

pantu, v:sta 1866 toisen kamarin jäsenenä.

Tämän ohessa H. harjoitti laajaa liiketoimin-

taa ja kokosi suuren omaisuuden, josta hänen
vaimonsa lahjoitti: 100,000 kruunua taloustie-

teen professorin viran ylläpitämiseksi Tukhol-
man korkeakoulussa ja (1878) 400,000 kruunua
rahastoksi ,,Lars Hiertas minne", jonka tuloilla

on edi.stettävä sellaisia tieteellisiä keksintöjä,

yhteiskunnallisia parannuksia ja vapaamielisiä
relormeja, joista voi olla siunausta koko ihmis-

kunnalle ja erityisesti Ruotsin kansalle. [\Vie-

selgren, „L. J. H.".] J. F.

Hieskoivu ks. Koivu.
Hieta sana merkitsee kielessämme samaa kuin

hiekka, mutta useilla seuduin sillä tarkoitetaan
eiikoisesti hyvin hienoa hiekkaa, vrt. Hiekka.
Hieta ... ks. Hiekka...
Hieta-ampiaiset ks. Petoampiaiset.
Hietakaria (Si/rrhaptes paradoxus), kirgiisien

arolla ja tästä itäänpäin olevilla keski-aasialai-

silla aroilla ja hietikoilla aina Kiinaan saakka
elävä 40 cm:n pituinen arokana. Sen selkäpuo-
lella ja hartioilla on isabella-värisellä pohjalla

mustia poikkijuovia, pää kellanruskea, kurkku
ja kaulassa oleva juova ruosteenpunaiset, vatsa
ja rinnan poikkivyö mustat. Siivet ja pyrstö,

jonka kaksi keskimäistä sulkaa ovat hyvin pit-

kät ja suipot, ovat vaalean kellanharmaan ja

mustan kirjavat. Takavarvasta ei ole ja muut
varpaat ovat höyheniset kynsiin saakka. Vuo-
sina 1859, 1863 ja erittäinkin 1888 hietakana
levisi suurin joukoin Euroopan länsiosiin saakka,
täällä kuitenkaan kotiutumatta ; tavattiinpa sil-

loin jokunen Suomessakin. — Hietakana on no-

pea lentäjä, parvi muodostaa lentäessään sään-
nöllisen kolmikulman, vrt. A r o k a n a t.

E. W. 8.

Hietakiitäjä ks. C i c i n d e 1 a.

Hietakirppu ks. H i e k k a k i r p p u.

Hietakivi ks. Hiekkakivi.
Hietalahden höyrysaha ja puusepäntehdas

Helsingissä fS:a»dvikens aktiebolag), per. 1880,

osakepääoma 500,000 mk., höyrysaha, puusepän-
tehdas (huonekaluja y. m.), verhoiluliike. Työ-
väkeä n. 200-300 henkeä.
Hietalahden laivatelakka (Aktiebolaget

Sandvikcns skeppsdocka och mekaniska verk-
»tnd) Helsingissä, perustettu 1866, uudet suuret
telakkalaitokset valmistuneet 1909, harjoittaa
laivanrakennusta ja -korjausta, valmistaa rauta-
tievaunuja, höyrykoneita ja höyrykattiloita sekä
suorittaa kaikenlaatuisia levytöitä; telakka-allas,

uudenaikainen vetotelakka, galvaniseerauslaitos

;

tuotannon vuotuinen arvo n. 2,000,000 mk. Ra-
hastot 1,111,500 mk. Työväen lukumäärä vaih-
dellut 600-1,000 välillä.

Hietalahti (ruots. Sandviken) ks. Hel-
sinki.

Hietaliete, vuolaassa vedessä koholla pysyvä
hieno hieta. vrt. Liete.
Hietamakoski, koski Kiimasjoessa Saari-

järvellä
; putous n. 8 m. Selluloosatehdas ja

mylly, omistaa G. A. Serlachius. K. S.

Hietamato (Arenicola), monisukaisiin kuuluva
meren rannoilla hietaan kaivautuneena elävä
matosuku. Länsi- ja Pohjois-Euroopan rannoilla
tavattavaa A. marinaii käytetään täkynä turskia
y. m. kaloja pyydystettäessä.

E. W. 8.

Hietamäki, suom. seurakunta Inkerinmaalla
Itä-Inkerin rovastikunnassa. Näihin asti se on
kuulunut kaksoisseurakuntaan Tuuteri-Hieta-
mäki, mutta nyt tullut itsenäiseksi kirkkoherra-
kunnaksi. Suomalainen ja venäläinen asutus on
kokonaan erillään eri kylissä. Väkiluku (suom.)
4,723 henkeä. K. S.
Hietanen. 1. Rautatienasema Savon radalla,

90 km Kouvolasta ja 23 Mikkelistä. — 2. Kotkan
kaupunkiin kuuluva saari, jolla on H:n höyry-
saha (ks. t.). K. 8.

Hietasen höyrysaha Kotkassa samannimisellä
saarella. Sahan rakensi 1874 toiminimi Paul
Wahl ja K:i, mutta siirtyi 1909 oston kautta
osakeyhtiölle A. B. W. Gutzeit & C:o (ks. t.).

Vuotuinen tuotanto on 1 V2 milj. markkaa eli

n. 8,000 standerttia sahattua puutavaraa (1909) ;

työväestön lukumäärä 250 henkeä (perheineen
n. 700 h.), joilla on maksuton asunto yhtiön huo-

neissa ja vapaat puut. Sairaskassa on olemassa.

K. S.

Hietasirriäinen ks. S i r r i ä i s e t.

Hietasisilisko ks. Sisiliskot.
Hietasärkkä ks. Hiekkasärkkä.
High Church [hai tsätsj (engl.), „korkea

kirkko", Englannin valtiokirkon ja varsinkin
tämän kirkon piirissä olevan korkeakirkollisen
suunnan nimitys. ks. Anglikaaninen
kirkko.
Highland [haildnd] (engl.), ylänkömaa. High-

lands, varsinkin Skotlannin ylänkömaat.
High life [hai laifj (engl.), „korkea (ylhäi-

nen) elämä"; ylhäisö, hienosto.

Hihhulit ks. Laestadiolaisuus.
Hihna on pitkä, kapea vyö, jota käytetään

varsin erilaisiin tarkoituksiin. Koneteollisuu-

dessa käytetään hih-

naa, kahden pyörän / — ~i 1

ympäri pingoitettuna,

siirtämään pyörivää
liikettä toisesta akse-

lista toiseen. H. teh-

dään enimmäkseen hä-

rännahasta, jolloin sen

leveys on korkeintaan
60 cm ja paksuus 0,»5-0,8

cm. Kun isot voimat
ovat siirrettävät, käy-

tetään kaksinkertaisia

h:oja (2 yksinkertaista

h:aa neulottuna pääl-

lekkäin). Euroopassa
käytetään yleensä h:n

lihapuolta pyörää vas-

taan, Ameriikassa kar-

vapuolta. Koska härän-

:^^=
Hihualiituksia.
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nahat ovat korkeiutaan noin 1,5 m pitkät,

ou h. jatkettava eri kappaleista. Yleisin tap i

on neuloa viistoon leikatut päät (kuva 1)

kiinni toisiinsa. Liimattu sauma ei ole pak-

sumpi kuin h:n muu osa ja sitä käytetään varsin-

kin sähkökoneissa, joiden liikkeen tulee olla ta-

sainen, mutta se ei sovellu kosteassa ilmassa.

Kuva 2 esittää neulottua saumaa suoraan leikat-

tuine paineen, kuva 3 rautalangasta tehtyä lii-

tosta, kuva 4 tavallista „h i h n a 1 u k k o a":

yksinkertaista rautalevyä ulkonevine terineen,

jotka painetaan h:n sisään. H:n vetokestävyys
on 250-500 kg/cm'; koska h. kuitenkin helposti

venyy, ei käytännössä voida sallia suurempaa
vetojännitystä kuin noin 30 kg/cm^ — Paitsi
nalikahihuaa käytetään vielä kumilla päällystet-

tyjä pumpulihihnoja ; näiden kestävyys on suun-
nilleen sama kuin nahkahihnojen. E. S-a.

Hihnakäyttö, pyörivän liikkeen siirto akse-

lista toiseen hihnojen ja hihnapyörien avulla.

Jotta liik-

keen siir-

täminen
olisi mah-
dollinen,

on hihna
pingoitet-

tava pyö-
rien väliin
siten, että

lepotilassa

on kum-
mallakin
puolca

määrätty
pingoitus-

voima S»

(kuva 1).

Käynnin aikana suhteet muuttuvat siten, että
toiselle puolelle tulee isompi voima Si ja toiselle

pienempi Sj (kuva 2) ; edellinen puoli silloin kul-

kee suorempana, jälkimäinen enemmän riippu-

vana. Erotus Si-S, on hihnapyörää vääntävä
kehävoima P ; akselia taivuttava paine 2So = Si

+ S, on r»j 3 P. Jos pyörät ovat tarpeeksi etäällä

toisistaan, saa hihnan paino aikaan tarvittavan

pingoituksen, jos ne ovat lähempänä toisiaan,

tarvitaan erityinen hihnanpingoittaja (ks. t.).

hihnaa (kuva 4), niin ne pyörivät vastakkaisiin

suuntiin. Hihnaa voidaan käyttää sellaistenkin

akselien välissä, jotka muodostavat mielivaltai-

sen kulman keskenään (kuva 5) ; tässä tapauk-
sessa on otettava huomioon, että liilman keskus,
sillä puolen, missä hilina juoksee pyörälle, aina
on oleva pyörän keskitasossa. E. S-a.
Eihnanasetin, koje.

jota käytetään asetta-

maan löysänä ollutta

hihnaa pyörälle. Yk-
sinkertaisin ja ylei-

sinuaiu käytetty h. on

puuvarsi, jonka ylä

päässä on puinen tahi

rautainen poikkipuik-

ko, jolla hihna noste-

taan pyörälle.

E. S-a.

Hihnanpingoittaja. 1. Laite, jonka tarkoitus
on saada kahden pyörää ympäri kulkevassa hih-

nassa aikaan voiman siirtämiseen vaadittava pin-

goitus. H., jonka tulee vaikuttaa sillä hihnapuo-

Hihnanasetin.

KllVi! 1.

Kuva 1.

«r^
Kuva 2.

Kuva ;'.. Kuva 4. Kuva

Kuta isomjji hihnan nopeus on, sitä isompi työ-
määrä saadaan hihnan kautta siirretyksi; taval-

lisia nopeuksia ovat noin 5, 10, 15 msek. ; suu-
rempaa nopeutta kuin 25 msek. ei käytetä.

Akselit, joiden välillä hihna kulkee, ovat ta-

vallisesti yhdensuuntaiset. Jos käytetään n. s.

»avonaista" hihnaa (kuva 3), pyörivät molem-
mat pyörät samaan suuutaan, jos »risteilevää"

Kuva J.

lella, missä on pienempi voima, voidaan sovittaa
eri tapaan, esim. kuten kuvissa 1 ja 2 (uudempi).
Sähkökoneissa tarvittava pingoitus saadaan usein
aikaan siten, että koko kone tehdään ruuvien
avulla siirrettäväksi (kuva 3). — 2. Ruuvilaite,
joka sovitetaan hih-

naliitokseen ja jolla

hihnaa voidaan ly-

hentää ja niin saada
siinä aikaan tar-

peellinen pingoitus
(kuva 4). E. S-a.

Hihnansiirtäjä,
laite, jota käytetään
työkoneitten väli-

akselien yhteydessä
siirtämään konetta
kuljettavaa hihnaa
löysältä hihnapyö-
rältä kiiateälle ja

päinvastoin. H. on
haarukka, jota vi-

vun tahi vitjojen avulla voidaan haarukasta kul-

kevine hihnoineen siirtää yhdensuuntaisesti ak-

selin kanssa. E. S-a.

Hihnansiirtiiiä.
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Hihnapyörä, ulkopuolelta sorvattu, akseliin

kiinnitetty pyörä, jonka tarkoitus on kehällään
kannattaa hihnaa sekä johtaa hihnan kautta siir-

retty voima kehältä akseliin tahi päinvastoin.
Pyörät ovat enimmäkseen valurautaa, tehdyt joko
yhdestä (kuva 1) tahi, jotta paremmin saataisiin

paikoilleen, kahdesta osasta, jotka ruuvien

m̂
H

Kuva 2.

Tirr

Kuva 3.

avulla kiinnitetään toisiinsa (kuva 2). H:n
kehä on vähän leveämpi kuin sille tuleva hihna,
pinta joko suora tahi kupera. Varret ovat suo-

rat tahi kaarevat (kuva 1, pilkkuviivat)
;

jälki-

mäisen muodon tarkoitus on pie-

nentää valuja nnityksiä. Kun
nopeutta talidotaan vaihdella,

käytetään kahta porraspyörää
n. s. „porras-h:iä" (kuva 3, ks.

myös kuvaa kirjoituksessa TT i h-

nansiirtäjä). Varsin paljon

käytetään puisia hihnapyöriä,
jotka kieroon vetäytymisen estä-

miseksi ovat kokoonpantavat eri

osista (kuva 4), harvemmin takorautaisia h:iä.

E. S-a.
Hihnasaha ks. Vannesaha.
Hiidenhyrrä ks. D i a b o 1 o.

Kuva 4.

Hiidenkirnut, pyöreät ja sileäpintaiset kolot,

joita vesi on sorvannut koskien kalliopohjaan tai
myös irtonaisiin kiviin pyöritlämiillä kiviä ja
soraa yhdessä kohden. I\olon pohjalla on taval-
lisesti se sorviukivi, jonka avulla se on muodos-
tunut. On nähty hiidenkirnuja muodostuvan
sangen lyhyessäkin ajassa, jopa nnniTa massa kuu-
kaudessa. Niitä saattaa tavata kaikkialla, missä
koskenuoma syystä tai toisesta on jäänyt kui-
ville, esim. Inuuran itäpuolisessa entisessä uo-
massa. Sitäpaitsi hiidenkirnut ovat maassamme
yleisiä semmoisissakin paikoissa, missä tavalliset
joet eivät ole voineet niitä tehdä, usein korkeilla
kallioilla. Nämä ovat muodostuneet jääkaudella
maajään sulavesivirtojen pyörteissä. P. E.
Hiidenkiuas, kansan aniama ja sittemmin

tieteelliseksi termiksi hyväksytty nimitys kivi-

Hiidenkirnu TiilhoUsladin talon luona Pohjan pitäjässä
Turun-Karjan radan varrella.

15. III. Painettu "Ml.

Hiidenkiuas.

roukkiohaudoille, joitten muut kausannimitykset
ovat: hiidentarJia, nunnan tarha, väre, kruunu,
jätiikast (ruots.) y. m. Tällaiset kiviroukkioliau-
dat ovat levinneet varsin laajalle, koko Pohjois-
ja Länsi-Eurooppaan, Espanjaan, Ivaukaasiaan,
Altaille. Ne ovat Suomessa yleensä rakennetut
korkeitten vuorien iiuipuille veden läliettyville, ja

näköala niiltä on usein suurenmoinen. Varsinai-
nen hiidenkiuas on aina tehty yksistään kivistä
ilman multaa. Ivivet ovat eri kokoa, tavallisesti

miehen pään kokoisia, ylempänä ja alempana yhä
.^iiuremf)ia. Uloinna on moiuisli suurempia kiviä
kehän tapaisesti roukkion reunaa pilkin, ja poh-
jalla on joskus 1 tai 2 sen kan.ssa yhdensuun-
taista pienempää kehää. — Vainaja on haudattu
joko erikoiseen, laakakivistä muodostettuun ark-
kuun tai ilman erikoista suojusta maan pinnalle.

Toisin paikoin, esim. Huotsissa on vainajaa var-
ten joskus ollut erikoinen puusalvos. — Ivivi-

roukkiohautojen käyttöaika on erilainen. Mei-
dän maassa ei ole tavattu yhtään vanhempaa
kuin pronssikaudelta; suurin osa niitä lieneekin
sillä tai vanhemmalta rautakaudella, mutta nuo-
remmalta rautakaudellakin on olemansa j'ksityi-

siä lö}'töjä hiideiikiukaista. Niitten levenemis-
alue maassamme on liintinen. vieren rantoja pit-

kin kapeana vyölij'kkeonä on niilä Suomenlahden
pohjasta Oulujoen pohjoispuolelle. Sisä-Suoniessa

on niilä eri |)aikoin maan länsiosissa Päijän-
teelle saakka ja idempänä Maaningalla ja Tuus-

niemellä. ICauempaa ne näkyvät kokonaan
puuttuvan, ja sisil- ja pohjois-Venäjältii niitä ei

lainkaan tapaa, joten ne meidän maassamme ovat
epäilemättä läntisen kulttuurivaikutuksen tuot-

teita. A. il. T.

Hiidenkivi, useilla seuduin Suomessa suurien
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yksinäisten kivilohkareiden nimitys, ks. K u 1 k u-

kivet. P. E.
Hiidenmaa (Dagö, D a g e n, vironkiel.

Hiiumaa), Itämerenmaakuntiin kuuluva
saari Viron länsiraunikolla, 960 km^ u. 16,000

as. (vir., ruots. tai saks. alkuperää; etupäässä
luterilaisin). 4 Vj km leveä Söla-salmi erottaa

sen Saarcumaasta. H:lla on 4 suurehkoa niemi-

maata, Keppo, Simpernäs, Sarve ja Serro, ja

lahtirikkaita, mutta karien ja matalikkojen täh-

den vaikeapääsyisiä rannikoita. Asukkaat har-

joittavat maanviljelystä, karjanhoitoa, kalas-

tusta ja hylkeenpyyntiä sekä vähäistä kauppaa.
— H:u pohjois- ja sisäosat ovat rämeiset tahi

hiekkaiset, eteläosa hedelmällinen ja tiheästi

asuttu. Saari on jaettu 4:ääu pitäjään (seura-

kuntaan). Sen maat kuuluvat rikkaille suur-

tilallisille ; maataomistavia talonpoikia ei ole.

Historia. Sittenkuin H. oli käännytetty
kristinuskoon (1200-luvulla), kuului osa siitä

Kalpaveljille, osa Saarenmaan piispalle. V. 1436

piispa luovutti osansa ritareille : nämät pitivät

hallussaan koko H: n vuoteen 1563, jolloin ruotsa-

laiset valloittivat sen. Kustaa Aadolf möi H:n
ikuiseksi omaisuudeksi Jaakko de la Gardielle

ja hänen perillisilleen, mutta Kaarle XI peruutti

sen Ruotsin kruunulle. Venäläiset valloittivat

H:n 1710. Myöhemmin on de la Gardien suku
saanut Venäjän kruunulta omistusoikeutensa

saareen takaisin, ja tältä suvulta H. on suurim-
maksi osaksi siirtynyt Ungern-Sternberg-suvuIle.

G. R.
Hiidentarha ks. Hiidenkiuas.
Hiidenvesi, läntisellä Uudellamaalla oleva

korkearantainen, luonnonkaunis järviryhmä, josta

suurin osa koskettaa Vihdin ja osa taas Lohjan
ja Nummen kuntia. H:n pinta-ala, saaria lu-

kuunottamatta, on n. 26,75 km' ja sen suurin

pituus (Sukselan joen suusta Nummella olevaan

viimeiseen perukkaan) n. 19,s km. Suurin sy-

vyys on 28 m ja korkeus yli meren pinnaii

32,64 m. Siihen kokoontuvat vedet Tammelasta,
Somerolta, Pusulasta, Pyhäjärveltä ja Nummella
sekä laskevat Väänteenjokea pitkin Lohjan jär-

veen, jonka kanssa H. alkuaan muodosti meren.

lahdelman ja myöhemmin asutusoloissa tärkeän
sisävesistön. K. 8.

Hiihto. Hiihdossa käytetyt välineet sukset
ovat samaa alkuperää kuin Pohjois-Ameriikan
intiaanien lumikengät. Kun lumikenkien tarkoi-

tuksena on vain kannattaa käyttäjäänsä lumeen
vaipumasta, on suksilla sen ohessa vielä se etu,

että niillä voidaan voimaa säästäen liukua s. o.

hiihtää. Erilaisten maantieteellisten olosuhteit-

ten, asutusolojen y. m. vaikutuksesta on kehit-

tynyt erilaisia suksityyppejä ja myöskin urheilu-

muotoja. Alkuaan lienevät sukset luonnollisesti

olleet samankokoiset. Mutta jo varhaisella keski-

ajalla, kun pohjoismaalaiset ensi kertoja joutui-

vat tekemisiin silloisen sivistyneen maailman
edustajien kanssa, käytettiin lylyn, kalhun
ja sivakan nimellä kulkevia erikoissuksia.

Kevyttä oikean jalan potkususta nimitettiin

sivakaksi tai kalhuksi riippuen siitä, oliko sen

pohja taaksepäin luistamisen estämiseksi pääl-

ly.stetty poronnahalla vai ei. Vasemman jalan

luikusuksen, lylyn tuli olla kantavan ja siksipä

se oli tavattoman pitkä, 4-4 '/s m. Kovemmilla
laduilla ja teillä ei tarvita erityistä kanta-

/

vaa liukususta. Siksipä lylyt ovatkin sukupuut-
toon kuolleet. Nykyiset Suomessa käytetyt
suksityypit jakautu-
vat kahteen pääryh-
mään, leveäkärkisiin

ja kapeakärkisiin.

Jälkimäisiin kuulu-
vat Muhoksen, Palta-

mon, Puolangan ja

Pudasjärven 1. yhtei-

sellä nimellä k a-

jaanilaisina
kaupassa kulkevat
sukset. Leveäkärki-
siä ovat Ylitor-
nion ja Haapa-
veden sukset, joista

edelliset ovat metsä-
suksina parhaimman
maineen saavutta-

neet, jälkimäiset

muunnoksineen taas

kilpalatua kiivaim-

min pyyhkineet. Ny-
kyistt n suksien

muoto ja yleensä
hiihdon edistyminen
Suomessa siitä hor-

rostilastaan, jossa se vielä kolmisenkymmentä
vuotta sitten oli, on suurimmalta osaltaan

hiihtokilpailujen ansiota. Varsinkin ovat

Oulun hiihtoseuran v:sta 1888 järjestämät ,,Oulun
hiihdot" suksinäyttelyineen vaikuttaneet

tavatiomasii hiihdon edistämiseksi. Useimmiten
käytetyt kilpailumatkat Suomessa ovat 10 ja 30

km. 20 vuotta sitten sai mies, joka hyväupuo-
leisella kelillä pystyi hiihtämään 10 km vähem-
mässä kuin 40 minuutissa, pitää itseään Suomen
parhaimpana. Nykyään on useita, joilta ei pa-

himmallakaan kelillä mene monta minuuttia yli

puolen tunnin. V. 1891 pidettiin Aapo Luoma-
joen 30 km ennätystä 2 t. 13 min. 32 sek. saa-

vuttamattomana. Nyt hiihtävät poikasetkin

siinä ajassa. Paras tulos 1 t. 45 min. 15 sek.

Hiihtourheilun edistämiseksi toimii v:sta 1908

erityinen ,,Hiihtoliitto", joka järjestää vuosit-

tain mestaruuskilpailut tässä lajissa. Pituus-

hiihdossa suomalaiset ovat tähän saakka (1910)

olleet maailman etevimmät, vaikkakin viime ai-

Suomalaisia suksin.

Hiihta.
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Mäenlaskija.

koina ruotsalaiset, joiden hiihtoliitto toimii ta-

vattoman virkeästi, ovat olleet rinnalle pyrki-

mässä. Sen sijaan mäenlaskussa norja-

laiset ja ruotsalaiset, jopa keski-eurooppalaisel

ja ameriikkalaisetkin ovat meistä edellä. Var-
sinkin norjalaiset ovat hämmästyttävän varmoja
leveillä, pystynokka isillä suksillaan. Koskelle
mäkeä rakennettu hyppyri lennättää miestä lä-

Hiihtoratsastiis.

hes puolensataakin metriä, hänen silti kaatu-
matta. Aivan viime aikoma hiihto ou voittanut
jalansijaa Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerii-
kassa. Velton kaupaksitarjonnan sekä pienen
valmistuksenkin vuoksi suomalaisilla suksilla ei

kumminkaan vielä ole sanottavaa menekkiä ulko-

mailla, vaikka ne hiihtosuksina ovat parhaimmat.
L. P.

Hiilenpoltto, hiilien valmistaminen n. s. kuiva-
tislauksen avulla hiilipitoisista aineista, kulon
puusta, turpeesta, kivihiilistä y. m. Alkuperäi-
sin hiilenpolttotapa on meillä laajalti käytän-
nössä oleva m i i 1 u h i i 1 1 y t y s, jolloin puiden
annetaan hitaasti palaa turpeella, mullalla

y. m. s. peitetyissä läjissä (vrt. Miilu). Miilu-
hiillytyksessä menee hukkaan kaikki puusta
syntyvät muut aineet, m. m. terva. U u n i-

hiillytyksessä ja retorttihiilly-
tyksessä sekä nykyaikaisissa valokaas un-
valmistuslaitoksissa säästetään sivu-

tuotteetkin ; varsinaiseen hiilenpolttoon ei kui-
tenkaan viimemainittuja menettelyjä saattane
lukea, sillä hiili niissä on sivutuote, muut saadut
aineet, kuten tärpätti, terva ja kaasu pääasialli-
sia. S. V. H.

Hiilet, fossiiliset, ks. Kivihiili.
Hiili. 1. Kemiallinen alkuaine, kem. merkki

C = carboueum, at.-p. 12; kiteisenä se esiin-

tyy timanttina ja grafiittina, amorfisessa muo-
dossa tavallisena hiilenä, nokena j. n. e. H. ei

sula eikä liukene tavallisiin liuottimiin, sulaan
rautaan jonkun verran. Ilmassa h. palaa, hap-
poon yhtyen, hiilihapoksi, kaliumpermanganaatti
hapettaa sen melliitti- ja oksaalihapoksi ; typen
kanssa se voidaan saada yhtymään syaaniksi,
rikin kanssa rikkihiileksi, piin, boorin ja muuta-
mien metallien kanssa n. s. karbideiksi. .

H. muodostaa lukuisia yhdistyksiä vedyn ja
hapen kanssa, joita yhdistyksiä on runsaasti
kasvi- ja eläinkunnassa. H. on elimellisen luon-
non perusaine ja se on alituiseen kiertokulussa:
eläinten ja kasvien hengittäessä elimistön h.

hapettuu hiilihapoksi, samoin kuoleman jälkeen
mädätessä; hiilihapon kasvit ottavat ilmasta
elimistöönsä, muodostavat siitä uudelleen vedyn,
hapen, typen y. m. alkuaineiden kanssa orgaani-
sia yhdistyksiä, joita eläimet vuorostaan tarvit-
sevat ravinnokseen. — 2. Musta, etupäässä h.-

alkuainetta sisältävä orgaanisten aineiden ha-
jaantumisjäte, jota niistä muodostuu ilmatto-
massa tilassa tai kaiken h:n polttamiseen riittä-

mättömässä ilmamäärässä kuumennettaessa. Hiili-
lajeja erotetaan useita: puuhiili eli sydet,

joita valmistetaan erityisissä hiillytysuuneissa
tai hiilihaudassa ; koksi on kivihiilen kuumen-
nusjäte, retorttihiili ou valokaasun val-

mistuksessa hiilirikkaista kaasuista korkeassa
lämmössä kuumennuspannujen eli retoritien
seinämille tarttunuita kiinteää, grafiittimaista
hiiltä, jota hyvän sähköjohtokykynsä vuoksi
käytetään sähköteknillisiin tarkoituksiin ; eläin-

jätteitä kuumennettaessa saadaan typenpitoista
eläinhiiltä (veri-, liha-, luuhiili),
joista varsinkin veri- ja luuhiilellä on suuri käy-
täntö kemiallisessa teollisuudessa ja etenkin
sokeriteollisuudessa, sillä sen läpi siivilöiden voi-

daan ruskeahkot, epäpuhtaat liuokset saada vä-
rittömiksi. Puuhiiltä samoinkuin koksiakin käy-
tetään varsinkin metallurgiassa metalleja mal-
meista valmistettaessa, sillä h. yhtyy kovassa
kuumuudessa metallioksidieu happeen synnyttäen
hiilioksidia ja vapauttaen metallin. Puuhiiltä
käytetään, kuten eläinhiiltäkiu, siivilöimiseon,

joskus mätänomistä estävänä aineena. Muutamia
puuhiililajeja käytetään ruudin valmistukseen.

8. V. 77.

Hiilidioksidi, yleiskielessä hiilihappo,
hiilen ja hapen kem. yiidistys, COj, hiilihapon

anhj'dridi, väritön, jonkunverran pistävänliajui-

nen ja hapahkonmakuinen kaasu, ominaisp. il-

maan verraten n. l,5s, ei pala, vaikuttaa suurem-
missa määrissä tukehuttavasti, koska ei kykene
ylläpitämään hengitystä. Liukenee runsaasti

veteen: 1 litraan vettä 0°:ssa ja tavallisessa pai-

neessa n. 1,8 1 h:a, korkeammassa paineessa mo-
nin kerroin enemmän. Jääiidytettäessä se kovassa

paineessa (esim. 0*':ssa ja 36 atmosfäärin pai-

neessa) tihenee värittömäksi, helposti juokse-
vaksi nesteeksi, joka nopeasti liailituu ilmassa ja

kuluttaa silloin niin paljon lämpöä, että sen

lämpötila äkkiä alenee nesteen kiehumapisteo-
secn, — 78°:seen, toisinaan alemmaksikin. Virra-

tessaan nopeasti säilytysastiastaan nestemäinen
h. jähmettyy valkeaksi, lumentapaiseksi mas-
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saksi, joka vain hitaasti haihtuu ilmassa. Jäh-

niPästä h:sta ja eetteristä saadaan oivallinen

jäähdytysseo9, joka ilmapumpun alla haibtues-

saau aleutaa lämpötilan — ll(j°:seeQ. — H. esiin-

tyy vapaana ilmassa (n. 0,o4 tilavuus %), ulos-

hVngitetyssä ilmassa (4-5%), sitä virtaa suuret

määrät tulivuorista ja kuumista lähteistä, sitä

on maassa ja liuenneena polijaveteen. Iira syn-

tyy eläinten ja kasvien hengittäessä, mätänemi-
sessä, useimmissa käymisilmiöissä ; tehdasmai-

sesti sitä valmistetaan polttamalla kivihiiltä,

käsittelemällä hiilihappoisia suoloja hapoilla,

kuumentamalla bikarbonaatteja, polttamalla

kalkkikiveä, magnesiittia, dolomiittia. — H:l!a

on mitä tärkein merkitys elollisen luonnon talou-

dessa ollen vihreitten kasvien hiililäliteenä (vrt.

Hiili). II:npitoinen vesi on, kykynsä tähden

liuentaa etenkin karbonaatteja ja hajoittavasti

vaikuttaa silikaatlivuorilajeihin, tärkeä geo-

loginen tekijä. Tcollisuustarpeisiin käytetään
enimmäkseen nestemäistä h:a, jota säilytetään

paksuissa, n. 8 kg: n vetoisissa teräs-sylintereissä,

mikä vastaa n. 4,500 1 kaasumaista h:a. Hta
käytetään oluen ja kivennäisvesien valmistuk-

sessa, jääiidytyskoneissa, moottoreita käyttä-

mään, kalkin saostajana juurikassokeriliuoksista,

lyijyvalkean ja soodan valmistuksessa, hiili-

happokylpyihin y. m. (J. A. W.)
Hiilidisulfidi ks. R i k k i h i i 1 i.

Hiilihappo, HjCOj, ei ole vapaassa muodossa
pysyväinen, vaan hajoaa vedeksi ja hiilihappo-

anhydridiksi 1. hiilidioksidiksi (ks. t.), jota usein

sanotaan hiilihapoksi. H:u suoloja sanotaan kar-

bonaateiksi (ks. t.).

Hiilihappoanhydridi ks. Hiilihappo.
Hiilihydraatit, erään etupäässä kasvikun-

nassa esiintyvän hiiltä, vetyä ja happea (kahta

viimemainittua samassa painosuhteessa kuin
vedessä, H^O) sisältävän aineryhmän vanha nimi-

tys. H:eja ovat m. m. kaikki sokerilajit sekä

tärkkel}'s, kumilajit ja selluloosa. Niiden ke
miallista tuntemista on etupäässä edistänyt

Emil Fischer (ks. t.). Ne ovat moniarvois-

ten alkoholien aldchydeja t. ketoneja. Hreja on
kolme eri ryhmää; yksinkertaiset sokerilajit 1.

monosakkaridit, disakkaridit ja

polysakkaridit. Ensimäisillä, mikäli ne

esiintyvät luonnossa, on kokoomus CsHioOj (pen-

toosit) t. CflHuOg (heksoosit), Pentooseista ovat
tärkeimmät arabinoosi ja ksyloosi. Ileksooseja

(glukooseja) ovat rypälesokeri, hedelmäsokeri,

galaktoosi, mannoosi y. ra. Disnkkaridit, C,jTTaO„,

ovat syntyneet edellisistä kahden moiekylin
yhtymisen ja veden poistumisen kautta. Niitä

ovat ruoko-, maito- ja mallas-sokeri. Mono- ja

disakkaridit ovat kiteytyviä, veteen liukenevia

aineita. Polysakkaridit ovat samalla tavalla

muodostuneet useammista sokerimolekyleista ja

niitä voi esim. keittiimiillä mietojen happojen
kanssa muuttaa glykooseiksi. Tärkkelyksestä ja

selluloosasta saadaan täten rypälesokeria. Poly
sakkaridit, joihin paitsi näitii kuuluvat dekstrii-

nit ja kumihijit, eivät kiteydy, vaan ovat «mor-
fisia ja veteen joko liukenemattomia tai hyy-
telömäisiä, liuoksia muodostavia aineita.

Edv. Uj.
Hiilikaasu, valokaasu, joka valmistelaan kivi-

hiili-tä.

Hiilikalkki = vuorikalkki, kivihiiliöys-

teemiin kuuluva kalkkimuodostuma. ks. Geo-
logiset muodostumat.
Hiilikeuhkot ks. Anthrakosis pulmo-

u u m.
Hiilikloridit, hiili alkuaineen (C) yhdistykset

kloorin (Cl) kanssa. Näitä tunnetaan kolme.

Hiilitetrakloridi, CCU, väritön, kloro-

formille haiseva neste, jota paljon on alettu

käyttää liuottimena teollisuude.ssa ja kemialli-

sissa töissä ; hiiliseskvikloridi, C,C1„

kiteinen, helposti haihtuva aine; hiiliseskvi-

kloridihöyryjä johdettaessa punahehkuun kuu-

mennetun putken läpi syntyy heksakloori-
b e n t s o 1 i a, CeCU, joka on väritön, valaan-

rasvanhajuinen, neuloina kiteytyvä aine.

S. V. H.
Hiilikumu ks. Mikrofoni.
Hiililiuske, hiilensekainen fylliitti tai savi-

kivi.

Hiilimonoksidi ks. H i i 1 i o k s i d i.

Hiilimurska, kivihiilikaivosten ilmassa oleva

hiilitomu, joka usein aiheuttaa kaivosräjähdyk-

siä; muutamat hiilitomulajit räjähtävät, vaikkei

kaivoksessa lainkaan olisi kaasua, ja lienee syytä

otaksua, että kaikki hiilitomulajit syttyvät ai-

heuttaen räjähdyksen, jos vain kaivoksen lämpö
on tarpeeksi korkea. S. V. U.

Hiilioksidi, hiilimonoksidi, väritön,

hajuton ja mauton, myrkyllinen kaasu; on hiilen

ja hapen kem. yhdistys CO. H. syntyy hiili-

dioksidista (COj) sitä hehkuvien hiilien läpi joh-

dettaessa; palaa sinisellä liekillä hiilidioksidiksi.

Metallurgiassa on hiilimonoksidilla suuri merki-

tys, sitä käytetään näet pelkistysaineeua metal-

leja valmisteltaessa malmeista. Esim. raudan
valmistuksessa masuunissa syntyvä hiilimonoksidi

pelkistää malmit raudaksi. — Uuninpeltejii liian

varhain suljettaessa kehittyy tulipesässä hiilien

hehkuessa riittämiittömässä ilmamiiärässä hiili-

oksidia, joka huoneeseen tunkeutuen aiheuttaa

pienissä määrin hengitettynä pahoinvointia,

suuremmissa tiedottomuuden ja kuoleman (häkä-

myikytys), sillä hiilimonoksidi yhtyy veren
väriaineeseen, liemoglobiiniin, ja estää tämän
yhtymästä happikaasuun. vrt. Häkä ja Hengi-
tys, keinotekoinen. S. V. II.

Hiilipaino, pigmenttipaino, eräs kopioi-

mismenettely valokuvauksessa. Paperi, jolle

positiivinen kuva saadaan negatiivilevyltä, on
piiällystetty erinäisten väriaineiden, kaliura-

bikromaatin ja selatiinin seoksella: tämä valon-

arka kerros muuttuu valon vaikuttamilta koh-
dilta veteen liukenemattomaksi, tummaksi ai-

neeksi; kun paperia liotetaan vedessii, jiiä sille

vain valon vaikutuksen alaiset osat, siis kuva.
— Hiilipainolla on suuri etu esim. hopcasuolojen
käyttöön verraten, sillä valokuvan väri voidaan
saada livvin vaihtelevaksi. S. V. II.

Hiilisulfidi ks. R i k k i h i i 1 i.

Hiilisäkki, eteläisellä taivaanpallopuoliskoUa
Eteläristin tähtikuviossa paikka, joka linnun-
radan valon ympäröimänä näyttää mustalta.

n. R.
Hiilivedyt, hiilen vety-yhdistyksiä. Hiili

eroaa kaikista muista alkuaineista siinä, että se

muodostaa rajattoman miiärän vety-ylidi-^tyksiä.

Hiilen ja vedyn miiärä voi niissä suuresti vaih-
della. Vetyrikkaimpia h:jä sanotaan rajahiili-

vedyiksi, myöskin paraffiineiksi. Yksin-



457 Hiilivety— Hiisi 458

kertaisin niistä on suokaasu (metaani), CH4. Vety
köyhempiin, tyydyttämättömiin h:liin

kuuluvat esim. elyleeui, CjH^, ja asetyleeni, CzHj.

Erityisen ryhmän muodostavat hyvin hiilirik-

kaat bentsolihiilivedyt. Yksinkertaisin

niisiä on bentsoli, CoHa, ja niihin kuuluvat m. m.
naftaliini ja antrasceui. n:t esiintyvät osaksi

kaasumaisina, osaksi nestemäisinä t. jähmeinä;
kaikki ovat helposti palavia. Vuoriöljy on pää-

asiallisesti seos eri h:jä. Kasvikunnassa esiinty-

viä h:jä ovat terpeenit. Edv. IIj.

Hiilivety ks. Hiilivedyt.
Hiilivetykaasu. Keveä h. on suokaasu 1.

metaani. Easkas h. on etyleeni.

Hiiltyminen, orgaanisten aineiden hajoami-

nen kuumuuden vaikutuksesta, jolloin — jos

ilmaa ei ole läsnä — suurin osa hiillä jää pala-

matta, osa yhtyy aineessa olevaan happeen, ve-

tyyn t. typpeen. ks. K u i v a t i s 1 a u s.

/S. V. H.
Hiippa. 1. Suippolakki (ks. kuvaa). —

2. Kat. kirkossa piispan päähine; ll:nneltä
vuosis. alkaen sen muodosti kaksi kankeasta

Lesken hiippa Aatelismiehen Porvarin hiippa
1500-luvulta. hiippa 1300-luvulta. 1300-luvulta.

(esim. pahvi-) levystä muodostettua korkeahkoa
kolmikulmiota, jotka otsan ja takaraivon koh-
dalta kohoten yhtyivät toisiinsa sivuilla. Se oli

verhottu koruompeleisella silkkikankaalla, koris-

teltu kullalla ja jalokivillä, jotapaitsi etumaisen
kolmion huipussa oli pieni risti; takana riippui

kaksi nauhaa (infulcej, jotka niinikään olivat

pienillä risteillä koristetut. K. ö.

Hiippakunta, piispan hallinnon alainen kir-

kollinen alue. Alkuaan kaupunki ympäristöi-
neen muodosti hiippakunnan; jokainen itsenäi-

nen seurakunta oli sellaisenaan hiippakunta.
Vähitellen (3:nnella vuosis.) alkoi muodostua
maalaisseurakuntia, joiden johtajia ei enää nimi-
tetty piispoiksi, vaan presbytereiksi (= kirkko-
herroiksi). Useista maalaisseurakunnista muo-
dostui hiippakunta, jonka hallitusmiehenä oli

piispa (ks. t.). Suomi on jaettu neljään hiippa-
kuntaan (Turun arkkihiippakunta, Porvoon
(1721 sitä ennen Viipurin v:sta 1554), Kuopion
(1850) ja Savonlinnan (1896) h.). E. Ka.
Hiirenherne ks. Virna.
Hiirenhäntä ks. M y o s u r u s.

Hiirenkorva, puhkeamaisillaan oleva lehti,

varsinkin puissa.
Hiirenporras ks. A t h y r i u m.
Hiiret kuuluvat rotan sukuun (Mus). Ne

muodostavat tässä alasuvun, jonka varsinaisista
rotista erottaa pienempi ruumiinkoko. Kansan-
kesken sanotaan hiiriksi pikkuimettäväisiä
yleensä, sekä jyrsijöitä (hiiret, myyrät) että
hyönteissyöjiä (päästäiset). Kaikista näistä

Kotihiiri.

erotetaan hiiret ja rotat kuitenkin umpijuuris-
ten poskihampaittensa, joita alaleuassa on 3,

sekä usein pitkän,
suomuisen häntänsä
nojalla. Meikäläis-
ten hiirien ruumiin-
pituus ei ole yli 135
111111. 8muin laji on
selkäpuolelta kel-

lanliarmaa, vatsa-

puolelta valkea
metsähiiri (M.
silvaiicnsj, yleinen koko maassamme. Se asustaa
metsissä, niityillä, ladoissa ja vilja-aumoissa ja

tekee paljon vahinkoa syömällä juuria, siemeniä
ja jyviä, ja keräämällä näitä suurin määrin
piilopaikkoihinsa. Myös madot, hyönteiset ja

linnunpoikaset kelpaavat sille. Ihmisasunnoissa
elää pieni kotihiiri (M, musculusj, nykyään
ympäri koko maapallon levinneenä. Sekin on
vahingollinen, syöden ruoka-aineita ja jyrsien

rikki vaatteita, kirjoja ja yleen.sä kaikkea, mitä
sen tielle sattuu. Pienin kaikista on 6-7 cm
pituinen, kierteishännällä varustettu vaivais-
hiiri (31. minutus), selkäpuolelta kellertävän
ruskeanpunainen, alta valkea. Sitä tavataan
meillä Etelä- ja Keski-Suomessa jokseenkin ylei-

senä niityillä, pelloilla, pensaikoissa, ihmisasun-
noissa ja puutarhoissa. — Kaikki hiiret ovat
vahingollisia, ja sellaisina vuosina, joina niitä

on erittäin paljon, on niiden maanviljelykselle

tuottama vahinko tuntuva. Edullisina vuosina
hiiret voivat lisääntyä suunnattomasti, synnyttä-
mällä 5-6 kertaa vuodessa suuren luvun poikasia

(suureen, heinänkorsista, villoista, höyhenistä

j. n. e. kyhättyyn pesään). Poika.set ovat jo

parin kolmen kuukauden vanhoina sukukypsiä.
E. W. S.

Hiirihaukat (Buteo), petolintusuku, jonka
tuntomerkkejä ovat nilkan etu- ja takapuolella

oleva rivi suuria poikkipuolisia kilpiä, leveät,

t_ylppäpäiset, mutta jokseenkin pitklit siivet, pyö-

reäpäinen pyrstö, joka tuskin ulottuu siiven-

kärkiä ulommaksi ja verrattain heikot ja pieni-

kynsiset jalat. Meillä yksi ainoa laji, hiiri-
haukka (B. vulgaris). Jokseenkin saman-
kokoisesta kanahaukasta erottavina tuntomerk-
keinä sillä on ruskea väri, lyhyt, 10:llä ruskeah-

kolla poikkijuovalla kirjailtu pyrstö, heikompi
rakenne ja tummanruskeat siimakehät. Väri
vaihtelee suuresti, varsinkin alapuolella. Pituus

n. 49-57 cm, naaras on koirasta vähän suurempi,

n. on eurooppalainen lintu, puuttuen vain maan-
osan pohjoisimmasta ja kaakkoisosasta. Suo-

messa se on yleinen Oulujärven tienoille asti.

Asustaa metsissä viljelysmaiden läheisyydessä,

jossa rakentaa suuren pesänsä korkeampien pui-

den puoliväliin. Munia 3-4, pyöreähköjä, vaalean

sinivihreitä ruskein ja sinipunaisin tä|)lin. Hyö-
dyllinen lintu, joka syö hiiriä, piiästäisiä, myy-
riä, sammakoita ja kiiärmeitä, harvemmin lin-

tuja, peltopyitä, teirenpoikasia y. m. ks. liitek.

Petolintuja. E. W. 8.

Hiiriäispöllö ks. Pöllö t.

Hiisi merkitsee Agricolalla pyhää metsfiä,

kuten vieläkin viron kielessä, ja metsänhaltiaa

(„iriisi mets'eläji8t' sai voiton"). Sittemmin
sana tuli merkitsemään: paikallisesti etäistä,

käymätöntä korpea (,,Hiisi korpi käymättömän,
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korpi käynehen iirohon")
,
yleensä kammottavaa

pahaa paikkaa {„mene Hiiteen") ynnä helvettiä;

persoonallisena se tuli osoittamaan syrjään ve-

täytynyttä entisajan eläjää, jättiläistä, yleensä
kammottavaa pahaa olentoa, erittäin tautia, ja

viimein itse paholaista kristillisessä käsityksessä.

E. K.
Hiisijärvi, pieni järvi Salmin kunnassa, lä-

hellä Venäjän rajaa, laskee vetensä Uuksun-
jokeen; täällä ou käyttämätön rautakaivos.

K. S.

Hiiskula, Suomen kalastusyhdistyksen 1907
perustama pieni kalastuskoeasema, joka sijait-

see Vihdin pitäjässä, Hiiskulau kartanon maalla
Lappojärven rannalla. Koeasema käsittää hau-
tomalaitoksen sekä vähäisen maa-alan lammi-
koiden rakentamista varten. Sitäpaitsi sille

kuuluu kalastusoikeus aseman luona sijaitsevissa

järvissä. Lammikkoja valmiina 1908 n. 800 m'.

Tilan entinen omistaja, hovineuvos W. Brummer-
vainaja on jo aikaisemmin harjoittanut paikalla

kalanviljelystä. E. W. S.

Hiitinen 1. Hiittinen (ruots. Uiittis).

1. Kunta, Turun ja Porin 1., Halikon khlak.,

Hiitisteu-Kyrkosundin saariston (Kemiön p:tä)

uimismiesp. ; kirkolle Hangosta 40 km ; 122,4

km-, joista viljeltyä maata 518 ha (1901) ; 14 76

manttaalia, talonsavuja 85, torpansavuja 47 ja

muita savuja 398; 1,901 as. (1907), joista suo-

menkielisiä yli 10 % ; 71 hevosta, 505 lehmää
(1908). — Kansakouluja 3.-2. Seurakunta,
keisarillinen, Turun arkkihiippak., Perniön
rovastik. ; kappeli ainakin jo 1674, itsen, khra-
kunnaksi 1897 (K. k. ^U 1861) Kemiöstä. Kirkko
puinen (rak. 1686). E. S.

Hiitola. 1. Kuut a, Viipurin 1., Käkisalmen
khlak., Hiitolan-Tiurulan nimismiesp. ; kirkolle

5 km Hiitolau asemalta ; 463,8 km^, joista viljel-

tyä maata 7,432 ha (1901) ; 67,65 manttaalia,
talonsavuja 681, torpansavuja 29; 7,334 as.

(1907), joista jotenkin kaikki .suomenkielisiä;

1,017 hevosta, 2,744 lehmää (1908). Kansa-
kouluja 4. Apteekki. Teollisuuslaitoksia: H:u
tiilitehdas. — 2. Seurakunta, keisarillinen.

Savonlinnan hiippak., Jääsken rovastik.; itsen,

khrakuuta jo 1616. Kirkko puinen (rak. 1795,

korj. 1882). — H:aan on kuulunut Ilmeen ru-

koushuonekunta. — Tiurulassa H:n alueella on
venäl. kirkko, jonka seurakuntaan 1896 kuului
1,094 h. E. S.

Hiittinen ks. Hiitinen.
Hiiva, hiivasienen (Saccharomyces ccrevisice)

mikroskooppisen pienistä .soluista yhtynyt, likai-

senharmaa, taikinamainen aine. Hiivaa erote-

taan kahta eri lajia: n. s. kohohiiva syntyy
korkeammassa lämmössä (-|- 16° aina + 20° C)

tajjahtuvassa käymisessä: käyminen tapahtuu
silloin rajusti, usein tavattomasti kuohuttaen
nestettä, ja hiivasienisolut, jotka ovat liittyneet

toisiinsa isohkoiksi levyiksi, nousevat käyvän nes-

teen pinnalle (siitä nimikin) : a 1 u s h i i v a syn-

tyy käymisen tapahtuessa kylmässä (+ 6° aina -f-

10° C) hitaasti, ja tällöin eristynyt hiiva asettuu

yksityisinä soluina käymisastian pohjalle. Koho-
ja alushiiva ovat sekä kemiallisen kokoomuk-
sensa että anatomisen rakenteensa suhteen eri-

laisia; kohohiiva on typpirikkaampaa. Molem-
mat aiheuttavat käymisen, kun ne tulevat sopi-

vissa olosuhteissa käyvien aineiden (sokeriliuok-

sen y. m.) ko-k>!tukseen, alushiiva käyttää kui-

tenkin hitaammin; kohohiivaa käytetään leipo-

misessa. Nvkyaän valmistetaan hiivaa erikoi-

sissa teblai-sa ja polttimoissa, joissa alkoholi-

valmistus järjestetään hiivanmuodostumiselle
eduUisektji. Taikinamainen hiiva kuivataan
puristamalla, seiitrifugoimalla, levittämällä huo-
koisille levyille j. n. e., jonka kautta se saadaan
pysyvämmäksi. Kauppaa varten h. tavallisesti

puristetaan suorakulmaisiksi, pitkulaisiksi tan-

goiksi, n. s. p a i n o h i i V a k s i. Painohiivaa
käytetään etupäässä vain leipomisessa taikinan
käyttämiseen, jolloin käymisessä syntyvät kaa-
sut tekevät taikinan ja siis leivänkin huokoiseni-
maksi, samalla maukkaammaksi ja helpommin
sulavaksi. S. V. E.
Hiivanuutti 1. hiivaknuutti, Knutin-

päivä (tammik. 13 p.) , loppiaisen jälkeinen
päivä; sanotaan: ,,tänäpäivänä on hiivanuutti,

huomenna rahkalakki, ylihuomenna tyhjätappi"
(vrt. „olla hiivassa" = olla humalassa).
Hiivapulveri, kaikkien hiivan asemesta leipo-

misessa käytettävien erilaisten suolojen ja suola-

seosten nimitys ; kun niitä sekoitetaan taikinaan,
hajoavat ne leivinuunissa paistettaessa ja poista-

vat kaasuja (tavallisesti hiilihappoa), jotka syn-

nyttävät leivokseen pieniä kuplia, tekevät sen

siis huokoiseksi. H:n käytöstä on se etu, ettei

taikinaa mene hukkaan kuten tavallisessa käymi-
sessä on asianlaita, jolloin samantapaisesti vai-

kuttavat kaasut syntyvät jauhon tärkkelyk-
sestä. — H:na voidaan käyttää esim. soodan,
viinihapon ja tärkkelyksen seosta. Usein käyte-

tään hapanta ammoniumkarbonaattia (,,hirven-

sarvensuolaa"), rasvoja, munanvalkuaista, alko-

holinpitoisia ne.steitä y. m.; näitä — etupäässä
hienompiin leivoslajeihin käytettyjä aineita —
ei kuitenkaan voida pitää varsinaisina hiiva-

pulvereina. S. V. H.
Hiivasienet (SaccharomycetesJ ovat yksi-,

liarvoin kaksi- tahi useampisoluisia mikroskoop-
pisia sieniä. Ne jaetaan kahteen heimoon:
Schizosaccharomycetacece ja Saccha^omycetaceoB.
Edellisen heimon kolmea nykyään tunnettua la-

jia on pidetty bakteerien ja kotelosienien väli-

muotoina, ne kun lisääntyvät kuten bakteerit

kahtia jakautumalla ja sisässään synnyttävät
itiöitä niinkuin kotelosienet. Toisen heimon lu-

kuisat lajit lisääntyvät kuroutumalla, jolloin

pj^öreä, pitkulainen tahi makkaramainen solu

muodostaa yhden tahi useampia pieniä pullistu-

mia, tytärsoluja, jotka voivat irtaantua tahi suu-

ruutta kasvaen jäädä emosolun kanssa yhteyteen.

Tytärsolut muodostavat samalla tavalla uusia

jälkeläisiä, jotka taasen niinikään kuroutumalla
synnyttävät uusia tytärsoluja j. n. e. Jokainen
näin syntynyt solu voi otollisissa ravinto- ja

lämpösuhteissa sisässään muodostaa 1-8 (har-

voin 12) itiötä. Näitä muotoja pidetään kaik-

kein yksinkertaisimpina kotelosieninä. — Hämä-
rästä muinaisuudesta saakka ovat monet hiiva-

sienilajit olleet ihmiskunnan palveluksessa lei-

pää, virkistys- ja juovutusaineita valmistettaessa.

Niinkuin kaikista vanhoista kulttuurikasveista
on muutamista hiivasienilajeistakin kuten tai-

kina-, kalja- ja oluthiivasta f^acrharoinyces
cercvisicej ja viinihiivasta (S. ellipsoideusj ole-

massa melkein lukematon joukko erilaisia

„rotuja". — Hiivasienten suuri merkitys riippuu
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niiden kyvyslä aikaansaudu alkoholikäymiseu

sokerinpitoisissa nesteissä. Eri sienilajit pilkko-

vat tällöin eri sokerilajeja. Allaolevasta taulu-

kosta, jossa vain 4 sokerilajia on huomioon-
oteltu, uähdääu, mitä sokeria muutamat hiiva-

sienet voivat käymisen aikaansaamiseksi hyväk-
sensä käyttää. Risti

(+ ) merkitsee, että hiiva-

sieni voi sokerin pilkkoa, viiva (— ) taasen, että

laji ei voi sokeria hyväkseen käyttää.

g» i 2 X ,^
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Saocharomyces cerevisiae . . .

„ ellipsoideus . .

„ fragllis . . . .

„ apiculatus . . .

Saecharomycodes Behrensianus

.

AVillia anoraala
Pichia membransefaciens . . ,

Eri hiivasienien kyky pilkkoa eri hiiliyhdis-

tyksiä riippuu niistä eri käyteaineista, jotka

sienen ruumiissa syntyvät ja joista toiset n. s.

ulkokäytteet 1. eksoentsymit vaikuttavat

sieniruumiin ulkopuolella oleviin ravinto-ainei-

siin, toiset taasen, n. s. sisäkäytteet 1.

endoentsymit, vain niihin aineisiin, jotka ovat

itse sienen ruumiissa. Tärkeimpiä viimemaini-
tuista aineista on tsymaasi-käyte, joka sienen

ruumiissa pilkkoo sokerin alkoholiksi ja hiili-

dioksidiksi, jotka molemmat viimeksi mainitut
aineet käymisen päätuloksina poistuvat

sienen ruumiista ympärilläolevaan ravintoliuok-

seen. Eri sienilajit muodostavat sitäpaitsi

eri suurissa määrissä muitakin aineita, kuten
glyseriiniä, etikka-, oksaali-, maito-, meripihka-

ja muurahaishappoa, aldehydejä, esteri-yhdistyk-

siä. Nämä alkoholikäymiseu sivutulokset
ovat tärkeät, sillä ne antavat käyvälle nesteelle

joko miellyttävän tahi epämiellyttävän maun ja

hajun, Peljätyitä oluen turmelijoita ovat Saccha-
romyces pastorianus, S. validus ja S. turbidans.

S. flava lactis antaa voille luonnottoman keltaisen

värin ja epämiellyttävän maun. S. Vordermannii
valmistaa hienon hienoa arrakkia. Muutamat
hiivasienet kuten Pichia californica ovat merkil-

liset siitä, että ne voivat kehittyä vielä silloin-

kin, kun liuoksen alkoholinpitoisuus on noussut
verrattain korkeaksi (12%). [F. G. Kohl, „Die
Hefepilze" (1908).] J. I. L.

Hiivata, merenJc., vintturin tai käymäkelan
avulla hilata (lappaa) sisään köyttä tai ketjua.

F. W. L.

Hiki, ihossa olevien n. s. hikirauhasten (ks. t.)

erittämä neste; ruumiin nesteistä vedenpitoisiu

;

sisältää kuitenkin jonkin vähäisen määrän suo-

loja, virtsa-ainetta, haihtuvia happoja y. m. Hien
ja hikoilemisen merkityksestä vrt. R u ti m i i n
lämpötalous. (M. 0-B.)
Hikirauhaset, ihossa olevat, ohkasella pinnalle

vievällä hikitiehyellä varustetut keränmuotoiset,
hikeä erittävät rauhaset, vrt. Iho.
Hikirokko (milliaria), runsaan hikoilemisen

aikaansaama ihottuma, jossa on pienen pieniä,

kirkasta nestettä sisältäviä rakktiloita ; h. ilmenee
joskus mitä erilaisimmissa kuumetaudeissa ja

yleensä runsaan hikoilemisen aiheuttamana. Eri-

tyisempää merkitystä sillä ei ole. (M. 0-B.)
Hikoilemishoito, hoito, joka parantami.ieii

tarkoituksessa saattaa potilaan kovasti hikoile-

maan. Tällaisia hoitotapoja ovat kuumat amme-
kylvyt, höyrykylvyt, kuivalämpö-kylvyt, monen-
laiset kuivat ja märjät kääreet y. m. sekä monet
lääkkeet, vrt. Diaphoretiea. (M. 0-B.)
Hikoominen miilussa osoittautuu siinä, että

puut hiiltymisen kuumuudesta kuivuvat ja haih-
duttavat vettä, joka osaksi juoksee pohjaa pitkin
ja jalkareikien kautta, osaksi valkeana höyrynä
kohoaa ilmaan ja kostuttaa peittomuUan.

A. B. H-r.
Hila ks. V a 1 o n t a i p u m i n e n.

Hila-aita, ripa-aita, säle-aita. vrt. H a k u 1 i.

Hilaheiluri 1. a r i n a h e i 1 u r i ks. Hei-
luri.
Hilarius {-ä'-] (300-366) , Poitiers'n piispa,

innokas areiolaisuudeu vastustaja länsimailla,

ajettiin areiolaismielisen keisari Konstantiuk-
sen aikana maanpakoon 356 Fryygiaan, missä
hän huomattavasti vaikutti homousilaisten aat-

teiden hyväksi. H. palasi kotimaahansa 360;
kuolemansa jälkeeu häntä kunnioitettiin pyhi-
myksenä. — H. on m. m. kirjoittanut suuren
teoksen: „De trinitate", jossa hän esittää athana-
siolaista uskonoppia. Kuten mtiutkin länsimaa-
laiset kirkkoisät Hilariuskin oli aleksandrialai-

seu filosofisen jumalutisopin vastustaja, kehit-

täen sen sijaan oppiansa Raamatun ja kristilli-

sen kokemuksen perusttiksella. — H. on myös
tunnettu liturgina ja virsien sepittäjänä; epä-

varmaa on, onko n. s. Hilariukseu kiitosvirsi

hänen työtänsä. E. K-a.
Hildach. [-ah], Eugen (s. 1849) ja hänen

puolisonsa, Anna (s. 1852), saks. laulajia ja

laulunopettajia. Vv. 1880-86 he toimivat Dresde-

nin konservatorissa. He ovat konserttimatkoil-

laan käyneet Suomessakin, ja heidän oppilainaan

civat olleet A. Ojanperä ja A. Ahnger. 7. K.
Hildebrand ks. G r e g o r i u s VII.
Hildebrand. 1. B r o r E m i 1 H. (1806-84),

ruots. historiantutkija ja virkamies, tuli 1837

valtionantikvaariksi ja toimi samalla valtion-

arkistossa. Hänen hoidossaan valtion historialli-

sen museon ja kunink. rahakabinetin kokoelmat
kasvoivat moninkertaisiksi

;
julkaisi asiakirja-

kokoelmia ja omia tutkimuksia, varsinkin raha-

tieteellisiä, joista tärkein on „Anglosachsiska

mynt i svenska kongi, myntkabinettet, fuuna i

Sveriges jord" (1846) ; huomattava teos oJi myös-

kin „Svenska sigillor frän medeltiden" (1862-67).

2. H a n s O 1 o f H i 1 d e b r a n d H. (s. 1842)

,

ruots. muiuaistutkija ja sivistyshistorioitsija,

edellisen poika, oli 1879-1907 valtiouantikvaa-

rina; on julkaissut lukuisan joukon teoksia ja

pienempiä tutkimuksia, joista mainittakoon:

„Svenska folket under hednatiden"(1866) ,
„Lifvet

pä, Island undor sagotiden" (1867), „De förhisto-

riska folken i Europa" (1873-80), „Folkens tro

om sinä döda" (1874), „Den kyrkliga konsten

under Sveriges medeltid"(1875) ,
„Sveriges medel-

tid, senare skedet, 1350-1521" (1876-77; toinen

osa teosta „Sveriges historia frän äldsta tid tili

vara dagar"; teoksessa „Sveriges historia intill

tjugonde seklet" H. on esittänyt koko keskiajan

liistorian), laaja sivistyshistoriallinen teos »Sve-

riges medeltid" (v:sta 1879 eteenpäin 18 nidettä)

.

3. Henrik Robert Teodor Emil H.

(s. 1848), historiantutkija, edellisen veli, v:sta

1901 Ruotsin valtionarkistonhoitaja ; oli 1881-
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1905 aikakauskirjan „Historisk tidskrift" toimit-

tajana ja julkaissut siiuä lukuisan joukon huo-

mattavia kirjoituk.sia : muita julkaisuja: „Sven-
ska slatsförfattningens bistoriska utveckling

frän äldsta tid tili vära dagar" (1896) ja esityk-

set „Gustaf Vasa" (1903), „Gustaf Vasas söner"

(1904), »Kristina" (1906), „Oskar I" (1908-09)

toimittamassaan „Sveriges historia iulill tju-

gonde seklet" (1903-10). J. F.
Hildebrand. 1. B r u n o H. (1812-78), saks.

tilasto- ja taloustieteilijä, oli 1841-50 professo-

riua Marburgissa, multa menetti virkansa esiiu-

nyttyään hallituksen vastustajana Hessenin vaali-

rulitinaskunnan maapäivillä ; 1851-56 professo-

rina ZUrichissä; perusti 1856 Berniin Sveitsin
ensimäisen tilastollisen toimiston ; kutsuttiin 1861
Jenaan professoriksi ja Thiiringenin valtioiden

tilastollisen toimiston päälliköksi ; alkoi 1863 jul-

kaista aikakauskirjaa ..Jahrbiicher fiir Xational-
ökonomie und Statistik"; on paitsi tilastolli-

sia esityksiä julkaissut: „Die Xationalökonomie
der Gegenwart und Zukunft" (1848). H. oli

Roscheriu ja Kniesin rinnalla sen taloustieteelli-

sen suunnan perustajia, jota sanotaan historial-

liseksi koulukunnaksi. J. F.
2. Adolf Ernst Robert von H.

(s. 1847), saks. kuvanveistäjä. Opiskeli Niirn-

bergissä, Miinchenissä, Berliinissä ja varsinkin
Italiassa. n:u taidekäsitys, joka edustaa jonkun-
laista nykyaikaista persoonallista uusklassilli-

suutta, perustuu niihin vaikutuksiin, joita hän
sai varhaisrenesanssin ja antiikin veistoksista
sekä ystävältään taidemaalari Mar4esilta. H.
panee pääpainon sääntöperäisyyteen ja tyyli-

teltyihin, yksinkertaisiin perusmuotoihin. Mie-
tiskelyn avulla, mutta halliten kulienkin var-
masti muotoa, hän pyrkii abstraktiseen yleis-

tyttämiseen ja antaa usein teoksilleen arkkiteh-
tonisen rakenteen. n:n tuotanto käsittää mar-
mori- ja proussikuvapatsaita (esim. ,,Aatami".
1878, Leipzigissä, ja ,.Nuori alaston mies", 1884,
Berliinin kansallisgalhssa), korkokuvia („Leda
ja joutsen" y. m.), monumentaalisia kaivoja (tun-

netuin on „Wittelsbachin kaivo", 1895, Munche-
nissä), muistomerkkejä (esim. keisarinna Fried-
richin monumentti, 1904, Kronbergissä) ja muoto-
kuvapatsaita (esim. A. Böckliuin pronssinen
rintakuva, 1898). Hän on myös tehnyt muisto-
rahoja, öljy- ja vesivärimaalauksia ja pilakuvia.
H., jota pidetään nykyajan Saksan suurimpana
monumentaalitaiteilijana, on Miinchenin akate-
mian professori ja työskentelee myöskin Firen-
zessä. Esteettisen muotnkäsityksensä hän on
esittänyt kirjasessaan „Das Problem der Form
in der bildenden Kunst" (5:s pain. 1905).

[A. Hoilmoyer (1902).] E. R-r.

Hildebrandinlaulu fITildebrandslied), msaks.

sankarilaulu, luult. 8:nnen vuosisadan lopulta,

joka kertoo Hildobrandin ja hänen poikansa
Haduhrandin kaksintaistelusta, kun he toisiansa
tuiiteniatta vilinllisina tu|)aavat toisensa. Tais-

telun alussa Hildebrand huomaa vastustajansa
pojaksensa ja koettaa turhaan taivuttaa häntä
sovintoon. Runosta on säilynyt vain katkelma.
josta ei näy taistelun päätöstä, mutta muista sa-

man satumotiivin säilyneistä toisinnoista voidaan

nähdä, että Hadubrand taistelussa kaatuu. n:n
painoksia ovat julkaisseet Lachmann, Sievers

(faksimilepainos) , Grein y. m. K. G.

Hildebrandsson, Hugo Hildebrand
(s. 1838), ruots. meteorologi, tuli 1866 Upsalan
yliopistoon fysiikan dosentiksi, 1874 observatorin
meteorologisen osaston johtajaksi, 1878 ylimää-
räiseksi professoriksi sekä vastaperustetun me-
teorologisen laitoksen johtajaksi. Erosi 1907.

Oltuaan 1869 tutkimusmatkalla ulkomailla, hän
teki ehdotuksen meteorologisen toiminnan jär-

jestämiseksi Ruotsissa. Pääasiallisesti sen mu-
kaan järjestettiin Kööpenhaminassa 1871 ja Tuk-
holmassa 1873 perustetut meteorologiset laitokset.

H. toimeenpani Ruotsissa 1871 läänien talous-

seurojen avustuksella yöhalloja, ukkosilmoja sekä
järvien ja virtojen jääsuhteita koskevia havain-

toja noin 400 asemalla. V. 1873 lisättiin edelli-

siin kasvi- ja eläinmaailmaa koskevia fenologi-

sia havaintoja. V. 1882 siirrettiin näitten ha-

vaintojen järjestely Tukholman meteorologiselle

keskuslaitokselle. H. on ansiokkaalla tavalla

toimeenpannut korkeammissa ilmakerroksissa

tapahtuvien ilmavirtojen tutkimuksia, järjestä-

mällä usealla paikalla maan eri osissa havaintoja

lammaspilvien liikkeistä. Tulokset julkaistiin

teoksessa: „Essai sur les courants supörieurs de
l'atmosphöre dans leur relation aux lignes iso-

barometriques" (1874). Sen johdosta ryhdyttiin

samanlaisten havaintojen tekoon melkein kai-

kissa Euroopan maissa ja havainnot lähetettiin

suoraan Upsalaan. Syntyi tuloksena julkaisu:

„Atlas des mouvements supörieurs de Patmos-
phöre" (1877). H. teki Abercrombyn kanssa yh-

dessä uuden pilvien luokituksen, joka h}'väksyt-

tiin Miinchenin kansainvälisessä pilvikonferens-

sissa 1891. Hänet valittiin puheenjohtajaksi sa-

massa tilaisuudessa asetettuun pilvivaliokuntaan,

jonka tuli johtaa ja järjestää maailman eri osissa

tapahtuvia pilvihavaintoja. Niitten avulla hän
huomasi, että pyörretuulten — syklonien — kes-

kuksessa olevassa barometrimiuimissä, jonne
ilma alituisesti virtailee, nousee ilma ylöspäin

ja muuttuu ylempänä n. s. antisykloni-
seksi liikkeeksi. Syklonit syöttävät siten

ylemmissä ilmakerroksissa antisykloueja ilmalla

ja nämät taas alemmissa ilmakerroksissa syklo-
neja. H. oli 1900-07 pysyväisen kansainvälisen

meteorologisen kommissionin yleissihteerinä.

Hänen lukuisista julkaisuistaan mainittakoon:
„Siir la classifieation des nuages" (1879),
,,Observations m^t^orologiques faites par Texpö-
dition de la Vöga" (1882). „Sur la distribution

des 4löments m^K^orologiques autour les minima
barometriques" (1883). ,,Les orages dans la

p^ninsule scandinave" (1888), „Les bases de la

m^teorologie dynamique. Historique; fitat des

nos connaissances" (1898-1907) j. n. e. U. S:n.

Hildebrandt, Eduard (1818-68), saks. taide-

maalari, Isabeyn oppilas Pariisissa. Maalasi
laajoilta matkoiltaan loistavanvärisiä, valaistus-

vaikutuksia tavoittavia maisemia, joista väri-

painosjiiljennöksiä on julkaistu kokoolmittain
(„Reise um die Erde"). [F. Arndt, „E. H., der
Maler des Kosmos" (2:n pain., 1869).] E. R-r.

Hildebrandt, Ferdinand Theodor
(1804-74), saks. taidemaalari, W. Schadowin
o|)pilas. vanhemman Diisseldorfin-koulun huoma-
tuimpia edustajia. H. oli romanttinen kirjalli-

suusmaalari, joka otti aiheensa historiasta,

Goethen ja Shakespearen teoksista ja jonka ku-

vat näyttävät maalatun teennäisen näyttämö-
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esityksen eikä todellisen elämän mukaan (esim.

„Kuuiiigas Lear ja Cordelia" ja „Kuiinigas Ed-
vardin poikien murha"). Paitsi lukiii.-sia niuolo-

kuvia H. on myös maalannut sentimentaalisia

laatukuvia, esim. „Sotilaau hyvästijättö lai)sel-

leen". E. R-r.

Hildesheim [-häimj. 1. Hallintoalue Preus-

sissa, Haiiuoveriu provinssissa, 5,352 km^, 554,040

as. (1905), joista 90 tuh. katolista ja 2,5 tuh.

juutalaista. — 2. Yllämainitun hallintoalueen

pääkaupunki Leinen syrjiijoeu Iniiersten var-

rella, 47,061 as. (j905). Kaii|)ungilia on, varsin-

kin sisäosissaan, vanhanaikuinen leima. Lukui-
sista mieltäkiinnittävistä rakennuksista mainit-

takoon etupäässä romaanil. tuomiokirkko (ll:llä

vuosis.), Pyliän Gotthardin kirkko (12:lta vuo-
sis.), Mikaelin kirkko ja freskomaalauksilla va-

rustettu goottil. raatihuone. Useita oppilaitoksia

ja ammattikouluja, museo ja nunnaluostari. Har-
joittaa kumi-, seinäpaperi-, kone-, rauta-, me-
talli- ja kiviteollisuutta sekä kauppaa (sokeria,

viljaa, lannoitusaineita). — Läliellä Galgenberg,
josta 1868 löydettiin arvokkaita roomal. hopea-
tavaroita (nyk. Berliinin museossa). — H. tuli

piispanistuimeksi 822 ja kukoisti varsinkin
piispa Bernvvardin (993-1022) aikana. 1200-luvun
keski|)aikoiIta se kuului hausaliiltoon. n:n piis-

pat olivat valtaruhtinaita ja kävivät usein sotaa
Braunsohweigin herttuoita vastaan. V. 1802 ruh-
tinaskunta tuli Preussille, 180G Ranskalle, 1807
Westfaleniu kuningaNkunnalle, 1813 Hannove-
rille ja 1866 jälleen Preussille. V. v. F.
Hiiferding, Aleksandr Fedorovits

(1831-72), ven. slavofiilineu kirjailija, synt.

Varsovassa, jossa hänen isänsä oli käskynhaltian
kanslian päällikkö. Moskovassa, jossa hän o|)is-

keli, hän joutui slavofiilien vaikutuksen alaiseksi.

V. 1856 hän määrättiin Venäjän konsuliksi Bos-
niaan, jossa hän ahkerasti tutki slaavilaisten en-

tisiä ja nykyisiä oloja tehden laajoja matkoja.
V. 1861 hän siirreltiin virkamieheksi valtakun-
nan kansliaan ja v:n 1863 kapinan jiilkeen hän
tuli N. Miljutinin apulaiseksi ja toimi erittäin

innokkaasti Puolan veiiiiläistyttämisessä. Täsoä
mielessä hän myöskin julkaisi anonymisesti
„The polish question" nimisen lentokirjasen eng-
lannin kielellä. Kun Pietarissa 1867 perustet-
tiin „Slaavilaiiien hyväntekeväisyyskomitea",
josta pian tuli suurvenäläis-pauslavististen rien-

tojen keskusta, valittiin H. sen esimieheksi.
Tärkeä oli hänen toimintansa Venäjän maantie-
teellisen seuran kansatieteellisen osaston esimie-
henä. V. 1871 hän lähti Aunukseen kokoilemaan
venäläistä kansanrunoutta ja varsinkin siihen

asti vähän tunnettuja eepillisiä runoja, bylinoja
ja korjasi niitä talteen runsaan määrän. Seu-
raavalla matkallaan Aunukseen hän kuoli Kargo-
polissa. Hänen kokoomansa „Aumiksen bylinat"
julkaistiin 1873. G:n muista teoksista mainitta-
koon „Serbialaisten ja bulgaarialaisten historia",
„Itämeren slaavilaisten historia", ,,Bosnia, Her-
tsegovina ja Vanha Serbia", „Slaavilaisten jät-

teet Itämeren etelärannikolla". Hänen kootut
teoksensa (4 os.) ilmestyivät 1868-74. G. oli

ehkä lahjakkain tieteellinen kirjailija slavofii-

lien joukossa. J. J. M.
Hilgenfeld [-It], AdolfBernhardCliri-

btoph Christian (1823-1907) , saks. teologi,

v:8ta 1850 professorina Jenassa. Julkaissut lu-

kuisia Uutta testamenttia sekä kahden ensi-

mäisen vuosisadan kirkkohistoriaa koskevia kir-

joitelmia ja teoksia, joissa uskollisesti puoluste-
taan n. s. tiibingeniläisen koulun
katsantokantaa, (ks. B a u r, Ferdinand
Cliristian.) Hänen teoksistaan mainittakoon „His-
torisch-kritische Einleitung in das Neue Testa-
ment" (1875) ja „Die Ketzergeschichte des
Urchristentums" (1884). Julkaissut v:sta 1858
saakka aikakauskirjaa „Zeitschrift fiir wi8sen-
schaftliche Theologie". Ar. E.
Hiljainen hautaus. V:n 1869 kirkkolain mu-

kaan oli ilman minkäänlaisia juhlallisia hautaus-
menoja haudattava: kuolleena syntynyt lapsi;

kastamatta kuollut lapsi; se jossakin seura-
kunnassa kuollut, josta ei tiedetä, kuka hän
on taikka missä hänen oikea kotinsa on ollut;

se joka on kuollut väkeviä juomia ylellisesti

nauttiessaan ; ne jotka äkkipikaisuudessa ovat
tappaneet toisensa taikka muuten rikoksen
teossa saaneet surmansa, ja se joka vakain tuu-
min on itsensä surmannut (Kirkkolain § 8).

Tämä § on kumottu Keis. asetuksella 1910.

E. K-a.
Hiljennys. Jos lankaan ripustettu magneetti-

neula heilaiitaa metallilevyn yläpuolella, niin

syntyy levyssä heilahduksia vastustavia indukt-
sionivirtoja, jotka pakottavat neulan nopeasti
asettumaan tasapainoon. Vielä tehokkaampi on
vaikutus, jos metallikaistale taivutetaan soi-

keaksi renkaaksi ja magneettineula ripustetaan
renkaan sisään, niin että neulan akseli on yhden-
suuntainen renkaan pituussuunnan kanssa. Hei-
lahduksia hiljentävää vastavaikutusta sanotaan
h i 1 j e n n y k s e k s i. H. on sitä tuntuvampi,
kuta paremmin neulaa ympäröivä rengas johtaa
sähköä, kuta vahvempi tämä rengas on ja kuta
lähempää se ympäröi magneettia. Tavallisesti

tämä rengas tehdään kuparista. Heilahduksien
lähempi tutkiminen osoittaa nyt, että kahden,
minkä tahansa, toisiaan seuraavan heilahdus-
kaaren pituuksien tai astesuuruuksien suhde on
vakinainen luku ja siis niiden logaritmien erotus
n. s. logaritminen dekrementti on
myös vakinainen. Galvanometrin käytössä h.

on saanut tärkeän ja laajan sijan. Tarkkoja
havaintoja tehdessä on näet tärkeää, että gal-

vanometri neula nopeasti ja varmasti asettuu
tasapainoon. Hyvin tarkoituksenmukainen on
siten galvanometri, jossa hevosenkengän muotoi-
nen magneetti heilaiitaa kuparipalloon tehdyssä

sylinterinmuotoisessa aukossa (ks. Galvano-
metri). H:ta sovellettaessa astaattiseen neula-

pariin voidaan tämä saada heilahtamatta (ape-

riodisesti) asettumaan tasapainoon. U. S:n.
Hilker, Georg Christian (1807-75),

tansk. koristemaalari. Sai Italiassa ollessaan

suurta vaikutusta Pompeijin koristetaiteesta,

jonka perusteella hän itsenäisesti ja aistikkaasti

laati koristemaalaiiksia m. m. Köö[)enhaminau
yliopistoon (1844-53), Thorvaldsenin museoon ja

muiliin julkisiin rakennuksiin. H. oli opettajana
Kööpenhaminan akatemiassa ja julkaisi 1846-47

„Studier efter pompejanske dekorationer".
[V. Lorenzen, „Maleren H." (1908).] E. K-r.

Hilkov [-ofj, Mihail I v a n o v i t s (s. 1843)

,

ruhtinas, ven. ministeri, oli alkuansa upseerina,

mutta liiksi 1864 menetettyään omaisuutensa
Ameriikkaan, missä aluksi työslcenteli tavaili-
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sena työmiehenä eräällä eteläameriikkalaisella

rautatienradalla ; toimi sittemmin eräässä Liver-

poolin tehtaassa ; Venäjälle palattuaan otti osaa
Trauskaspiau radan rakentamiseen, oli 1882-85

Bulgaarian yleisten töiden johtajana; tuli 1894
Venäjän rautateitten ylitarkastajaksi ja 1895

kulkulaitosministeriksi, jona hän johti suuren Si-

perian radan rakentamista; luopui 1905. <7. F.
Hill, O c t a V i a (s. 1838) , eiigl. f ilautrooppi

;

oppi uuorena opettajattarena tuntemaan köyhä-
listön kurjat asunto-olot Lontoon itäosassa ja

ryhtyi innokkaasti toimimaan niiden parantami-
seksi ; osti v:sta 1864 lähtien rappiolle joutu-

neita taloja, jotka hän perinpohjin korjautti, ja

rakennutti sittemmin uusiakin asuntoja vuokrj-
taksensa ne huokeasta hinnasta työväelle; jotta

vuokralaiset tottuisivat säästäväisyyteen, huo-
lellisuuteen ja hyvään järjestykseen, ou heidän
suoritettava vuokramaksu viikoittain hänelle it-

selleen tai hänen avustajilleen. H. on hyvän-
tekeväisellä toiminnallaan, jonka periaatteena
on: apua itseapuuu, saavuttanut huomattavia
tuloksia. Hänen periaatteittensa mukaan toimii

Lontoossa yhdistys „The East Eud Dwellings
Company"; julkaissut: „Homes of the London
poor" (1875) ja „Our common land" (1878)

y. m. J. F.
Hill, Sir Rovvland (1795-1879), engl.

koulumies ja postiliikkeen uudistaja, toimi ensin

opettajana ja koulunjohtajana lähellä Birming-
hamia noudattaen sitä teoksessa „Plans for the

government and liberal instruction of boys in

large numbers" (1822) esittämäänsä kasvatus-
periaatetta, että oppilaita oli niin paljon kuin
mahdollista totutettava itsehallintoon ja itse-

opiskeluun. H:n koulujärjestelmä saavutti kan-
natusta muuallakin, m. m. Euotsissa. 1830-

luvulla hän ryhtyi miettimään kirjetaksojen yk-

sinkortai-stuttamista julkaisten 1837 kuuluisan
kirjasensa „Post office reform", missä hän
ehdotti samanlaisen, huokean, matkan pituudesta
riippumattoman kirjeporton käytäntöön otta-

mista, y. m. Tämä ehdotus, joka herätti tava-

tonta huomiota, toteutettiiukin pian Englannissa
ja vähitellen muissakin maissa. V. 1846 H. tuli

Englannin postidepartementin sihteeriksi, 1854

ylisihteoriksi; erotessaan 1864 hän sai parla-

mentilta 20 tuhannen punnan suuruisen kan-
sallispalkinnon ; haudattuna Westminster ab-

bey'ssa James Watiin vieressä. J, F.

Hillah (Hi 11 e), kaupunki Turkin Aasiassa,

Bagdadin vilajeetissa, 120 km Bagdadista ete-

lään, Eufratin oikealla rannalla, 30,000 as. N.
8 km pohjoiseen muinaisen Babylonin rauniot,

joiden tiilistä kaupunki pääasiallisesti on raken-
nettu.

Hiller. 1. Johann Adam (1728-1804),

saks. säveltäjä; toimi v:sta 1758 Leipzigissä

orkesterin- ja kuoronjohtajana, v:sta 1789 myös
Thomas-kirkon kanttorina. H. perusti itsenäi-

sen saks. laulunäytolmätyylin, it. ja ransk. koo-
millisen oopperan rinnalle, pitäen periaattee-
naan, että säätyhonkilöt lauloivat tunteensa
aarioina ja alempisäätyiset kansanlaulun tapai-

sesti. Hän toimi myös musiikkikirjailijana ja

perusti Saksan ensimäisen varsinaisen musiikki-
lehden (1766-70).

2. Ferdinand H. (1811-85), saks. pianisti,

musiikkikirjailija ja säveltäjä, Hummelin oppi-

HiUon

las. Tutustui Beethoveniin Wienis5ä 1827 ; esiin-

tyi sitten Pariisissa etenkin Beethoven-soittajana
1828-35. Siellä hän pääsi useiden etevimpien
säveltäjien tuttavapiiriin. Kirjailijana hän on
monipuolisesti kuvaillut aikansa musiikkielämää.
V. 1847 hän tuli kapellimestariksi Dusseldorfiin,

ja 1850 Kölniin, jonne hän perusti konservatorin.
Monipuolisen toimintansa kautta hän kohosi län-

tisen Saksanmaan suosituimmaksi musiikkimie-
heksi. Hän sävelsi 6 oopperaa, 2 oratoria ja

useita muita kuoroteoksia, lauluja, piano- ja ka-
marimusiikkisävellyksiä, 3 siufoniaa y. m.

/. K.
Hilleri (Fcetorius putoriiis), näädän sukuinen.

56-70 cm:n pituint-n pftoplliin. Viiri mustan-
ruskea, pohja-

villa kellertävä,

posket ja ala-

leuka valkeat.

H:ä tavataan
Euroopassa, Si-

periassa ja

Länsi-Aasiassa,

meillä Suo-
messa sitä vielii

parikymmentä
vuotta sitten

tunnettiin vain

Karjalan kannakselta, mutta se on sitten, varsin-

kin viime vuosikymmenenä, levinnyt länteen ja

Pohjoiseenpäin, Laatokan Karjalaan, Etelä-Sa-

voon ja itäiselle Uudellemaalle. Tavataan usein

ihmisasunnoissa, joihin se tulee kanoja, rottia ja

hiiriä pyydystämään ja ruokavaroja syömään.

Nahka arvokas. E. W. S.

Hilleström, Per (1732-1816), ruots. taide-

maalari. Herätti huomiota haute-lisse-kudoksil-

laan ja sai 1757 matkarahan perehtyäkseen tä-

hän taideteollisuudenhaaraan Pariisissa. Täällä

hän kuitenkin antautui harjoittamaan maalaus-
taidetta Boueher'u johdolla ja taideakatemiassa.

Kotimaahan palattuaan H. jatkoi kuvakudosten
tekoaan valmistaen hovia varten seinäverhoja,

mattoja y. m., mutta Kustaa Ill:n ajasta alkaen

hän näyttää yksinomaan ja ylen runsaassa mää-
rin harjoittaneen maalausta, jossa hänen pää-

alanaan ovat laatukuvat. Aluksi hän niissä

noudattaa Boucher'n tyyliä, mutta siirtyy myö-
hemmin pienikokoisissa kuvissa käsittelemään

Chardinin tapaan realistis-porvarillisia arkielä-

män kohtauksia; loppuiällään, jolloin H:n tuo-

tanto jo oli menettänyt keveän eloisuutensa, hän
erityisesti suosi tulenvaloesityksiä. Suosijansa

Kustaa III:n tilauksesta II. maalasi isoja, ai-

noastaan kulttuurihistoriallisesti huomattavia
juhla- ja huvittelukuvauksia (esim. „karusel-

leja") . Tämän lisäksi hän on maalannut maisemia,
historia- ja uskontotauluja sekä puku- ja muoto-
kuvia (tunnetuin on Bellmanin kuva Tukholman
kansallismuseossa). V. 1794 H:sta tuli Tukhol-

man maalausakatemian professori ja 1810 sen

johtaja. Hänen poikansa Karl Peter H.

(1760-1812) oli maisemamaalari. [O. Sir6n.

,.P. H. den äldre. Väfvaren och mä,laren"(1900).]

E. R-r.

Hilloniemi, niemi, jonka läntisellä rannalla

Haminan väylän varrella on valkoinen kahdeksan-
kulmainen johtoloisto 3 m:n korkuisella valkoi-

sella, kulmaraudoista tehdyllä telineellä. K. 8.
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Hilmend (Helmund), joki Afganistanissa,

alkaa Kuh-i-Babau juurelta, virtaa autioitten

erämaaseutujen halki, saa useita syrjäjokia ja

laskee Hamuu-suohon, 510 m. yi. merenp. Ala-

juoksussaan ainoastaan kesäisin vesirikas; n.

1,100 km pitkä.

Hilini pasa (s. n. 1855), turkkil. valtiomies,

oli v:sta 1882 lähtien tärkeissä hallinnollisissa

viroissa; sai Makedonian kolmen vilajeetin yli-

tarkastajana V, 1902 tehtäväkseen panna tässä

maakunnassa toimeen Venäjän ja Itävallan kes-

ken MiirzstegisSä sovitun reformiohjelman

;

osoitti tässä arkaluontoisessa toimessa suurta
diplomaattista taitoa ja vilpitöntä uudistushalua

;

kutsuttiin, vaikkei suorastaan lukeutunut nuor-

turkkilaisiin, tammik. 1909 sisäasiainministeriksi

ja tuli helmik. Kiamil pasan jälkeen suurvisii-

riksi ; luopui tästä virasta huhtik. sam. v. taan-

tumuksellisen puolueen toimeenpaneman sotilas-

kapinan johdosta, mutta tuli, sittenkuin se oli

kukistettu ja Abdul Hamid oli syösty valtaistui-

melta, toukok. jälleen suurvisiiriksi. J. F.
Hilpari (saks. Eellebarie, alk. Helmbarte =

kypäri-piilu, ks. Aseet, kuva 19), sotakirves,

mainittu Saksassa jo 1313 ; hussilaissodissa jalka-

väen pääase. Syrjäytyi 1400-luvulta lähtien

rintamapalveluksessa ensin ,,pike" nimisen kei-

hään sitten pistinkiväärin tieltä, mutta säilyi

keveytensä takia päällystön aseena kauan: niinpä
sponton 1. pertuska nimisenä (ks. Aseet,
kuva 20) paikoitellen aina 1800-luvun alulle.

Nykyään h:ia käyttävät vain ruhtinaallisten

heiLkilöitten henkivartijat. TJ. T. S.

Hils, geol., liitusysteemin alaosaan kuuluva
kerrosryhmä. ks. Geologiset muodostu-
m a t.

Hilse, kuivettunut, ihon pinnasta irtaantunut

orvaskeden osanen.
Hilsehtiminen, ilmiö, joka aiheutuu siitä,

että ihon päällimäisestä pinnasta irtaantuu ta-

vallistaan enemmän kuivuneita orvaskedensoluja.
Tällainen hilseileminen, joka jossakin määrin
aina suoriutuu, esiintyy varsin runsaana erit-

täinkin tulirokossa joku aika ihottuman haih-

duttua. Hilsehtiminen voi myöskin esiintyä eri-

tyisenä omintakeisena, itsepäisenä ja pitkällisenä

tautina, vrt. Hilserohtuma. (M. 0-B.)
Hilserohtuina (pityriasis), ihotauti, jossa

ihosta lähtee erittäin runsaasti, miltei jauhon
näköistä, hienoa hilsettä. Tauti ei ole vaaralli-

nen, mutta sangen itsepäinen, eikä paljoa hoi-

dosta välitä. (M. 0-B.)
Hilty, Karl (1833-1909), sveits. historioit-

sija ja valtio-oikeuden opettaja, v:sta 1874 pro-

fessorina Bernissä, Sveitsin kansallisneuvoston
ja Haagin kansainvälisen sovinto-oikeuden jä-

sen; kirjoittanut m. m. „Vorlc5ungen iiber die

Politik der Eidgenossenschaft" (1875), „Die
Bundesverfassungen der schweizerischen Eidge-
nossenschaft" (1891), „Gluck" (1891-99, myös
suomeksi)

,
jota on levinnyt toistasataatuhatta

kappaletta; julkaisi v:sta 1886 ,,Politisches Jahr-
buch der schweizerischen Eidgenossenschaft".
Himalaja (sanskr., = „lumen koti"), vuoristo-

jono Aasiassa, Tibetin ja Etu-Intian välissä,

maapallon mahtavin. Lännessä se yhtyy Hindu-
kusiin ja Karakorumiin, idässä Taka-Intian vuo-
ristoihin. Rajoina näitä vastaan pidetään Indus-

jokea lännessä ja Brahmaputraa idässä. Ete-

lässä H, jyrkästi kohoaa Hindustaniu alangosta,
pohjoisessa yhtyy huomaamattomammin Tibetin

ylätasangon eteläisiin vuoriin, kuten Traus-hima-
lajaan; Induksen ja Brahmaputra-Sangpon ylä-

juoksut muodostavat siellä mielivaltaisen rajan.

H:n pituus on n. 2,400, leveys 200-350 km. —
H: n vuoriperustassa on aineksia vanhim-
milta geologisilta ajanjaksoilta tertiäärikaudcn
muodostumiin asti. Puristus, joka nykyisen H:n
nostatti, tuli pohjoisesta päin liitukaudella, jol-

loin suurimmat poimut muodostuivat, jatkuen
tertiääri-ajalla. Kerrokset mullistuivat tykkä-
nään, työntyen toistensa päälle ; sentähden jaoi-

tetaankin H. mukavammin korkeussuhtei-
den mukaan: keskiseen, korkeimpaan vyöhyk-
keeseen, mistä useimmat H:n jättiläishuipuista

kohoavat, sekä tätä vyöhykettä etelässä ja poh-
joisessa reunustaviin edusta-vuoristoihin. Yleensä
itäinen H. on korkeampi kuin läntinen. D h a u-

lagiri'n huippu (8,176 m) on molempien osain
raja: itään siitä ovat Morshiadi, Gosai-than, M:t
Everest (8,840 m; 1909 ilmoitettujen lasku-

jen mukaan 8,882 m) maapallon korkein huippu,
aikaisemmin sekoitettu Gaurisankariin, joka ei

ole kuin 7,143 m; edelleen Sishur ja K a n c h a n-

j a n g a. Kaikki nämä yli 8,000 m. Usea mit-

taamaton huippu lienee yli 8,000 ra. Läntisessä
H:ssa ainoastaan Nanga Parbat Indus-virran pol-

vekkeessa täyttää tämän mitan. — Ilmastol-
lisesti H. on mitä jyrkin raja kostean, kuu-

man Etu-Intian monsuuni-vyöhykkeen ja Tibe-

tin hyisen ylätasankoilmaston välillä. Etelään
viettävät rinteet ovat hyvin saderikkaita, toista

tuhatta mm vuodessa (itä-osissa suuremmassa
määrässä kuin lännessä) , pohjoisrinteillä vallit-

see jo Tibetin kuivempi ilmasto. Siitä johtuu,

että ikuisen lumen raja etelässä ulottuu 4,940 m,

pohjoisessa vain 5,300 m korkealle. Jäätiköillä

on sama suhde. H:n joet ovat vesirikkaita;

mainittakoon Indus, Sutlej, Jumna, Ganges,

Brahmaputra-Sangpo. H. ei kuitenkaan ole näille

Intian joille vedenjakajana pohjoiseen, useim-

mat nim. alkavat keskusvyöhykkeenkin pohjois-

puolella. Siihen arvellaan olevan syynä etelä-

rinteen saderunsauden, jonka vaikutuksesta jo-

kien erosioni tavattoman voimakkaana on siir-

tänyt niiden alun yhä pohjoisemmaksi. Samasta
syystä jokien uomat ovat ennättäneet syöpyä
syvälle vuoreen ahtaina jyrkkärinteisinä kui-

hiina, joten enimmäkseen on mahdotonta käyttää

niitä kulkuteinä. Järviä H:lla on nykyään

vähän; Srinagarin pienet järvet täyttivät aikai-

semmin laajan altaan, samoin oli Khatmandun
umpilaakso veden alla. Kasvullisuus H:n
juurella on rämemäistä, jossa rakennusaineina

mainioita sai- (Sliorea rohusta) ja sissoo- (hlack-

wood, Dalhergia latifolia, D. siasoo) puita sekä

bambu-tiheikköjä; ylempänä alkaa varsinainen

trooppinen metsä jatkuen 900 m:n korkeuteen,

josta alkaen 2.400 ni:iin subtroo|)piset puut ja

kasvit rehoittavat: H.-setri (Cedrus Deodara)

nousee 3,000 m:in korkeuteen. Ylempänä tava-

taan yhä pohjoisempia muotoja; ensin havu-

puita sitten naavan peittämiä tammia ja koi-

vuja. Männyt pääsevät harvakseen 4,000 m:n

yli. Siellä alkaa loistavanvärinen pensas- ja

ruohokasvullisuus. Eläinkunnassa tava-

taan etelän ja pohjoisen edustajat; edellisiä

ovat suuret kissa- ja apinalajit, myös H:n
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karhu (Ursus torquatusj, jälkimäisiä, jak-
härkä, villejä lammas-lajeja y. m. ; on myös ole-

massa taka-intialaisia ja iraanilaisia muotoja.
— H. ou kansallisesti Etu-Tiitian raja-

valli. Sen pohjoisosissa asuu tibetiläisiä, etelä-

osissa hindulaisia. Näiden välillä asustavat n. s.

H.-k ansat, vankkarakenteisia, mougolilais-
tyyppisiä, jotka uskonnollisesti ovat säilyttäneet
alkukodistaan tuomansa samanismin. Talou-
dellisesti H:n alue on vielä kehittymätöntä;
huomattavia metallirikkauksia ei, toistaiseksi

ainakaan, ole löydetty. Kultaa huuhdotaan vä-

hän jokiliiekasta. Enemmän saadaan kuparia ja
rautaa Kasmirissa ja Nepalissa, Runsaasti
kuumia lähteitä, joita kansa pitää py-
hinä. Etelärinteiden arvokkaita metsiä ovat
alkuasukasvaltioiden ruhtinaat ennättäneet laa-

jalti raiskata, lautaten mahtavia deodara-metsiä
englantilaisten rautatierakennuksille. Alkuasu-
kasten pääelinkeinona on karjanhoito (esim.
Kasmirin hienovillaiset vuohet). Maanviljelyk-
selle tarjoavat varsinkin etelään aukeavat laak-
sot hyviä menestymismahdollisuuksia; viljelys-

kasvit pääasiallisesti samat kuin Intiassa. Eng-
lantilaisten tee-istutukset menestyvät hyvin (huo-
mattavimmat ovat Darjeelingin tienoilla). Lii-
kenne H:lla on hankala; solia kyllä on, mutta
ainoastaan parilla on suurempi merkitys: Niti-

solalla, joka 5,0.50 m:n knrkoudclla vie läntiseen
Tibetiin, sekä Bara-Lachnlla, edellisestä luotoi-

seen. H:lla onkin pari alkuasukasvaltiota, Nepal
ja Bhutan, voinut toistaiseksi säilyttää itsenäi-

syytensä. Pohjoisosa H:aa kuuluu Tibetille,

muualla on Englanti valtiaana. — Intiassa asu-
villa englantilaisilla on H:n rinteillä lauhkeassa
ilmastossa parantoloita, jonne he vetäytyvät
tasangoilta tukahuttavan kuumaa aikaa pa-
koon: Simla (varakuninkaan kesähallituspaikka)

,

Dharmsala ja Dalhousie läntisellä, sekä Darjeeling
itäisellä TI:lla. — Tärkeä sija on Etu-Intian kan-
sojen uskonnollisissa mietiskelyissä aina ollut

H:n taivaita tavoittelevilla, lumipeittoisilla vuo-
rilla; siellä, taivaassa, on heidän pyhän virtansa
Ganireksen lähteet. E. E. K.
Himalansaari, saari Saimaassa, Ristiinan

pitäjässä.

Himanka (ruots. TIimango). 1. Kunta,
Vaasan 1., Pietarsaaren khlak., Lohtaja-Himanka-
Kannuksen nimismiesp. ; 228 km^ joista viljeltyä

maata 3,763 ha (1901); 21,4501 manttaalia, talon-
savuja 241, torpansavuja 52 ja muita savuja
195; 3,075 as. (1907), joista ruotsinkielisiä 2%;
232 hevosta, 1,487 lehmää (1908). — Sivi.styslai-

toksia: kansakouluja 1. — 2. Seurakunta,
konsislorillinon, Turun arkkihiippak., Kokkolan
rovastik.; kirkon rakentamislupa 1787, kappeli
1852, itsen, khrakunnaksi 1907 (Sen. p. "Z, 1898)
Lohtajasta. Ennen ollut nimenä Rauma. Kirkko
pHinen (rak. 1794, korj. 1897). fE. E. Takala,
„Muinaisinuisioja Pietarsaaren kihlak. sunmal.
osasta. TIimanka"(Suom. muin.-yhd. aikak. XVII.
270 ja seur.).] K. S.
Himera, muin.-kreik. kaupunki Sisilian poh-

joisrannalla samannimisen joen (nyk. Fiume
Grande t. Salso) varrella. TT. perustettiin n. 650
e. Kr. Zanklesta (Messinasta) käsin. n:n itse-

valtiaista on huomattavin Terillos, jonka Akra-
gaan hallitsija Therou karkoitti. Päästäkseen
vihollisistaan voitolle Terillos 480 e. Kr. kutsui

avukseen karthagolaiset, jotka lähettivät Sisi-

liaan Hamilkariu johtaman suuren sotajoukon.
Mutta hänet löi TT: n luona perinpohjin Syra-
kusan hallitsija Gelon, tarinan mukaan samana
päivänä, jolloin persialaiset voitettiin Salamiin
luona. IT:ssa hallitsivat sitten Theron ja tämän
poika Thrasydaios, kunnes Syrakusan Hieron I

(ks. t.) vapautti sen viimemainitun vallasta
(473 e. Kr.). Senjälkeen H. nautti rauhaa ja
hyvinvointia aina v:een 408 e. Kr., jolloin kar-
thagolaiset sen kokonaan hävittivät. E. R-n.
Himjarilaiset (kreikkalaisten H o m e r i i-

tit), seeniil. kansa, joka 2:sella vuosis. j. Kr.
pääsi valtaan Jemenissä (ks. Arabia, I, 503).
Muinoin himjarilaisiksi sanotut muistomerkit ja
kirjoitukset johtuvat minalaisilta ja sahalaisilta
(ks. n.). K. T-t.
Himly, Karl Gustav (1772-1837), saks.

silmälääkäri: silmätautien professorina ensin
synnyinkaupungissaan Braunsch\veigissa (1795),
sitten Jenassa (1802) ja Göttingenissä (1803) ;

tunnettu siitä, että

rupesi silmäinhoidossa
käyttämään silmä-

teräälaajentavia lääk-
keitä. (M. 0-B.)
Himmeli (ruots.

h im III el = taivas) . 1.

Oljista juhliksi tehty
kattokoriste. — 2.

Uunin lieden eli hii-

lustan yläpuolella ko-

hoava savukupu, jota,

paitsi leipäuunin sei-

niä, myös puinen tai

rautainen uuninpat-
sas kannattaa (Lap-

veden, Säkkijärven
tienoot). TT. T. S.

Himmelriikki ks

Pallastunturi.
Himmeneminen ks.

J u o k s u t u s V ä r i.

Himmennys, vai-

kutus, jonka h i m-
m e n t ä j ä (ks. t.)

tai h i m m e n n y s 1 a s i (ks. t.) saapi aikaan
kaukoputken, mikroskoopin j. n. e. synnyttämän
kuvan selvyyteen tai valonvoimakkuuteen,
Himmennyslasi, tumman värillinen lasi,

jonka auringonhavaintoja tehdessä saattaa kään-
tää kaukoputken okulaarin eteen silmän häikäi-
syn estämiseksi. — Myös (noella) mustattu lasi,

jonka läpi voi suoraan tarkastaa aurinkoa.
U. S:n.

Himmentäjä, 1. Rengas, joka sovitetaan
kaukoputken sisään siihen paikkaan, mihin ob-

jektiivin synnyttämä kuva ilmestyy. Sillä sulje-

taan i)ois iiärimiiiset valonsäteet, niin että objek-
tiivin palloaberratsionin vaikutus tulee estetyksi

ja esineestä saadaan tarkkapiirteinen kuva. —
2. O k u 1 a a r i h i m m e n t ä j ä, kaukoputken
okulaarin eteen kiinniruuvattava, sylinterin muo-
toinen i)ienehkö rasia, jonka katsojan silmään
päin kiiiiiinetlyyn pohjaan on pyöreä aukko niin

sommiteltu, että se tarkkaan rajoittaa okulaa-
rista tulevan sädekimpun. Sen tarkoitus on eh-

käistä kaiken syrjäisen valon sekaantumista
kaukoputkesta lähteneeseen valoon. — 3. Valo-

Himmeli.
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kuvauskoueissa käytetään himmentäjää, joilla

koneeseen laskettavaa valou paljoutta saattaa

määräillä. U. S:n.

Himola, kirkonkylä Aunuksen läänin Povent-

san kihlakunnassa; on (varsinais-) karjalaisella

kielialueella ja viena-aunuslaisen runoalueen ete-

läisimmässä päässä. K. F. K.
Hinaaja-alus, vahvoilla koneilla varustettu,

verrattain pieni joko ratas- (siipi-) tai potkuri-

höyryalus, vartavasten rakcnm-ltu muiden alus-

ten hinaamista varten paikasta toiseen.

F. W. L.

Hinata, merenk., vetämällä (hinaamalla) siir-

tää alus paikasta toiseen.

Hinayana ks. Buddha.
Hinc illae lacrimae (lat., Terentius, Andria

II) , „tästä luio kyynelet"; siitä paikasta se polt-

tikin, se se olikin arka kohta.
Hind (pers. < sauskr. sindhu), alkuaan Tndus-

virran nimitys, jota persialaiset ja arabialaiset

käyttivät myös tätä virtaa ympäröivästä ja sen

itäpuolisesta maasta. Siitä johtuu Intia sana.

vrt. H i n d i ja II i n d u 1 a i s e t. K. Tt.
Hindi on niiden tius-intialaisten murteiden

yhteisnimi, joita puhutaan Himalajan, Vindhyan,
Ganges-suistanion ja Sutlejn välillä. Näiden
murteiden pohjalle kehittyi jo 8:nnella vuosi-

sadalla ylähindiläinen kirjakieli, jolla on runsas
kirjallisuus. Niiiiikiiän on Bradzin alueen ja

Radzputanan murteita käytetty uskonnollisessa

runokirjallisuudcssa. Myöskin hindustani (ks. t.)

on hindi-murre.
Hindostan 1. Ilindustan (pers. = „hindujen

maa"). 1. Laajempaan käsitteeseen sisältyy Etu-
Intian koko jiolijoisosa. — 2. Ahlaammasti käsi-

tettynä Il:iin kuuluu ainoastaan maa Himalajan
ja Vindhya-vuorten sekä Punjabin ja Bengalin
välissä, s. o. varsinaisen hindulaisen sivistyksen

rintamaa. (E. E. K.)
Hindu ks. Hindulaiset.
Hindukus (pers., „hindulaisten tappaja") 1.

H i n d u k o h („hindulaisteu vuori") , valtava
poimuvuori Keski Aasiassa. Varsinainen H.
(n. 650 km pitkä, keskikorkeus 5,-500-6,000 m)
alkaa Pamirin luota, missä se on Karakorumin
ja Himalajan yhteydessä, kulkee länsilounaaseen,

saavuttaa Tiratsmirissa suurimman korkeutensa
7,750 m, ja päättyj' Kuli-i-Baban luoiui Bamianin
solaan. Vuoriperä etupäässä giieisbiä. Myöskin
on paleozooisia kerroksia sekä etelässä jura- ja

liitukauden muodostumia. Pääjonoon liittyvät lä-

heisesti lännessä 3,000-4,000 m:n korkuiset vuori-
jonot (Sefid Kuh, Paropamisus, Alla Dag y. m.),

jotka jatkuvat aina Elburs-vuoriin saakka, poh-
joisessa mahtava Ilodsa Muhammed pohjoista

kohti tunkeuluvine haarakkeineen sekä etelässä

Registanin erämaahan saakka ulottuvat pienem-
mät vuorijonot. H. on vedenjakajana Aral-järven
ja Arabian-meren välillä ja sen rinteiltä saavat
useat joet alkunsa. Lumiraja n. 5,000 m:n kor-
keudella. Ylemmät rinteet paljaat, alemmat met-
sän peittämiit tai viljeltyjä. Hyödyllisiä mine-
raaleja tunnetaan väliän (rubiineja, pohjoisessa
rautamalmia). Liikettä edistävistä solista mai-
nittakoon Nuksan (S.O.^O m), Dorah (5,000 m)
ja talvisinkin käyttökelpoinen Barnghil (3,800 m)

.

Asukkaat etelässä afganilaisia, pohjoisessa usbe-
keja, hazareja ja kirgiisejä. V. v. F.
Hindulaiset (< Eind, ks. t.), Etu-Intiau 1.

Hindostanin indoeurooppal. väestön yhteinen ni-

mitys. Nykyään sillä tarkoitetaan sekä indo-

eurooppal. kieltä puhuvia, erotukseksi Intian
dravidankielisistä alkuasukkaista, että hindulai-
suuden tunnustajia. [J. A. Dubois, „IIindu man-
ners, customs and eeremonies" (3:s pain., 1906).]

K. T-t.

Hindulaisuus, brahmalaisuudeu (ks, t.) vii-

meinen kehitysjakso. Buddhalaisuuden (ks.

Buddha) esiintymisen jälkeen n. 500 e. Kr.
täytyi bramiinien ponnistaa kaikki voimansa
säilyttääkseen vaikutusvaltansa, jonka tähden
he tavattoman suuressa määrässä omistivat kan-
sanuskon muotoja ja menoja. Etelä-Intiassa
(Dekauissa) he liittyivät vallitsevaan Siva-us-
koon ja hyväksyivät S iva n pääjumalaksi, jota
vastoin pohjoisempana, Ilindustanissa Visnu
sai pääjumahm arvon. Visnuun yhdistettiin toi-

nen suosittu kansanomainen jumala K r i s n a,

ja käsitettiin hänen inkarnatsionikseen (ava-
tara). Samalla tavoin yhdistettiin Visnuun
muitakin jumalia, joten hänen inkarnatsioniensa
luku lopuksi nousi yhdeksään. Siva-usko taasen
sijoitti muut jumalat Sivan lapsiksi. Suuresti
|)alveltuja olivat Visnun puoliso Laksmi ja Sivan
puoliso Kali. Varsinkin jälkimäiseen liittyi si-

veettömiä menoja.
Nykyajan hindulaisuus on jakautunut luke-

mattomiin lahkoihin. Filosofia on suuresti ar-

vossa pidelty; filosofisia kouluia on kuusi. Niistä

ovat. tärkeimmät Sankhya ja Vedanta. ks. B r a h-

m alaisuus ja varsinkin: Intian uskon-
not. [Söderblom, „Främmande religionsurkun-
der" (II, 1, 1908).] E. K-a.
Hindustani [-Ci-] 1. u r d u, uiisintialainen

kieli, joka eräästä hindi-murteesta suurmogulien
pääleirissä Delhi'ssä kehittyi mogulivaltakunnan
virkakieleksi ja tuli sittemmin päävälityskieleksi

koko Intiassa. Sellaisena se on tunnettu Taka-
Intiassa, Persian-lähden satamissa ja vieläpä

Zanzibarissakin. Sillä on rikas kirjallisuus.

Eindo ks. H i n n o.

Hinkmar (806-882), Reimsin arkkipiispa 845-

882, keskiajan vaikutusvaltaisimpia kirkollisia

persoonallisuuksia. H. oli rautainen luonne ja

ajan oloihin nähden harvinaisen oppinut mies,

samalla kertaa juristi, teologi ja valtiomies. Le-

vottoman aikansa valtiollisiin tapauksiin H. otti

varsin tehokkaasti osaa ollen laillisen hallitsija-

huoneen uskollinen palvelija (hänen „Annaa-
linsa" ovat tämän ajan historian parhaimpia
todistuskappaleita), ja kokonaisen miespolven

ajan hän oli gallialaisen kirkon tunnustettu joh-

taja, joka koetti, joskaan ei aina menestyksellä

(ks. V a 1 e-D ionysiokseu dekretaalit),
puolustaa kirkkonsa itsenäisyyttä Roomaa vas-

taan. Jumaluusoppineena H. oli aikansa lapsi:

hiin kannatti maltillista semipelagiolaisuutta,

niinikään Paschasius Radbertuksen aistillista eh-

toollisoppia ja vallalla olevaa käsitystä ihmeistä.

[„Hincmari opera" (ed. Sirmond, 1645), Schrörs,

„H., Erzbischof v. R." (1884).] K. ö.

Hinku, hinkuyskä (pcrtussis), tarttuva,

varsinkin lapsia tavoitteleva tauti, jossa ilmenee

pitkiä, kouristavia yskänkohtauksia, joita vai-

keutuneet, vinkuvat ja äiinekkäät sisäänhengitlä-

miset tuon tuostakin keskeyttävät. Tautia kes-

tää enimmäkseen useita viikkoja, vieläpä kuu-

kausiakin. (M. 0-B.)
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Hinkuyskä ks. H i n k u.

Hinnasto, luettelo liikkeen tavaroista ja niiden
hiuuoisla; tavallisesti myös myönti- ja lähetys-

ehdoista (pääasiana hinnat eivätkä tavaroita
koskovat selitykset). /. E:o.
Hinnerjoki. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.,

Ulvilan klilak., Lappi-Rauma-Hinnerjoen uimis-
miesp.; kirkolle n. 30 km Vuojoen ja Kiukaisten
asemilta; 108, i km-, joista viljeltyä maata 1,726

ha (1901) ;
16

'/s manttaalia, talonsavuja 45, tor-

pansavuja 97 ja muita savuja 42; 1,862 as. (1907)

,

jotka kaikki suomenkielisiä; 232 hevosta, 891
lehmää (1908). — Kansakouluja 1. Teollisuuslai-

toksia: H:n saha, Kurola & K:i, H:n osuusmeijeri,

useita myllyjä. — 2. Seurakunta, keisarilli-

nen, Turun arkkihiippak., Vehmaan rovastik.

:

alkuaan kappeli, itsen, khrakunnaksi 1875
(K. k. 7ii 1864) Laitilasta. Kirkko puinen (rak.

1755, siirretty 1799). [K. Killinen, „Kiinteitä
muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlak., Hinnerjoki"
(Vet. soc. bidr. 33: 27),] K. S.

Hinnoitella, laskea tavaroiden osto- ja useiu
myös myyntihinnat; tällaiset laskut, hinnoitte-
lut merkitään kauppaliikkeissä tavallisesti eri-

koiseen kirjaan, hinnoittelu- 1. k a 1 k-

k y y 1 i k i r j a a n. /. K:o.
Hinnoitus, hlnnanmerkintä, lyhyt tiedonanto

kulloinkin käyvistä hinnoista, joka usein sään-
nöllisesti (tukkukaupassa) lähetetään ostajille.

7. E.-o.
Hinn0 1. Hindo [-oj, Norjan suurin, syvien

vuonojen rikkiuurtama saari Tromson ja Nord-
landiu amtin rajalla, 2,096 km^ n. 13,900 as.

Mannermaasta sen erottaa Tjelsundin, Lofote-
nista Raftsundin salmi. Lounaisosa on jylhää
tuuturiseutua, koillisosa mäkistä, metsänpeittä-
mää ja paikoitellen hyvin viljeltyä maata.
Hinschius, Paul (1835-98), saks. kirkko-

oikeuden tutkija, professori Haliessa, Kielissä ja
Berliinissä. Pääteos: „Kirchenrecht der Protes-
tanten und Katholiken in Deutschland" (6 nid.,

1869-78). H. oli mielipiteiltään vapaamielinen
ja otti tehokkaasti osaa preussilaiseen kulttuuri-

taisteluun. E. E-a.
Hinta, se taloudellisten hyödykkeiden määrä,

joka vaihdossa hyödykkeistä saadaan. Kaik-
kialla, missä yleinen vaihtoväliue, raha, on käy-
tännössä, määrätään hinta säännöllisesti rahassa
ja suoritetaan yleensä joko rahassa tahi sitä

edustavissa hyödykkeissä. Hinnaksi sanotaan
myöskin sitä rahamäärää, jonka myj'jä vaatii

tavarastaan, vaikkapa todellinen osto ja siis

hinnan suoritus tällä kertaa ei olisikaan kysy-
myksessä. Kuitenkin edellytetääu aina silloin,

että hinnan suuruus vastaa todellisia olosuhteita,

siis perustuu aikaisempien myyntien kautta saa-

tuun kokemukseen tahi laskelmiin, joiden no-

jalla voi olettaa hyödykkeiden tulevan niille

määrätystä hinnasta myydyiksi. Siten ovat
esim. tavarat kauppaliikkeessä jo edeltäpäin
hinnoitellut, s. o. niillä on hinta, vaikka ne eivät

vielä ole myydyt. — Monopolihinta syntj^y

silloin, kun jonkun hyödykkeen omistajalla on
olennainen tahi laillisesti turvattu yksinoikeus
tämän hyödykkeen toiselle luovuttamiseen. —
Jos on vain yksi myyjä ja yksi ostaja, ja esim.
"i.^yj^^ pitää tavaransa vähintäänkin 2 mk:n
hintaisena ja ostaja taas katsoo voivansa mak-
saa siitä korkeintaan 5 mk., tulee tavaran hin-

naksi joku rahamäärä tarjotun ja vaaditun hin-
nan, 2 ja 5 mk:ii välillä, riippuen sen lopullinen
suuruus siitä, miten kumpikin asianomainen
osaa pitää puoliaan. Jos myyjä vaatii yli 5

mk:n, ei ostaja voi ostaa; jos ostaja tarjoo alle

2 mk, ei myyjä voi myydä. — Jos on yksi myyjä
ja useampia ostajia, muodostuu hinta samoin.
Jos myytävää tavaraa on vain rajoitettu määrä,
joka ei riitä kaikille ostajille, saavat sen osto-

kykyisimmät, s. o. ne, jotka panevat tavaralle
suurimman (raja-) arvon rahassa laskettuna ja

siis tarjoovat enimmän. — Kilpailuhinto-
j e n, s. o. useiden sekä myyjien että ostajien
keskisen kilpailun alaisten hintojen muodostu-
minen on myöskin riippuvainen asianomaisten
myynti- ja ostokykyisyydestä. Jos on esim. 10

samanlaisen hyödykkeen ostajaa ja 10 myyjää
yht'aikaa samoilla markkinoilla ja heistä jokai-

nen myyjä ja jokainen ostaja panee eri (raja-)

arvon mainituille hyödykkeille (arvot merkitään
numeroilla)

:

ostajat 10 98765432
myyjät 12 3 4 5 6 76 7 8

1

9 10,

niin 5 ensimäistä paria tekee kaupat keskenään,
koska niissä myyjät pitävät tavaransa arvot
pienempinä kuin ostajat, joten kummillekin ou
etua kaupasta. Kun sitäpaitsi jokainen ostaja

tahtoo maksaa mahdollisimman vähän ja jokai-

nen myyjä saada mahdollisimman paljon tava-

rastaan, muodostuu hinta 5 ja 6 välillä olevaa
arvoa vastaavaksi. Tosin esim. ostaja 10 olisi

valmis ostamaan vaikkapa myyjältä 9, jollei

olisi halvemmalla saatavissa ja voittaisi silloin-

kin 1, mutta nyt hän ostaa myyjältä 5. Myyjä
1 taas möisi vaikka ostajalle 2, mutta kun
hän voi myydä ostajalle 6:kin, pitää hän tie-

tysti sitä edullisempana. — Hinnan ylirajan

määrää siis viimeisen vielä ostokykyisen osta-

jan ja myyntikykyisimmän poissuljetun myy-
jän antama arvo ja sen alirajan vähimmän
myyntikykyisen myyjän ja ostokykyisimmän
poissuljetun ostajan antama arvo. Muistettava
kuitenkin on, että tässä on esitetty vain se al-

keellisin sielullinen yleislaki, jota hinnan muo-
dostuminen noudattaa. Hinnan muodostumiseen
tavaramarkkinoilla vaikuttaa kuitenkin joukko
tätä lakia häiritseviä tekijöitä. Ensiksikin
on rahan arvo ja rahan hinta eri aikoina ja

eri oloissa erilainen. Tätä on sanottu hinto-
jen vaihtelun sisäiseksi syyksi.
Ulkonaisista syistä ovat tärkeimmät:
muutokset tuotantovälineissä, kulkuneuvoissa,
kauppatavoissa ja keinottelutoiminnassa (siihen

tällöin lasketaan trustit, kartellit y. m. s.),

maan arvonnousu, työpalkkojen nousu, muutok-
set tulli- ja verotusoloissa sekä taloudellisessa

tilassa yleensä. Voi sanoa, että hintojen
yleiseen vaihteluun vaikuttavat enemmän tahi

vähemmän kaikki ne seikat, jotka saattavat ih-

misiä pitämään samaa hyödykettä eri tapauk-
sissa eriarvoisena. Muistettakoon vain esim.

muotien vaikutusta muotitavaroiden hintoihin.— Tukku kauppahinnat yleensä vaihtele-

vat nopeammin kuin vähittäiskauppa-
hinnat, sillä viimemainittuja pitää usein pit-

kiä aikoja entisellään tottumus ja ostajien välin-

pitämättömyys pienistä hinnan erotuksista.
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N. s. klassillisen h i n t a t e o r i a n mu-
kaan hyödykkeen hinta riippuu sen tuotanto-

kustannuksista, s. o. tuotantovälineiden hinnast.i,

siihen laskettuna myöskin työn hinta. Tämä
teoria ansaitsee monien muiden edellä mainitse-
mista sentähden, että sillä on ollut laajempi

kannatus kuin muilla ja että sillä vieläkin on
paljon kannattajia. Sitä ei kuitenkaan voi pi-

tää oikeana, koska tuotantohyödykkeet saavat

(vaihto-) arvonsa ja hintansa vain tuotteiden

välityksellä. Jos joku vanhanaikaiseksi tullut

kone esim. säilyttääkin yhä edelleenkin osan
arvostaan, vaikka sen täytyy väistyä toisen

uudemman tieltä, tekee se sen ainoastaan sen-

tähden, että sen tahi siitä tehtävän uuden ko-

neen avulla voidaan tuottaa joku muu tuote,

jonka arvosta se saa osansa. Jos tuotteen hinta

on halpa, on tuotantohyödykkeenkin hinta halp:i

ja päinvastoin. Mistä sitten johtuu, että jotakin

hyödykettä täytyy lakata tuottamasta tuotanto-
kustannusten kalleuden takia? Siitä, että tämän
hyödykkeeji tuotantovälineillä voidaan tuottaa

joku muu hyödyke, jonka raja-arvoista johtuva

vaihtoarvo on suurempi kuin edellisen ja joka

voi antaa siten suuremman arvon tuotantoväli-

neille. Nämä siirretään silloin uuden hyödyk-
keen tuotantoon. [Lieffmann, „Ertrag und Eiu-

kommen'' ; Lexis, „Preis" (Wörterbuch der

Volkswirtschaft II) ; de Foville, „Prix" (Nou-
veau Dictionnaire d']i;conomie Politique II) ;

Zuckerkandl, „Zur Theorie des Preises" ; Philip-

povich, „Grundriss der politischen Oekonomie
I".] O. W. L.

Hintaluettelo, tav. pienehkö luettelo tavaroi-

den hinnoista y. m., joka useiu käsittää vain
osan tai jonkun eri laadun tavaroista; kuuluu
usein liitteenä tavaraluettcloon, joka silloin kä-

sittää vain selityksiä tavaroista (käytännölli-

sistä syistä merkitään hinnat usein eri luette-

loon, varsinkin silloin, kun ne usein vaihtelevat
tai kun tahdotaan eri tapauksissa käyttää eri-

laisia hintoja). 7. K:o.
Hinterpommern ks. P o m m e r i.

Hiob ks. Jobin kirja.
Hiomakone. H:eita käytetään joko aikaan-

saamaan tasainen, ja usein mahdollisimman sileä

pinta johonkin kappaleeseen, tahi teroittamaan

Kuva 1.

karaistuja teräs-työaseita. Se laaja käytäntö,
minkä h:t etenkin viime aikoina ovat saaneet
melkeinpä kaikenlaatuisten tehdastuotteiden sie-

vistämisessä, ovat synnyttäneet suuren joukon
erilaatuisia hiomakoneita. Rautatehtaissa käy-

Kuva 2.

tetyt h:t voidaan
jakaa: 1. puhdis-
tus-, 2. tasapinta-,

3. pyöreä- ja 4.

työkaluhioraa-
koneihin. Kaikissa
toimii leikkaa-

vana aseena pyö-
rivä smirgeli- tahi
karhoruudum-levy.
Korkein sallittu

kehänopeus on 25
ä 30 m sek. Tärisc-

misen ehkäisemi-
seksi on h:n ja-

lusta tehtävä tana-
kaksi ja kiinni-

tettävä lujasti perustukseen. Kuivaa hiontaa
käytettäessä vaaditaan nykyään, että hiottu pöly
on imulaitteella poistettava ; märässä hionnassa
johdetaan pöly pois vesisuihkun mukana. Usein
käytetään pyörän ympärillä suojakchystä.

1. Puhdistus-
h:ta käytetään
etupäässä vali-

mojen yhteydes-
sä puhdistamaan
valettuja esi-

neitä. Nämä
painetaan enim-
mäkseen käsin
pyörää vastaan
(kuva 1 ja 2).

2. Kuva 3

esittää tasa-

pinta-h:tta.

Hiottava esine

kiinnitetään
kulkevaan pöy-

tään. — 3. Pyö-
räpinta-h:tta

käytetään hiomaan joko pyöreää akselia ulkopuo-

lelta, tahi onttoa esinettä (esim. polttomoottori-

silinteriä) sisältä. Jälkimäisessä tapauksessa kiin-

nitetään ohuet ja heikot esineet h:seen sähkömag-
neetin avulla. — 4. Työkalu-h:.ssa on pyörä kuu-
menemisen välttämi-seksi kuljetettava nopeasti

Kuva 3.

Kuva 4.

aseen terää pitkin. Universaalikoneissa tulee

kiinnityslaitteiden olla mahdollisimman moni-
puolisesti asetettavat (kuva 4). — Paitsi raudan
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hiomiseen käytetään h:eita vielä hiomaan puuta,
lasia (peililasia) kiviä, jalokiviä (timanttia)

y. m. E. S-a.

Puuvanukkoen valmistukseen käytetäiin ko-

netta, jossa puu hioutuu hienoksi kuitumassnksi,
siten että se jjusertuu no])easli p}'örivää märkää
hiekkakivcn ])intaa vastaan, vrt. Puuvanuke.
Hiontalasi, kaunis, valkoinen lasi, josta val-

mistelaan liiottMJa lasitavaroita.

Hiostuttavat lääkkeet ks. D i a p h o r e t i c a.

Hiottu lasi ks. Las i.

Hipiä ka. Iho.
Hippakunta ks. Hiippakunta.
Hipparion (Protohippus), sebran kokoi-

nen, Eiirooj)a.ssa ja Aasiassa plioseeniajalhi elä-

nyt uisiikäs, josta nykyinen hovonen läliinnä pol-

veutuu (ks. Hevonen). 11:11a oli vielä kolme
varvasta, joista kumminkin ainoastaan keski-
mäiiirn kosketti maata. P. E.
Hipparkhos (kreik., lat. Hippnrchns), Peisi-

»tratoksen poika, hallitsi Ateenassa isäu.sä kuol-

tua (527 e. Kr.) veljensä lli[ipiaaii (ks. l.) rin-

nalla, joka oli varsinainen hallitsija. H:n, joka
suosi runoutta, murhasivat 514 e. Kr. yksilyis-

kosto.sta Panathenaia-juhlau aikana Harmodios
ja Arislojreiton (k.s. t.). E. R-n.
Hipparkhos (u. 190-n. 125 e. Kr.) X i k e a-

lainen, kreik. lählitielcilijii ja nuitemaatikko.
Hänen elämästään ei varmuudella tiedelä muuta,
kuin että hiin Rhodos-saarella teki tälitit. ha-
vaintoja, joi^ta ensimäinen (kuunpimennys), on
v:lta 146 ja viimeinen v:lla 126. II:n lukuisista

teoksista on meidän piiiviimme säilynyt ainoas-

taan yksi hänen aikaisemmista kirjoistaan, täh-

tien noususta ja laskusta. Ptolemaioksen kautta
ovat kuitenkin säilyneet todisteet Hin suure>ta
merkityksestä. H. keksi ja miiäräsi vuodenaiko-
jen eri pituudet, havaitsi piiiväntasauspisteel,

määräsi auringon radan elementit ja laati en^i-

mäiset auriagontaulut. H:n mukaan troopillisen

vuoden pituus oli 365 p. 5 t. 55 m. H. teki havain-
toja kuusta (keksiniälliiän astrolnbiumilla) ja

koetti eksentrisen ympyrän avulla toteuttaa kuun
keskipisieyhtälön. Miiäräsi kuunpimennyksen
avulla auringon ja kuun etäisyydet maasta. H.
keksi presessionin ja miiä riisi sen suuruuden (ei

kuitenkaan erittäin tarkasti) vertaamalla omia
havaintojaan sata vuotta ennen tehtyihin. Hiinen
kiiutotiilitihavaintojensa tuloksena oli tähtiluet-

telo, joka sisiilsi 1,022 tiilitcä, jaeltuna 6:een
suuruusluokkaan. Erinomaisen suuri merkitys
on H:Ila trigonometrisien metodien kek^^ijiiuä

ja trigonomelristen taulujen laatijana. ^laan-
tieteellinen leveys ja pituus ovat mj^ö.skin Hmi
käytäntöön ottamia kiisitteitä. Useilla nerok-
kailla keksinnöilliiiin H. on ansainnut sijan kaik-
kien aikojen etevimpien tiedemiesten joukossa,
ja hänlii pidetään hänen ennakkoluulottoman
tutkimusmetodinsa takia tieteellisen tähtitieteen
perustajana. 7/. Ii.

Hippias [-{'(isj. 1. Peisi.stratoksen poika,

päiisi isiinsä kuoltua (527 e. Kr.) Ateenan itse-

valtiaaksi. Kun H. veljensä Hipparkhoksen jou-

duttua murhatuksi (514 e. Kr.) alkoi hallita yhä
julmemmin, karkoitettiiu hän spartalaisten
avulla (510 e. Kr.), jonka jälkeen hän pakeni
Persian kuninkaan Dareioksen luo. V. 490 e. Kr.
H. seurasi persialaisen sotajoukon mukana Kreik-
kaan päästäkseen takaisin Ateenaan. Mutta kuu

Hippiäinen.

persialaiset olivat kärsineet tappion Marathonin
luona ja olivat pakomatkalla, kuoli H. Lemnos-
saarella. — 2. H. Sofisti, eli n. 400 e. Kr.

E. R-n.
Hippiatriikki (kreik. hippos = hevonen, ja

i«fro's = lääkäri), tiede, joka käsittelee hevosten
sairauksia. — H i p p i a a t t e r i, eläinlääkäri,

jonka erikoisalana ovat hevosten sairaudet.
Hipping, Autti Juhana (1788-1862),

sunni, iiajipi, historiantutkija, tuli yliopi>ilaaksi

1804, papiksi 1812 ja, oltuansa m. m. uskonnon-
oi)ettajaua Pietarissa, 1823 Vihdin ja 1847 Uuden-
kirkon (V. 1.) kirkkolicrraksi. H. oli innokas
nuiinaisuuden ja historian harrastaja ja kir-

jailija; on julkaissut „Bcskrifning öfver Perno
socken i Finland" (Pietarissa 1817), „Bemer-
kungen tiber eiiien in deu russischen Chroniken
er\välinten Kriegsziig der Russen uach Finland"
(1820), „Neva och Xyenskans" (1836), „Beskrif-
ning öfver Vichtis socken" (1845), „0m svenska
sprr^kdialecten i Nj-land" (1846) y. m. K. O.
Hippiäinen (Regitlus crislatus), pienin lin-

nuistamme, sen pituus on vain 9-10 cm, leveys
15,4 cm. Selkäpuoli harmahta-
van vihreä, alapuoli vaalean-

harmaa, päälaella punakeltai-
nen, muslareunainen kiiltävä

juova. Etelii-Suomesta Oulu-
järven seuduille havumetsissä.
Kuuseen, sangen korkealle

maasta se rakentaa soman
pesänsä, johon munii 8-11

keila n valkeat a, ruskeatäpläis-

tä, 13,5 mm:n pituista, 9,2 mm
paksua munaa. Suuri osa h:istä jää Suomeen
talveksi, vaikka osa muuttaakin pois. E. W. 8.

Hippo (kreik. IIipj,ö'n). 1. H. Regius
(m3'öh. Hippona. Hippone), muinoin kau-
punki Afrikassa Välimeren rannalla, kuningas
Masiuissan aikana Numidiau piiiikaupunki, myöh.
roomal. siirlolaiskaupunki, vandaalien hävittämä
430 j. Kr. ja muhamettilaisten 697; raunioita lä-

hellä Bönea (ks. t.). — 2. H. Z a ry tus 1.

Diarrhytus, idässä edellisestä, ikivanha foini-

kialaisten perustama kaupunki, vrt. B i s e r t a.

K. J. E.
Hippobosca ks. Hevoskärpänen.
Hippocampus ks. M e r i h e p o.

Hippodameia [-da'-J, kreik. taruheiikilö, Elis-

maaknnnan Pisan kuninkaan Oinomaoksen tytär.

Koska Oinomaokselle oli ennustettu, että hän oli

saava surmansa vävynsä kädestä, vaati hän kau-
niin tyttärensä monet kosijat kilpa-ajoon ja

ajaessaan aina heidän ohitsensa tappoi heidät
keihäällään. Vihdoin Pelops (ks. t.) voitti hänet
kilpa-ajossa, surmasi hänet ja otti H:n puolisok-
seen.

Hippodromi (kreik. hippo'(lro>nos = hevos-
juoksu), muinaisilla kreikkalaisilla hevosjuoksu-
rata, jossa pantiin toimeen varsinkin kilpa-ajoja,
mutta myös kilparatsasluksia. Soikean radan
molemmilla pitkillä sivuilla olivat katselijain
istuin])aikat ; toisessa päässä oli katos ja sen
edessä kiilanmuotoisesti rataan pistävä aitaus,

jonka ovista vaunut määrätyssä järjestyksessä
laskettiin liikkeelle. Olympian h:ssa, joka oli

Kreikan kuuluisin, oli radan aitaukseupuolei-
sessa päässä kuvapatsas, vastakkai.sessa päässä
taas pyöreä alttari (Taraksippos), joita molem-
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pia vauuujcii tuli kiertää. Tapauti oli täysikas-

vuisilla hevosilla ajaa radan ympäri 12, nuorem-
milla 8 kertaa. Eoomalaisilla vastasi h: ia circus

(ks. t.). Myöbemmin nimitettiin h:eiksi myös
roomalaisen sirknksen tapaan Kreikkaan raken-
nettuja kilparatoja, joista tunnetuin oli Bysan-
tionissa oleva Septimius Severukseu aikana aloi-

tettu ja Koustantuius Suuren valmistama h. —
Xykyään sanotaan h:iksi avonaista tai katettua
ratsastusrataa. E. R-n.
Hippoglossus vulgaris ks. Kampelat.
Hippogryfi ikreik. /ttppos = hevonen, ja gryps

= aarnikotka) , larunomaineu eläin, jonka taka-
ruumis kuviteltiin hevosen- ja eturuumis kotkau-
muotoiseksi. Nimi on runoilija Arioston kek-
simä. [Rajna, „Le Fonti dell' Orlando Furioso"

(1876).] J. H-l.

Hippokraattinen kasvojen ilme (facics Eip-
pocratica), erikoinen katse ja kasvojen ilme,

mikä huomataan kuolemaisillaan olevissa.

Hippokrates [-kra'icsj, kreik. lääkäri, eli n.

460-372 e. Kr., kotoisin Kos-saarelta. H. (jonka
nimellisiä on ollut useampia) oli viimeisiä askle-

piadeja, joitten suvussa Egyptissä peritty lää-

kitsemisen taito tuli suojelluksi ja kehitetyksi.

Verrattain vapaana ennakkoluuloista H. kehitti

aikansa lääkitsemisen taitoa omien kokemus-
tensa ja havaintojensa nojalla ja kokosi sen usei-

hin julkaisuihin, jotka sitten vuosisatoja olivat

kaiken lääkitsemistaidon tictoaarteena. 72 eri

teosta kantaa hänen nimeään, vaikka sittemmin
on tultu siihen päätökseeii, etteivät suinkaan
kaikki ole hänen kirjoittamiaan. Jo hänen ensi-

mäisissä „Aforismeissaan" ilmenee tekijän syvä
kunnioitus luontoa ja tieteellistä tutkimusta koh-

taan; näissä ovat m. m. hänen tunnetut sanansa:
„elämä on lyhyt ; taito on pitkä ; tilaisuus katoo

;

kokemus on epävarma; arvostelu vaikea". Hä-
nen monet teoksensa koskevat lääkärien toi-

minta-alan ja taidon mitä erilaisimpia puolia.

H:ta on tässä mainittujen ansioiden tähden usein
pidetty lääketieteen ensimäisenä varsinaisena pe-

rustajana. P. Hedenius on kirjoittanut laajan
teoksen H:n tuotannosta: „0m den Hippokratiska
medicinen" (1859). M. 0-B.
Hippokrene [-kre'ne] (kreik. tav. hippu

Ä;re'7^e = hevosen kaivo), syvä, raitis lähde kor-
kealla Helikonin (ks. t.) vuoristossa. Muusille
(,,runottarille") pyhitetyn laakson yläpuolella. Oli

tarun mukaan syntynyt siivekkään Pegasos-hevo-
sen kavioniskusta. Runollisessa kuvakielessä H.
esiintyy usein runoilija-innostuksen lähteenä.
Hippologi (kreik. /ttppos = hevonen, ja logos =

oppi), henkilö, joka sekä tietopuolisesti että käy-
töllisesti on perehtynyt kaikkeen, mikä koskee
hevosta, hevostuntija. — Hippologi a, oppi
hevosesta, ks. Hevonen.
Hippolyte [-ly'te], kreik. tarustossa amatsoni-

kuningatar. n:u vyön noutaminen oli yksi He-
rakleen urotöitä ; hänen kerrottiin sitä varten
tehneen sotaretken amatsonien maahan (ks.

Amatsonit). Välistä H. esiintyy myöskin
sen amatsonikuningatlaren nimenä, jonka Theseus
otti puolisokseen ja joka hänelle synnytti Hippo-
lytoksen ; toisissa lähteissä taas tämän amat-
sonin nimenä on Autiope.
Hippolytos [-po'-] (lat. Hippolytus), kirkon-

opettaja, cli 3:nnen vuosis. alkupuolella Koo-
massa. Ollen Ireneuksen oppilas hän edusti ku-
16. III. Painettuhan

ten tämäkin raamatullista oppisuuntaa ja tais-

teli gnostilaisuutta vastaan. Kannattaessaan
ankaraa kirkkokuria hän joutui riitaan Rooman
silloisen piispan Calixtuksen kanssa, joka tahtoi
entistä ankaraa kirkkokuria lieventää. Lisäksi
heidän välilleen tuli teologinen eroavaisuus, kun
tiäet Calixtus taipui monarkianisraiin (ks. t.).

Sen johdosta H. kirjoitti Calixtusta vastaan suu-
rehkon teoksen „Filosofumena", josta isompi osa
löydettiin vasta 1842. Teoksen historiallinen
arvo on hyvin suuri. Riita johti vihdoin kirkol-
liseen hajaannukseen, ja H:n kannattajat valit-

sivat hänet vastapiispaksi. Vainon aikana 235
molempien puolueiden pääjohtajat karkoitettiin
Sardiniaan, jossa tekivät sovinnon. Hippolytos
haudattiin Roomaan ja hänen kunniakseen tee-

tettiin marmorinen kuvapatsas, jonka taka-
sivuun hänen teoksiensa nimet kaiverrettiin. Tä-
män kuvapatsaan osa löydettiin Roomassa 1551.
— Paitsi ennen mainittua teosta H. on kirjoitta-

nut »Syntagma" nimisen kirjan eri harhaoppeja
vastaan sekä kommentaarin Danielin kirjaan,
joka vanhalla ajalla oli suuregsa arvossa. [Ad.
Harnack. ..Chronologie der altchristlichen Litte-

ratur" (II, 1904).] E. K-a.
Hippolytos [-po'-], kreik. taruhenkilö, alkuaan

kaiketi jumalolento. Argoliin Troizenissa nei-

toset lauloivat hänen kunniakseen surulauluja
ja morsiamet uhrasivat hänelle ennen naimistaan
hiuksiansa. Tarustossa H. on Theseukseu ja

Antiope tai Hippolyte nimisen amatsonin poika,
reipas ja raitismielinen nuorukainen, joka palve-
lee neitsyellistä Artemis jumalatarta ja vieroo
naisia ja lempeä. Närkästyneenä lemmen juma-
latar Aphrodite saa H:n äitipuolen Phaidran
rakastumaan hurjasti pojintimaansa. Kun H.
hylkää hänen rikollisen lempensä, niin Phaidra
hirttäytyy, mutta jättää jälkeensä kirjeen, jossa

väittää että H. on tahtonut raiskata hänet.
Vimmastuneen Theseuksen pyynnöstä hänen
isänsä Poseidon lähettää merestä hirvittävän
>onnin; tätä pelästyen H:n hevoset pillastuvat ja

laahaavat isäntänsä vaunujen jäljessä kuoliaaksi.

Liian myöhään selviää isälle hänen viattomuu-
tensa. Näin on Euripides säilyneessä „nippoly-
tos" tragediassaan tarun esittänyt; siitä oli muu-
ten montakin toisintoa. — Senecan „Phoedra" ja

llacinen ,,Phödre" käsittelevät samaa aihetta.

O. E. T.

Hippomania (kreik. 7nppos = hevonen, ja ma-
ni'a ='k\\\\\io) , liiallinen hevosinto.

Hipponaks [-pö'-], kreik. runoilija (6:nnen

vuosis. keskipaikoilla e. Kr.), oli kotoisin Ephe-
soksesta, mutta eli pakolaisena Klazomenaissa.
Sepitti pila- ja häväistysrunoja (n. s. jambeja),
joissa valitteli köyhyyttään ja purki katkeruut-
taan vihamiehiään vastaan. Hänen runojensa
sävy kuvautui hyvin hänen käyttämissään n. s.

ontuvissa runomitoissa, jambisissa trimetreissä ja

trokaisissa tetrametreissä, joissa viimeisen edel-

linen tavu oli pitkä eikä, säännöllisen rytmin
mukaisesti, lyhyt (kholiambeja, „metrum hippo-

nacteum"). H:n runoista on säilynyt vain kat-

kelmia.
Hippophae ks. Tyrni.
Hippopotamus ks. Virtahepo.
Hippos-yhdistys (kreik. hippos = hevonen),

ks. TT e V o n e n.

Hippotigris ks. Tiikerihevoset.
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Hippotragus ks. Hevosantilcopit.
Hippuriitit, liitukauden omituisia paksukuo-

risia simpukkaeläimiä, joilla kumpikin kuori oli

muodostunut hyvin erimuotoiseksi. Luetaan hei-

moon R u d 1 s tse. Eräät kalkkikivikerrostumat

Alpeissa ja Välimerenmaissa ovat suureksi osaksi

muodostuneet näiden

kuorista (h 1 p p u r i i t-

tikalkk i). P. E.

Hippuris vulgaris,

V e s i k u u s i. Halorhu-
gid(iceie-\\e\moon kuu-

luva, matalassa vedessä

yli koko maan joks. ylei-

senä kasvava yrtti, jolla

on kalju pysty varsi ja

kiehkuraiset, tasasoukat,

kapeat lehdet; terättö-

mät, 1-heteiset kukat
lehtihangoissa.

J. A. W.
Hippuurihappo (kreik.

Hippuris vulgaris.
/itp/ios = hevonen, ja ilron

= virtsa), kasviaineita i varren' Tyvi' iriatVa,
svövien imettäväisten ä ni\el lehtil<i<'likiiroineen.

virtsassa esiintvvä or- .^^'.'''''^^ J''.
hi'delraii,

,

' .3 lehtihanka, josta iidusee
gaaninen happo

;
varsin- verso, i hedelmä ja siemen

kin on sitä runsaasti leh- lialkaistuina.

mäu ja hevosen, vähem-
män ihmisen virtsassa: hajuton ja väritön, kitei-

nen aine, kuumaan veteen ja alkoholiin helposti

liukeneva. H. on hiilen, vedyn, typen ja hapen
kem. yhdistj's, glykokollin bentsoyliderivaatti

CsH„NÖ3.
'

S- V. n.
Hiram f-t-J (hepr. Khlram, Khilram, ass. Khi-

rurnmu), ainakin kolmen foinikialaisen kunin-
kaan nimi. Kuuluisin on Tyyrokseu kuningas
H. T (noin 968-935), Davidin (2 Sam. 5n) ja

Salomonin liittolainen, joka avusti Salomonia
Jerusalemin palatsin ja temppelin rakentami-
sessa ja yhdes.-<ä hänen kanssansa lähetti laivas-

ton Elätistä Ofiriiu (1 Kun. 92^). — Samannimi-
nen tvyrolainen taiteilija mainitaan 1 Kun. Ti^.

K. T-t.

Hircus ks. Vuohi.
Hird (isl. hirö) oli muinaisilla Pohjoismaiden

kansoilla kuninkaan seurueen nimenä, ja se muo-
dosti kuninkaan henkivarlioväen sekä hänen
sotajoukkonsa ytimen. Sen jäseniä sanottiin eri

nimillä h i r d m ä n ja h u s k a r 1 a r. Suurim-
massa arvossa olivat „skutilsvein"it, pöytäpalve-

lijat, joiden joukosta sittemmin kohosivat eri-

tyiset palvelusmiehet, niinkuin s t a 1 1 a r e, ku-

ninkaan tallimestari, joka alkuansa piti huolen
kuninkaan matkojen varustuksista, mutta muu-
tenkin usein esiintyi hänen luottamusmiehenänsä;
drottseti, alkuansa hovimestari, m e r k i s-

m a n, kuninkaan lipunkantaja y. m. Hnin kuu-
luivat myöskin kuninkaan papit 1. kappalaiset,

joista yksi tuli kuninkaan sihteeriksi ja myö-
hemmin sai kanslerin nimen. Kuninkaan h.

tuli täten saamaan tärkeän merkityksen virka-

laitoksen ja hallinnon vanhimmassa kehitvksessä.

k. G.
Hirmuhallitus ks. H i r m u v a 1 1 a.

Hirmukuolema ks. T s o r u 1 1 o.

Hirmumyrsky ks. M y r s k y.
Hirmuvalta, tätä nimeä käytetään varsinkin

vuoripuolueen hallituksesta RanSkan suuren val-

lankumouksen aikana; kesti toukok. 1793-heinäk.

1794. ks. Ranska.
Hirn, Gustave A d o 1 p h e(1815-90) , ransk.

fyysikko. H. oli 1834 alkaen pumpulitehtaan
insinöörinä Logelbachissa (Kolmarin läheisyy-

dessä), multa omisti aikaansa sen ohessa innolla

ja menestyksellä tuotteliaalle, tieteelliselle työlle.

Hän oli etevä kokeilija, terävä ja itsenäinen tut-

kija. H:n tärkeimmät tutkimukset koskevat

lämpöoppia, eritoten höyrykoneitten teoriaa. Hä-

nen onnistui esim. todistaa, että höyryn sylin-

terissä menettämä lämpö vastaa koneen suorit-

tamaa työtä. V. 1880 H. perusti Kolmariin
tähtitieteellisen observatorin. Hänen huomatta-
vin teoksensa on „Th^orie möcanique de la cha-

leur" (2 nid. 1861, 3:s pain. 1875). U. S:n.

Hirn, Kaarle Engelbrecht (1872-1907)

.

kasvitieteilijä ja koulumies, yliopp. 1891, fil.

kand. 1895, lis. 1901, v:sta 1899 Jyväskylän ly-

seon kollega. H. oli etevimpiä makeanveden
leväkasvullisuuden tuntijoita. Hänen pääteok-

sensa „Monographie und Iconographie der Oedo-

goniaceen" (Suomen tiedeseuran Acta XXVII,
1900), joka sisältää systemaattisen esityksen
maapallon kaikista (Edogonincece heimoon kuulu-

vista levistä, sai Pariisin tiedeakatemian Prix
Dcsmazieres palkinnon. Yhdistelmän kaikista

v:ina 1901-05 julkaistuista CEdosrorjiacece-leviä

koskevista tutkimuksista ja havainnoista sisältää

,,Studi<»n iiber Ocdogoniaceeu I" (Tiedes. Acta
XXXIV, n:o 3, 1907) ; sitäpaitsi pienempiä jul-

kaisuja erinäisistä makeanveden leväryhmistä
Societas pro fauna et flora fennica seuran „Med-
delanden" ja .,Acta" sarjoissa. [Elfving, ,,K. E.

Hirn" (Luonnon ystävä 1907, n:o 5-7).]

J. A. W.
Hirn, Yrjö (s. 1870), suom. esteetikko ja

taidefilosofi. Yliopp. 1888, fil. kand. 1892, fil. lis.

1896, tuli estetiikan ja nykyiskansain kirjalli-

suuden dosentiksi 1898 ja varsin, professoriksi

1910. Ollut VV. 1894-19*10 yliopiston kirjaston

amanuenssina. Oleskellut useilla tutkimusmat-
koilla pääasiallisesti Englannissa, Ranskassa
ja Italiassa. JL-.n julkaisuista mainittakoon:
,,Förstudier tili en konstfilosofi pä psykologisk

grundval I." (väitöskirja, 1896), „Skildringar ur
Pueblofolkens konstiif" (1901), taiteen syntyä

psykologiselta ja sosiologiselta pohjalta käsitte-

levä tutkimus „The Origins of Art" (1900, ruots.

..Konsteiis ursprung" 1902, myös saks.) ja ,,Det

heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans
poesi och koust" (1909, myös engl.), jossa H. on
synteettisesti esittänyt katolisen mentaliteetin

esteettiset ilmaukset „pyhän lippaan" symbolin
muodossa.
Hirosige (1797-1858), jap. taidemaalari. Teh-

nyt erinomaisia värillisiä maisemapiirroksia Fu-
dzijamasta ja Jedon tienoilta. E. R-r.

Hirosima [-sl-J, kaupunki Japanissa, Hondon
(Nipponin) saaren lounaisrannalla, Kobeen joh-

tavan rautatien varrella, 121,196 as. (1903). La-

keeraustöiiten y. m. japanilaisten (aideteollisuus-

esineitten tärkeimpiä valmistuspaikkoja. Liihellä

Mijadziman ja Itsukudziman pyhät saaret lukui-

sine temppoleineen. V. v. F.

Hirrenalku 1. hirreuaine. Valtio on
meillä, arvioidessaan metsiensä tukkipuuvaras-
toja, tehnyt eron sahapuiden ja hirrenalkujen
välillä, lukien edelliseen luokkaan kaikki puut.
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jotka rinnau korkeudella (1,3 m maasta mitaten)
täyttävät 30 cm ja sitä enemmän, jälkimäiseen
taas mainitulla korkeudella 25-27,5 ja 27,5-29,99

cm täyttävät puut. A. B. H-r.

Hirsch [-rs], A u g u s t (1817-94) , saks. lääkäri,

tuli 1863 lääketieteen professoriksi Berliiniin.

H. on tunnettu etupäässä lääketieteellisenä his-

torioitsijana. Hänen teoksistaan mainittakoon:
„Handbuch der historiscb-geografischeu Patbolo-
gie" (1859-64), „t)ber die Anatomie der alteu

griecbischen Ärtzte" (1864), „Cber Verbiituug
und Bekämpfung der Volkskrankheiten" (1875),
„Geschichte der Äugeubeilkunde" (1877), „Ge-
scbicbte der medicinischen Wissenschaft in

Deutscblaud" (1893) y. m. (M. 0-B.)
Hirsch [-rs], Max (1832-1905), saks. sosiaali-

politikko; käytyään opintomatkalla Englannissa
H. ryhtyi 1868 perustamaan Saksan työväen
keskuudessa euglantilaismallisia ammattiyhdis-
tyksiä; näin saivat alkunsa n. s. Hirsch-Duncke-
rilaiset ammattiyhdistykset. H. oli niiden asia-

miehenä, julkaisi niiden äänenkannattajaa „Der
Gevverkverein" ja suoritti tärkeän työn niiden

järjestämisessä; valittiin muutamia kertoja
Saksan valtiopäiville ja oli v:sta 1898 Preussin
edustajakamarin jäsenenä; julkaissut m. m.
,,Die gegenseitigen Hilfskassen und die Gesetz-
gebung" (1875), „Die hauptsächlichsteu Streit-

fragen der Arbeiterbewegung" (1886), „Die Ar-
beiterfrage und die deutschen GewerkvereiQe"
(1893). J. F.
Hirschfeld [hirsfelt], Heinrich Otto (s.

1843), saks. historiantutkija, v:sta 1885 profes-

sorina Berliinissä; julkaissut m. m.: „Die kai-

serlichen Verwaltungsbcamten bis auf Diocl'?-

tian" (1905), „Lyon in der Ilömerzeit" (1878),
„Gallische Studien" (1883-84)

; johtaa v:sta 1903
julkaisua „Corpus inscriptiouum latinarum".
Hirschfeld [hirsfelt], Oscar Gustav (1847

-95), saks. muinaistutkija ja maantieteilijä, v:sti>

1878 professorina Köuigsbergissä, harrasti var-

sinkin Vähän-Aasian muinaismuistojen ja maan-
tieteen tutkimista; julkaisuja: „Paphlagonische
Felsengräber" (1885), „Die Felsenreliefs in Klein-
asien und das Volk der Hettiter" (1887), „Aus
dem Orieut" (1897) y. m.
Hirschfänger [-rs-] (saks., = ,,peuranpyytäjä")

,

vyöllä kannettava, usein myös pyssyyn kiinnitet-

tävä pistin, jollaista metsästäjät käyttävät peu-
ran- ja villisianpyynnissä.
Hirschsprung [-rs-], H e i n r i c h (1836-1908)

.

tansk. tuileensuosija ja tupakkatehtailija. Ko-
kosi Tanskan taiteesta 19:nnellä vuosis. laatuaan
oivallisen kokoelman (n. 2,000 teosta: öljyväri-
maalauksia, akvarelleja, piirustuksia ja kuvan-
veistoksia), jonka lalijoitti Tanskan valtiolle säi-

lytettäväksi erityisenä H.-kokoelmana. Siitä jul-

kaisi E. Hannover kuvitetun
luettelon (1902). E. R-r.
Hirsihaka, hirsiseinää sal-

vettaessa seinälle nostettua
hirttä kiinnipitämään käy- Ä..^5^C»*-->
tettävä haka, jolloin h:n toi- Hirsihaka.
nen kärki lyödään jo valmii-
seen hirsikerrokseen. K, S. K,
Hirsikerta ks. Välikatto.
Hirsilaveri, tukkikasa, jonka ajomies tekee

rannalle tahi aseman läheisyyteen, mistä tukit
sittemmin joko uittamalla tahi rautateitse kul-

jetetaan määräpaikkaansa. Kasan pohjalle pan-
naan kaksi, syvän lumen aikana kolme tukkia
teloiksi ja näiden päälle poikittain muita tuk-
keja. A. B. n-r.
Hirsipuu, laitos hirttämisrangaistuksen täy-

täuiöönpanoa varten. Se on tavallisesti kokoon-
pantu joko yhdestä tahi kahdesta taikka myös-
kin kolmesta puupatsaasta, joiden yläpäähän on
suorakulmaisesti kiinnitetty poikkipuu. Hirsi-
puuta ynnä sitä paikkaa, missä se sijaitsi (taval-
lisesti jollakin korkealla paikalla, hirsipuu-
mäellä), pidettiin kauan aikaa lain majestee-
tin vertauskuvana. Hirttäminen tapahtui taval-
lisesti siten, että hirtettävän täytyi yhdessä pyö-
velin kanssa tikapuita myöten nousta hirsipuun
poikkipuun luokse, minkä jälkeen pyöveli pani
poikkipuuhun kiinnitetyn nuoran hänen kau-
laansa, kiiruhti itse alas ja otti pois tikapuut.
Missä hirttämisrangaistusta nykyisin vielä käy-
tetään, laitetaan tavallisesti kutakin erityistä
tapausta varten laudoista lava. Rikollinen sei-

soo nuora kaulassa jonkinlaisella luukulla ja

joutuu hirteen siten, että tämä luukku alaspäin
avautuu. — Ruotsissa ja
Suomessa jo maakuntalait
tunsivat hirsipuurangais-
tuksen, ja Visbyn mahta-
vista kivisistä hirsipuista

ovat vielä pilarit säilyneet,

ks. edelleen Hirttämi-
nen. O. K:nen.
Hfrsisaha, kahden mife-

hen käytettävä saha hir-

sien, vuoliaisten, lankkujen,
lautojen y. m. valmistami-
seksi tai katkomiseksi, vrt.

Saha. K. S. K.
Hirssi, nimitys, jota käytetään allamaiui-

tuista viljalajeista. 1. T a v a 1 1 i n e n h. (Pani-

cum miliaceitm) on 1-vuotineu n. 1 m korkuinen
heinä, jolla on pehmeäkarvaiset ja avotuppiset

lehdet. Jyvä, johon myös sitä kiinteästi ympä-
röivät helpeet kuuluvat, on parin mm:n pitui-

nen, keltainen, ruskea, punainen tai musta. Vil-

liä kantamuotoa ei tunneta. Viljelys alkaa jo

esihistoriallisella ajalla sekä Kiinassa ja Intiassa

että Euroopassa (jyviä tavattu Sveitsin paalu-
lakeunuksissa). On vielä nykyään riisin rin-

nalla tärkeä viljalaji Aasian lämpöisissä maissa,

myös Etelä-Venäjällä ja alisen Tonavan varsilla,

mutta on muualla Euroopassa saanut väistyä,

etelässä maissin, pohjoisessa perunan tiellä. II.

on ravitsevaa, mutta raskaasti sulavaa. Ryy-
neistä, „hersryyneistä", valmi.stetaaii Itä-Suo-

messa juhlapuuroa, kuorimattomat jyvät ovat

hyvää siipikarjan rehua, kasvava laiho sopii vi-

ha ntarehuksi. — 2. T e 1 a h i r s s i (Panicum
[Setaria] italicumj on kokonaan kalju tai vain

heikosti karvainen, kukinto liereä tai pitkulai-

nen tähkä. Viljelysalue joks. sama kuin edelli-

sen. Villinä kantamuotona on pidetty (meillä

harvinaista) Euroopassa yleistä peltojen rikka-

ruohoa Setaria viridisVd. — 3. V e r i h i r s-

sille (Panicum sangvinale) on omituinen sen

kukinto, joka on muodostunut 5:stä tai useam-

masta sormimaisesti asettuneesta, hyvin kapeasta

tähkästä. Jyvät punaisen ruskeita. Kasvaa
villinä vanhan maailman troopillisissa osissa ja

esiintyy vielä Keski-Euroopassa. Viljellään

Hirsisaha.
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Böömissä ja Kaakkois-Saksassa.— 4. Neekeri-
hirssi (Pennisetum spicatum), ambolaisten

o m a h a u g u, on durrau rinnalla Keski-Afrikan

kansojen tärkein viljalaji, josta valmistetaan

puuroa ja oluen tapaista juomaa. Muistuttaa

ulkomuodolleen enin jättiläiskokoista alopekuu-

ria. ks. kuvaliitettä Viljalajit.
(J. A. W.)

Hirt, Friedrich (1845), saks.-amer. sino-

logi, v:sta 1902 professori Columbia-yliopistossa

Xew Yorkissa, julkaissut teoksia Kiinan kielestä,

kirjallisuudesta ja taiteesta.

Hirt, Herman (s. 1865) , saks. kielentutkija,

tuli 1896 indoeurooppalaisen kielitieteen profes-

soriksi Leipzigin yliopistoon. Hän on julkaissut

tutkimuksia indoeurooppalaisen korko- ja äänne-

vaihtelun alalta, vertailevaan kielitutkimukseen

perustuvan „Handbuch der griech. Laut- und
Formeulehre" (1902) sekä „Die Indogermanen"

(2 OS.).

Hirth, Georg (s. 1841), saks. kirjailija ja

kirjankustantaja Miinchenissä. Tunnettu varsin-

kin halpahintaisten taide- ja sivistyshistoriallis-

ten kuvateosten julkaisijana. Perusti 1896

viikkolehden ,,Jugend". E. R-r.

Hirtius, Aulus (k. 43 e. Kr.), room. sota-

päällikkö ja kirjailija, palveli v:sta 58 Caesarin

legaattina Galliassa ja kuului sittemminkin hä-

nen puoluelaisiinsa, sekä liittyi Caesarin kuole-

man jälkeen Octavianukseen ja Antoniuksen vas-

tustajiin; kaatui Mutinan taistelussa. Hänen
kirjoittamiksensa on arveltu Caesarin Gallian

sodan esityksen jatkot ,,De bello Gallico lib. VIII",

„De bello Alexandrino", „De bello Africano" ja

„De bello Hispaniensi".
Hirttäminen, lakit., väkivaltainen hengen-

ottamiskeiuo; oli muinoin, mestauksen ohella,

tavallinen kuolemanrangaistuksen täytänlööu-

panotapa. Hirttämistä pidettiin häpeällisempäuä

rangaistuksena kuin mestausta ja senvuoksi käy-

tettiin sitä etupäässä sellaisista rikoksista, joit-

ten katsottiin osoittavan tekijässään halpamaista

mieltä. Niinpä sääsi Ruotsissa ja Suomessa 1734

vuoden laki h:n eräistä törkeistä varkaustapauk-

sista, etenkin n. s. ilkivarkaudesta (nidingsstöld)

.

Eräs % 1747 annettu asetus sääsi saman rangais-

tuksen myös sille, joka jäljensi pankin seteleitä.

Nykyinen rikoslakimme ei hirttämisraiigaistusta

tunne ja samaten se on kokonaan poistettu useim-

missa muissakin sivistysmaissa. Kuitenkin se

vielä on käytännössä Englannissa. Itävalta-Unka-

rissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Ks. Hirsi-
puu, Kuolemanrangaistus. O. K:nen.
Hirudo ks. Juotikkaat.
Hirundo ks. Pääskyset.
Hirvas ks. Härkä.
Hirvas, koski Sunujoessa Aunuksen Karja-

lassa, Petroskoin ja Pcnentsan piirikuntain ra-

jalla, n. 90 km luoteeseen Petroskoin kaupun-
gista; jylhässä kauneudessaan saman joen toiston

valtakoskien Poron ja Kivatsun veroinen; n. 30

km yläpuolella viimeksimainittua. Pit. '/z km.;

hevosvoim. n. 38,000. Näöltään suuresti Ima+ran
kaltainen. xMaantie Petroskoista. L. H-nen.
Hirvenjuuri ks. I n u 1 a.

Hirvenluoto ks. H i r v i s a 1 o.

Hirveupyynti ks. Metsästys.
Hirvensalmi. 1. Kuuta, Mikkelin 1., Mik-

kelin khlak., Hirvensalmen nimismiesp. ; kirkolle

26 km Otavan asemalta; 453, i km*, joista viljel-

tyä maata 6,754 ha (1901) ; talonsavuja 487,

torpansavuja 141 ja muita savuja 220; 6,972 as.

(1907), kaikki suomenkielisiä; 780 hevosta, 3,490

lehmää (1908). Kansakouluja 6. Kunnanlää-
käri. Apteekki. Teollisuuslaitoksia: Hirvensal-

men (1907), Ko.sken (1904) ja Tuukkalan (1904)

osuusmeijerit ja Tuukkalan saha. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak.,

Mikkelin rovastik. ; kappeli 1656, itsen, khra-

kunuaksi 1868 (K. k. ="/5 1851) Mikkelistä. Kirkko
puinen (rak. 1768, korj. 1875). Kappelinlahden
Halmisen rukoushuonetta pidetään sangen van-

hana. [J. Paasonen, „Muinaisjäännöksiä ja

-mui-stoja Mikkelin kihlakunnassa. Hirvensalmen
p.'' (Suom. muinaismuistoyhd. aikak. X, siv. 146

seur.).] K. 8.

Hirvensarvensuola (sai cornus cervij, ennen
suuressa määrin käytetty lääkeaineena, jota val-

mistettiin hankaamalla hirvensarvenöljyä (pyro-

leum animale rectificatum) happamen ammo-
niumikarbonaattijauheen kanssa. H:aa käytet-

tiin hermoja kiihottavana lääkkeenä. Nykyään
sen asemesta käytetään puhdasta, teknillisesti

valmistettua aramoniumkarbonaattia
(ks. t.), josta öljyä y. m. aineita siihen .sekoitta-

malla saadaan monia kansan kesken yleisesti

käytettyjä lääkeaineita. S. V. H.
Hirvensarvi (eornu cervi), eräiden hirvilajien

(Tyrolissa, Unkarissa, Keski-Ameriikassa y. m.)

sarviaines, jota käytetään koristeiden valmistuk-

seen ; kuivatislatessa saadaan hiilihappoista am-
moniakkia sekä eräitä muita jähmeitä aineita

(hirvensarvensuola a), öljyä, johon on

liuonnut hiilihappoista ammoniakkia (h i r-

veusarven viina), pistävänhajuista öljyä

(D i p p e 1 i n ö 1 j y) ja jätteenä mustaa hiiltä,

jota käytetään samoihin tarkoituksiin kuin luu-

hiiltäkin; valkoista, poltettua hirvensarvea käy-
tetään hiomisaineena y. m. S. V. H.
Hirvi (Alces palmatusj, nykyään elävistä

hirvieläimistä suurin; täysikasvuisen koiraan
pituus 2,8-3

m, paino
350-500 kg,

naaras pie-

nempi ja

heikompi.
Häntä vain
10 cm:n pi-

tuinen. Kor-
vat 25-30

cm:n pitui-

set. Kesä-
väri mustan
ruskea, tal-

vella har-

maampi, ja-

lat valkeat
tahi tuhkan-
harmaat.

Niskassa on
vahva kaksijakoinen harja ja kaulassa riippuu

n. 15-20 cm: n pituinen partatupsu. Sarvet on
vain härällä; ne ovat alussa, vuoden vanhoilla

eläimillä yksinkertaiset, haarattomat, mutta
vanhemmiten tulee uudistuneeseen sarveen aina

1 haara vuodessa lisää, samalla kuin sarvien lapa

levenee, tullen lopulta lapiomaiseksi. 18-20 haa-

H irviä.
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raa kummassakin sarvessa on suurin tunnettu
luku. Hirviä tavataan Pohjois- ja Itä-Euroo-

passa ja Siperiassa. Maastamme oli hirvi viime
vuosisadan puolivälissä melkein hävinnyt, mutta
rupesi sitten rauhoitettuna lisääntymään, leviten

koko Suomeen Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Lapin perillä, tunturiseuduissakin sitä on ta-

vattu. Viime vuosina taas vähentynyt, suuressa

määrin harjoitetun salametsästyksen takia. Ny-
kyisen metsästysasetuksemme mukaan on hirvi-

härän metsästäminen sallittua erityisestä ano-

muksesta syyskuun 8 ensimäisen päivän kuluessa.

E. W. S.

Hirviantilooppi, eland, kanna (Oreas

cantia), Keski- ja Etelä-Afrikassa, kernaimmin
puuttomilla tasangoilla pienissä parvissa elävä

antilooppi. Ulkomuoto muistuttaa zebu-härkää,

suorissa sarvissa kierteinen särmä, karva rus-

keankellertävä, uroksen hartiakorkeus 1,5-1,9 m,
pituus häntää lukematta 3,3 m, paino saattaa

nousta yli 500 kg, naaras, sekin sarvellinen, hen-

nompi ja pienempi. Käy yhä harvinaisemmaksi
säälimättömän metsästyksen tähden, ks. kuva-
liitettä Antilooppeja I, 3. (J. A. W.)
Hirvieläimet (Cervidce), täyteissarvisia mä-

rehtijöitä. Sarvet uudistuvat joka vuosi kasvaen
otsaluun kyhmystä. Aluksi ne ovat karvaisen

nahan peittämiä, jonka alla kulkee runsaasti

vahvoja verisuonia. Nahka varisee syksyllä

pois, ja myöhemmin talvella putoavat sarvetkin.

Uusissa sarvissa on tavallisesti yhtä sakaraa

enemmän kuin edellisissä. Naarasoläimillä ei

ole sarvia (poikkeuksena peuran suku). Ham-

maskaava ——j—^. Kymmenkunta sukua, joissa

useita kymmeniä lajeja. Tähän kuuluvat meidän
eläimistöstämme peura (kesynä poro) (Rangi-

fer tarandus) ja hirvi (Alces palmatus),
eurooppalaisia lajeja ovat saksa n-h irvi
(Cervus elaphus), metsäkauris (Cervus cap-

reolusj ja kuusipeura (Cervus dama). Poh-
jois-Ameriikassa elää k a n a d a n-h irvi 1.

vapiti (C. canadensis), siellä ja Etelä-Amerii-

kassa useita Co7'iac«s-sukuun kuuluvia lajeja ja

Keski-Aasiassa m a r a a 1 i (C. maral) y. m. Suu-

rin hirvieläimistä on ollut fossiilisena tavattu

jättiläishirvi (Megaceros giganteus).
E. W. 8.

Hirvikoira ks. Koira.
Hirvisaari. 1. Saari Vuoksessa Räisälän kir-

kolta etelää kohti. — 2. Eräs niistä saarista,

joille Pietarin kaupunki ou rakennettu. K. S.

Hirvisalo 1. Hirvensalo 1. Hirveu-
luoto, n. 7 km pitkä saari Aurajoen suulla;

runsaasti huviloita. K. S.

Hirvisika 1. b a b i r u s s a (Babij-iisa alfvrus)

on omituinen Celebes- ja Buru-saarilla elävä sika-

eläin. Se on sian

muotoinen, 60 cm
korkea, yksiväri-

sen tuhkanharmaa,
karvoja vain niu-

kalta selkähar-
jassa. Hampaisto
poikkeaa muiden
sikaeläinten ham-
paistosta siinä,

että tällä on vain
Hirvisika. 54 hammasta 44:ää

vastaan. Kulmahampaat ovat pitkät ja ylöspäin
rengasmaisesti käyristyneet; yläleuassa ne ovat
karjulla n. 36 cm: n pituiset ja puhkaisevat leu-

kaa peittävän nahan, alaleuassa ne ovat heikom-
mat, samoin naaraalla. E. W. 8.

His, 7nus., sävel, joka johtuu h:sta, korotta-
malla sitä (if-merkillä) '/s astetta.
His, Wilhelm (1831-1904) , sveitsiläis-saks.

anatomi, 1857 anatomian ja fysiologian profes-
sori Baselissa, 1872 Leipzigissä. Arvokkaita
embryol. tutkimuksia ovat ,,Ei]tw. des Hiihnchens
im Ei" (1868), „Unsere Körperform und das
physiologische Problem ihrer Entstehung"(1874),
„Anatomie mouschlicher Embryonen" (1880-85),
joissa hän esittää mekaanisen käsityksen ruumiin-
muodon synnyn syystä. Muita julkaisuja:
„Crania helvetica" (1865, yhdessä Riitimeyeriu
kanssa), historiallinen esitys eläinten lisäänty-
mistä koskevista teorioista (Archiv fiir Anthro-
pologie IV ja V), veren, suonien, sidekudoksen
ja hermoston kehitystä koskevat tutkimukset
(useimmat sarjassa „Abhaudluugen der sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften")
,

„Die
auatomische Nomenklatur" (1895). Toimitti
v:sta 1877 anatomista osastoa „Archiv fiir Ana-
tomie und Physiologie" aikakauskirjassa.

(J. A. W.j
Hising [hl-J, Mikael (1687-1756), ruots.

kauppias ja ruukinpatruuna. V. 1713 Tukhol-
massa aloittamallaan tukkukaupalla H. kokosi
suuria varoja, joten pian saattoi ryhtyä sijoitta-

maan rahoja teollisuuslaitoksiin ; 1725 H. osti

Isonvihan hävityksissä rappeutuneet Skogbyn ja

Pinjaisten rautaruukit Uudellamaalla, 1727

Fagervikin ruukin Inkoossa ja 1730 Taalinteh-

taan Dragsfjärdissä, jonne 1732 perusti Björk-

bodan rautatehtaan. — H. oli Tukholman edus-

tajana 1734 valtiopäivillä sekä kuparikouttorin
valtuutettu. E. E. K.
Hisingen [M-J, Ruotsin rannikolla oleva,

Göta-joen ja sen haarajoen Nordre-älfin manner-
maasta erottama saari, n. 195 km', 19,474 as.

(1908). Vuorinen ja metsätön, laaksot erinomai-
sesti viljeltyjä. Kukoistava teollisuus, jota on
edistänyt Gööteporin läheisyys. V. v. F.

Hisinger f-i-J. 1. Johan H. (ennen aateloi-

mista Hising) (1727-90) , ruotsalaissyntyinen

vuorimies ja ruukin isäntä. Isänsä Mikael Hi-

singin kuoleman jälkeen H. jätti toimensa vuori-

kollegissa 1758 ja siirtyi Suomeen hoitamaan
perimiään ruukkeja. H. pani näillä käytäntöön
monenlaisia Ruotsissa oppimiaan parannuksia.
Ryhtyi usean vastalöydetyn malmialueen käyttä-

miseen. — Ei jättänyt syrjään maanviljelystä-

kään, toimittaen m. m. suurisuuntaisia suovilje-

lyksiä. Varsinkin puutarhanhoidon kehittämistä
H. harrasti: perusti tilalleen suuren hedelmäpuu-
tarhan ja kasvihuoneen, lahjoitti Turun yliopis-

tolle varoja puutarhanhoidon opettajan palkkaa-
miseksi. Alustalaisistaan H. koki pitää parasta

huolta: nälkävuosina hän hankki viljaa alhaisin

hinnoin myytäväksi, perusti ruukkinsa köyhille

apurahastoja j. n. e. — H. aateloitiin 1770.

2. Vilhelm H. (1766-1852), edell:n veljen-

poika, ruots. kemisti ja mineralogi, on tunnettu
Berzeliuksen työtoverina hänen ensimäisissä

tutkimuksissaan galvaanisen virran vaikutuk-
sesta suoloihin. Keksi hänen kanssaan uuden
alkuaineen, cerium-metallin (1803). On julkaissut
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useita teoksia ja kirjoituksia Ruotsin minera-
logiasta ja geognosiasta. H. perusti „Afhand-
lingar i fysik, kerni och mineralogi" nimisen
julkaisusarjan, jonka Euotsin tiedeakatemia pai-

natti. H. ei ollut missään valtionvirassa, mutta
oli Tiedeakatemian innokas jäsen ja otti tehok-
kaasti osaa Huolsin valtiopäivien töihin.

Edv. Ej.
Hiskias ks. H i s k i j a.

Hiskija (hepr. Khizkijjä, Jekhizhijjähu, ass.

Khazakijau), Juudaan valtakunnan kuningas
(n. 720-692 e. Kr.), Ahakseii poika ja seuraaja,
profeetta Jesajan ja Mikhan aikalainen. H.
}-ritti kapinalla vapautua Assyrian ikeeslä, jonka
alle valtakunta oli joutunut hänen isänsä aikana.
Seuraus oli, että Sanherib hyökkäsi maahan,
voitti liittoutuneet Altakun tappelussa ja val-

loitti joukon juutalaisia kaupunkeja, niin että
Hiskijan oli pakko lähettää suuri verosumma
Sauheribille Lakisiin v. 701 e. Kr. Tapahtuiko
Jerusalemin piiritys ja pelastus (2 Kun. lO^)

samaan aikaan vaiko vasta v. 689 on riidan-
alaista. Raamatun mukaan H. pani toimeen us-

koiiJiollison uudistuksen (2 Kun. 18,). K. T-t.

Hispania [-ä'-J, Pyreneitten niemimaan roo-

malaisaikuiueu ja todennäköisesti sen vanhin
nimi. W. v. Humboldtin mukaan tämä sana on
baskilaista (iberialaista) juurta ja merkitsee
rautamaata. V:sta 205 e. Kr. se oli jaettu kah-
teen osaan: H. citerior (tämänpuoleinen H.)
koillisessa ja idässä, ja H. ulterior (tuonpuolei-
nen H.) etelässä ; Augustuksen ajoista alkaen
kolmeen maakuntaan: Lnsitania, Bcetica ja Tar-
raconensis ja Diocletianuksen ajoista 7 maakun-
taan.

Hispaniola [-ö'laj (esp. Isla Espanola),
Haitin aikaisempi nimi.
Hissarlik, kukkula Vähässä-Aasiassa, lähellä

Dardanellien suuta, vanhan perintätiedon mu-
kaan muinaisen Troijan paikka, ks. 1 1 i o n.

Hissata, merenk., uostoköyden ja väkipyörän
avulla nostaa tai kohottaa
jotakin, esim. purjetta.

F. W. /..

Hissi on laitos, jolla

henkilöitä tai tavaroita
kuljetetaan pystysuoraan
suuntaan. Henkilöhissin
tavallisin muoto nykyajan
rakennuksissa on sähkö-
hissi, jonka pääosat ovat
sähkömoottori, hissikori

ja tämän vastapaino, joh-

deraudat ja kannatusköy-
det. Vastapainon suuruus
on paitsi hissikorin painoa
puolet hissin kantavuu-
desta. Hissit ovat tehdyt
joko erityistä kuljettajaa
varten tai itsetoimiviksi,

painonappulajärjestelmäl-
lä, jota kukin itse voi

käyttää, tullakseen halua-
maansa kerrokseen. Vaa-
rojen estämiseksi on
monta varokeinoa: s a 1-

p a 1 a i t o s, jonka vivut
köysien katketessa auto-
maattisesti painautuvat Hpnkilöhissi.

johderautoihin kiinni, estäen siten hissikoria
syöksymästä alas. Korissa on tavallisesti

myös erityinen nappula, jota painamalla
virta kätkee ja hissi oitis pysähtyy. Varmuus-
laitoksina ovat myös ovilukot sekä itsetoimi-

vissa hisseissä ovi- ja veräjäkontaktit.
Nämä ovat yhteydessä hissikoneiston kanssa
siten, ettei mitään ovea voi avata, ellei hissi ole

vastaavassa kerroksessa, sekä, että hissi ei kulje,

jolleivät kaikki
hissikorin ja hissi-

kuilun ovet ole lu-

kossa. — Eräs toi-

nen, automaatti-

nen, ulkomailla
käytetty hissi-

muoto on n. s.

paternoster-
hissi. Päätty-
mättömään ketju-

laitokseen on kiin-

nitetty monta hi>

sikoria, jotka lak

kaamatta kulke-
vat, toisessa osassa

kuilua ylöspäin,

toisessa alaspäin

(esim. Kööpenha-
minan raatihuo-
uee.ssa) . Näillä his-

seillä on vaarojen välttämiseksi sangen pieni
nopeus. Suurissa liikehuoneistoissa käytetään
myös liikkuvia portaita, kaltevia pintoja, jotka
ovat alituisessa liikkeessä. — Ameriikan kor-
keissa toimistorakennuksissa (office buildingsj
on paitsi tav. hissejä n. s. p i k a-h i s s e j ä, jotka
pysähtyvät vain joka 4:nnessä tai 5:nnessä ker-
roksessa.

Tavarahissit ovat samojen periaatteiden
mukaan tehdyt kuin heukilöhissit. Raskaampia
tavaroita

varten käy-
tetään ajoit-

tain liikku-

vaa hissiä,

paljottain

esiintyvää
tavaraa var-

ten, kuten
rakennus-

töissä, vil-

jankulje-

tuksessa y.

m. paternoster-hissiä, jolloin hissi voi olla itses-

tään lastaava ja purkava. — Ruokahississä on kori

tav. usealla päällekkäisellä hyllyllä varustettu.
— Käyttövoimaan nähden ryhmitetään hissit

mekaanisiin, hydraulisiin, pneumaattisiin ja

sähköhisseihin. — Yleisen turvallisuuden vuoksi

hissit ovat erityisen valvonnan alaiset. Helsingin
maistraatin 1906 vahvistamat »Määräykset his-

sien rakennuttamisesta ja käyttämisestä Hel-

singin kaupungissa" säätävät m. m. henkilöhis-

sien tarkastuksen tapahtuvaksi aina puolivuosit-
tain. Niiden kulkunopeus saa olla korkeintaan

1,5 m sekunnissa. [Walker, „Die electrischen

Aufziige zur Personen- und Warenbeförderung"
(1901), Michenfelder, ,,Grundziige moderner Auf-
zugsanlagen" (1906).] K. S. K.

I
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Histiaios (lat. Uisticeus) , Persian ylivallan

alainen Miletoksen käskynhaltija. H. seurasi

Dareios I:tä hänen retkelleen skyyttalaisia vas-

taan 513 e. Kr. ja pelasti tämän ynnä persialai-

sen sotajoukon vaslustumalla Miltiadeen (ks. t.)

ehdotusta, että Tonavan poikki rakenneltu silla,

jota vartioimaan H. muiden kreikkalaisten ruhti-

Qasteu muassa oli jätetty, purettaisiin. Palkaksi
tästä teosta H. sai Dareiokselta Traakiassa si-

jaitsevan Myrkinoksen kaupungin. Kuu H. sit-

temmin ryhtyi vallanhimoisiin hankkeisiin, otti

kuningas hänet hoyiinsa Susaan pitääkseen häntä
^iilmällä. Mutta H. sai Susasta käsin tilaisuutta

yllyttää vävyään ja seuraajataan Aristagorasta

(ks. t.) nostattamaan joonialaiset kapinaan, tai-

vuttipa kuninkaan antamaan itselleen sotajou-

kon, jonka etunenässä hän läksi Sardeeseen

muka kukistamaan kapinaa. Mutta kun hän
perille päästyään itse astuikin kapinan johtoon,

joutuivat hänen vehkeensä ilmi, jonka vuoksi

hänen täytyi paeta. Vaihtelevan elämän jälkeen

ja oleskeltuaan milloin missäkin (m. m. Bysan-
tionin seuduilla) hän joutui persialaisten vangiksi

ja mestattiin (493 e. Kr.). E. R-n.
Histogenia (kreik. /mfo's = kudos, ja genein

= syntyä) , orgaanisten kudosten muodostumisen
oppi.

Histologia (kreik. histo's = Kudo's, ja logos =

oppi), oppi eläinruumiin hienoimmasta, enim-

mäkseen vain mikroskoopin avulla havaittavasta

rakenteesta. Sairaiden kudosten h:aa käsittelee

patologinen h. Harvoin h. .sanaa käytetään
kasvitieteessä. Koska kudosten rakennetta har-

voin voidaan tutkia niiden eläessä, ovat ne tutki-

mista varten tapettavat mahdollisimman luon-

nolliseen tilaan, fikseerattavat (vrt. F i k-

seerata). Sen jälkeen ne, tavallisesti n. s.

mikrotomin avulla, leikellään ohuiksi, läpinäky-

viksi levyiksi, mutta ovat sitä ennen kovetetta-

vat, karkaistavat, ja senjälkeen vielä kyl-

lästytettävät ja upotettavat sulaan paraflFiiniin,

tai celloidiiniin. Jotta leikkauksissa mikroskoo-

pilla tarkastettaessa eri kudososat voitaisiin erot-

taa, on niitä vielä käsiteltävä värjäysaineilla.

Tieteellisen h:n perustivat Pinel, Bichat, Berg-
manu, Keichert, Remak, Bischoff, KöUiker,

M. Sehultze ja Leydig, sen mainittavimpia edis-

täjiä ovat Biitschli, Flemming, Rabel, van Bene-

den, O. ja R. IIertwig, Boveri y. m. Patologisen

histologian perustaja on Virchow.
Histolyysi (kreik. histo's = kudos, ja lysis -

hajoittaminen), kudoksen hajoaminen tai häviä-

minen; tarkoittaa sekä jonkin taudillisen ilmiön,

t^sim. märkimisen aikaansaamaa kudoksen kuo-

leutumista, hajoamista ja häviämistä, että myös-
kin jonkin elimen luonnonomaisesti tapahtuvaa
vähittäistä pienenemistä ja ehkä lopullista ka-

toamista (esim. thymus- 1. kateenkorva-rauhasen
vähittäinen surkastuminen, sammakonpojan pyrs-

tön häviäminen ja täydellisen muodonvaihdoksen
alaisissa hyönteisissä erinäisten kudosten ja elin-

ten katoaminen uusien tieltä).

M. 0-B. & E. W. 8.

Historia (lat., kreik.) on esitys siitä, miten
jokin asia on aikojen kuluessa kehittynyt, ja

itse tuo kehityskulku. Kun maailmassa kaikki
on ollut tämmöisen kehityksen alaisena, on kai-

kella myöskin historiansa, ja niin puhutaan esim.

luonnonhistoriasta j. n. e., mutta erit-

täinkin tarkoitetaan h:lla ihmisellisten olojen

kehitystä yksinkertaisista aluista nykyiselle kan-
nalleen. Milloin h:sta semmoisenaan ilman muuta
puhutaan, on h. käsitettävä tässä jälkimäisessä
merkityksessä. Usein erotetaan kuitenkin kehi-

tyksen vanhin aikakausi, jolta ei ole olemassa
mitään yksityiskohtaisia kirjallisia tietoja, n. s.

esihistorian (ks. t.) nimellä, ja varsinaisen
h: n kuvattavaksi jää siis se aika, jolta meille

ou säilynyt sellaisia tietoja. Esitettävän aineen

laajuuteen nähden h. voi olla: maailma n-

li i s t o r i a, kun se käsittelee koko ihmiskunnan
kehitystä ; kansallishistoria, joka esit-

tää eri maiden tai kansojen historiaa
;
pai-

kallishistoria, taikkapa esitys jonkun
erikoisen historiallisen ilmiön, ta-

pauksen tai henkilön vaiheista ja kehityksestä

(monografia). Toiseksi voi esitys myöskin
koskea joko historiallista kehitystä kokonaisuu-
dessaan tai jotain eri puolta siitä: valtiollista

historiaa, taloushistoriaa, kirkkohistoriaa j. n. e.

Aikaan nähden h. jaetaan yleisesti kolmeen suu-

reen ajanjaksoon: vanha aika, jonka katso-

taan päättyvän Rooman valtakunnan lopulliseen

hajaannukseen v. 395, k e s k i-a i k a, joka alkaa

siitä ja kestää Ameriikan löytämiseen taikka
uskonpuhdistuksen alkuun, ja uusi aika sen

jälkeen. H:n esitystapa on kronologinen,
ajanmukainen, s. o. se esittää tapauksia siinä

järjestyksessä kuin ne ajassa ovat tapahtuneet:
sen ohella on mainittava myöskin synkronia-
t i n e n, joka asettaa vierekkäin ja vertailee toi-

siinsa samanaikuisia tapauksia eri maissa;

maantieteellinen, jolloin aineen jaoitus

tapahtuu maantieteellisten näkökohtien perus-

teella ja biografinen, joka käsittelee histo-

riallisia tapauksia ryhmittäen niitä erikoisten,

kehitykseen mahtavasti vaikuttaneiden henkilöi-

den ympärille.

Historiankirjoituksen vanhimpia muotoja oli-

vat annaalit (< lat. annus, vuosi) ,
jotka ly-

hyesti vuodesta vuoteen panivat muistoon tär-

keitä tapahtumia, ilman varmaa yhtenäisyyttä, ja

aikakirjat 1. kronikat(< kreik. khronos,

aika), jotka samoin tarkassa aikajärjestyksessä,

mutta yhtenäisesti kertoivat historiallisia ta-

pauksia. Kronikoista kehittyi varsinainen ker-
tova historia, joka ennen muuta koettaa

kuvata tapauksia ja henkilöitä niin todenmukai-

sesti ja elävästi kuin mahdollista, jota vastoin

pragmaattinen historia, historiankir-

joituksen korkein laji, pitää tapausten sisällisen

yhteyden ja niiden vaikuttavien syiden ilmisaa-

mista ja selvittämistä päämääränään. Nyky-
aikainen h.-tutkimus joko deskriptiivi-
sesti koettaa niin tarkkaan kuin suinkin va-

laista itse tapausten kulkua, tai pyrkii geneet-
tisesti niiden syntyä ja kehitystä johtamaan

ja selittämään. Lähteiden arvostus, kritiikki,
joka vanhemmalle ajalle oli miltei tuntematon,

on nykyaikaisen h.-tutkimuksen kulmakivi.
Itämaisilla kansoilla ei h. kehittynyt annaaleja

ja kronikoita edemmäksi. Vasta Kreikanmaalla

syntyi todellinen historiankirjoitus, jonka ensi-

mäiseuä edustajana, „historian isänä", maini-

taan, eikä ilman syyttä, Herodotos (ks. t.). Hä-

nen jälkeensä ovat huomattavimmat kreik. his-

torioitsijat Thukydides, Ksenophon ja Polybios.

Roomassa ovat Caesar, Sallustius, Livius ja
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Tacitus h:nkirjoitukseii mainioimmat edustajat.

Keskiajalla khissilliseu sivi.stykseu vaivuttua
hautaan rappeutuu h: n kirjoitus, jos kohta aika-

kirjain ja kronikkain kirjoittajia kyllä run-

saasti esiintyy, esim. bysanttilaisilla, mutta ai-

noastaan harvoin joku heistä, esim. Einhard,
islant. Snorre Sturlason, Henrik Lättiläinen, ko-

hoaa esityksessään herkkäuskoisuude)i ja tosi-

asiain kuivan luettelemisen yläpuolelle. Vasta
uudella ajalla renesanssin vaikutuksesta h. taas

pääsee alennustilastaan. Tämän uuden h:n kirjoi-

tuksen eusimäinen etevä edustaja on Machiavelli
(ks. t.). Suurta ansiota historiallisten lähteiden
seulomisesta ja julkaisemisesta saavuttivat 1600-

luvulla benediktiini- (1. mauriini-) munkit, Mabil-
lon y. m. Valistiisaikakaudella Voltaire paljon vai-

kutti h:n kirjoituksen ulkonaisen muodon kohot-
tamiseksi, samoin kuin kulttuuriolojen saattami-
seksi historian esineeksi. Uudenaikaisen histo-

riankirjoituksen huomattavia edustujia suurissa
sivistysmaissa lueteltakoon tässä: Saksassa
Schlözer, Schiller, Niebuhr, Eaumer, Schlosser,

Ranke, Mommsen, Ranskassa Michelet, Guizot,
Thiers, veljekset Thierry, Englannissa Gibbon,
Hallam, Macaulay, Carlyle.

Kysymys kehityksen luonteesta, siitä päämää-
rästä, jota kohti ihmiskunnan kehitys tapahtuu,
on luonnollisesti yhtenä h:n tärkeimpiä mutta
samalla vaikeimpia. Siitä on usein, ja erittäin-

kin taas juuri viime aikoina tiedemiesten kes-
ken käyty kiivasta kirjallista sotaa, riippuen
m. m. siitäkin, antaako suuremman arvon kehi-

tyksessä ilmeneville individualistisille ja aatteel-

lisille vaiko kollektivistisille ja aineellisille voi-
mille. Tämän kysymyksen ratkaisu kuuluu
kuitenkin nimenomaan historianfiloso-
fialle (ks. t.), kun varsinaisen h:n kirjoituksen
päätehtävänä on kehityksen ja siinä vallitsevien

syiden tarkka tutkiminen ja selvittäminen.
Historian aputieteinä ovat laajassa merkityk-

sessä ja nimenomaan vanhempien aikojen tutki-
misessa, jolloin täytyy tyytyä pääasiassa ylei-

siin päätelmiin kulttuuriolojen laadusta, milt'ei

kaikki muut tieteet. Erittäinkin ovat tässä suh-
teessa huomattavat kielitiede, vertaileva uskonto-
tiede, maantiede ja kansatiede, mutta vielä suu-
remmassa määrässä ovat sen aputieteiksi mai-
nittavat muutamat tieteet, jotka oikeastaan ne-

kin käsittelevät historiallisia kysymyksiä ja

vasta viime aikoina ovat eri tieteiksi muodostu-
neet, kuten muinaistiede ja sosiologia,
tai vielä ovat pidettävät ainoastaan h:n haa-
roina, niinkuin kronologia, paleografia,
diplomatiikka, numismatiikka, he-
raldiikka, genealogia y. m. [Bernheim,
„Lehrbuch der historischen Methode" ; sama,
.,Geschichtsfor.schung u, Geschichtsphilosophie"

;

Freeman, „The methods of historical study";
Xenopol, „La thöorie de l'histoire"; Lampreclit,
„Alte u. neue Eichtungen in der Geschichtswis-
senschaft"; Daniolson, „Historiatieteestä uudella
ajalla" (Valvoja 1882).] K. G.
Historiakirjat, kunkin eri seurakunnan pa-

piston pitämät luettelot seurakunnan kunakin
vuonna vihityistä, kastetuista ja kuolleista.

Suomessa on historiakirjoja pidetty Rothoviuk-
sen ajoista saakka.
HistoriaHinen arkisto, Suomen historiallisen

seuran julkaisema aikakauskirja, jota vv. 1866-

j

1910 on ilmestynyt 21 osaa (4 ensimäistä osaa

I

Suomal. kirjall. seuran kustantamat), ja joka
sisältää Suomen historiaa valaisevia tutkimuk-
sia ja lyhyempiä tiedonantoja (jälkimäiset pai-

nettuina seuran pöytäkirjoihin).
Historiallinen preesens ks. Preesens.
Historiallisia aikakauskirjoja julkaistaan

useimmissa sivistyneissä maissa, joko historian

koko alaa tai eri maiden taikkapa hi.storian eri

aloja (kulttuurihistorian, kirkkohistorian j. n. e.)

käsittelevinä. Suomessa on semmoisia »His-

toriallinen arkisto" (ks. t.) ja yleistajuinen,

joka toiueii kuukausi ilmestyvä »Historiallinen

aikakauskirja", perustettu v. 1903. Ruot-
sissa ilmestyy Ruotsin historiallisen yhdistyk-
sen toimittamana neljästi vuodessa ,,Historisk

tidskrift" (jonka ensi osat 1875-80 julkaistiin

nimellä „Historiskt bibliotek"), sekä erikois-

aloja käsittelevät sukutieteellinen ,,Personhisto-

risk tidskrift" ja muinaishistoriallinen „Anti-
qvarisk tidskrift för Sverige". Norjassa ja

Tanskassa julkaistaan samoin kummassakin
maassa „Historisk tidskrift" nimistä aikakaus-
kirjaa; Tanskasta on myöskin mainittava v:sta

1866 vuosittain ilmestyvä „Aarboger for nordisk
oldkyndighed og historie". Saksan huomatta-
vimmat h:t a:t ovat nykyään H. v. Sybelin jo

1859 perustama „Historische Zeitschrift" ja nuo-
rempi „Historische Vierteljahrschrift". Erittäin

tärkeän ja laajan yleiskatsauksen kaikkien mai-
den historiallisesta kirjallisuudesta antaa ,,Jah-

resberichte der Geschichtswissenschaft" v:sta

1878. Ranskassa ilmestyy v:sta 1876 „Revue
historique"; Englannissa „English histori-

cal review" ; Venäjällä „Sbornik imperator-
skago rus.skago istoritseskago obstsestva" ja

„Istorit.seskij vjestnik". K. G.
Historiallisia seuroja eli historiantutkimuk-

sen edistämiseksi perustettuja yhdistyksiä on
miltei kaikissa sivistyneissä maissa. Suomessa
on semmoisia „Suomen historiallinen seura"
(per. 1875, ks. t.), ,,Suomen muinaismuistoyhdis-
tys" (1870, ks. t.), ,,Suomen kirkkohistoriallinen
seura" (1891, ks. t.) ja „Seura lisien jul-

kaisemiseksi Turun kaupungin historiaan"

(1884). — Ruotsissa Kustaa III 1786 pe-
rusti ,,Vitterhets, historie och antiqvitetsakade-

mien" nimisen seuran, joka julkaisee ,,Hand-

lingar" nimisen kirjoitussarjan (ens. osa 1789),
sekä „Antiqvarisk tidskrift för Sverige" (ens.

osan v. 1864). Ruotsin historiallinen yhdistys
perustettiin 1881, »Kirkkohistoriallinen yhdis-

tys" 1899. — Norjan historiallinen yhdistys
perustettiin 1869. Tanskan historiallisista

seuroista huomataan ennen muita ,,Det kongelige
nordiske oldskriftselskab" (1825) ja Tanskan
historiallinen yhdistys (1839). Saksan lukui-

loista historiallisista seuroista mainittakoon 1819
Frankfurt am Mamissa perustettu »Gesellschaft
fiir ältere doutsche Geschichtskunde", jonka toi-

mesta ryhdyttiin tärkeän lähdeteoksen ,,Monu-
menta Germania; historica"n julkaisemiseen.

K. G.
Historiamaalaus ks. Maalaustaide.
Historianfilosofia on filosofinen mietiskely,

jonka esineenä on historia. Tämän tutkimushaa-
ran tehtävää on ymmärretty sangen eri tavoin.
Nimitystä lienee ensimäisenä käyttänyt Voltaire
kirjassaan ..La philosophie de Thistoire", jonka
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hän sittemmin asetti johdannoksi laajempaan,

muuten jokseenkin .samanluontoiseeii teokseensa

„Essai sur les moeurs et Fesprit des nations".

Voltaire, tahtoessaan tarkastaa historiaa filoso-

fisesti („lire Thistoire en philosophe"), koettaa

etupäässä osoittaa, mitenkä ihmissuvun kehityk-

sen pääpiirteet johtuvat luonnollisista ja ylei-

sistä syistä, niiuk. esim. maapallon oloissa tapah-

tuneista muutoksista, ihmisrotujen ja kansojen

erilaisesta luonteesta y. m. Alkuyrityksiä tämän-
laatuiseen „historianfilosofiaan", t. s. yrityksiä

etsimään niitä syvempiä syitä ja ylei-
siä lakeja, jotka historiassa vallitsevat, esiin-

tyy jo muinaisajan historioitsijain ja filosofein

teoksissa ja uudella ajalla niitä edustaa etevästi

esim. Montesquieu.
Suurimman maineen on kuitenkin saavuttanut

toinen, rohkeampi h:n suunta, joka asettaa pää-

tehtäväkseen osoittaa historian loppu-
määrän eli jumalallisen maailman-
aatteen sekä näyttää, miten historian juoksu

vie ihmiskunnan sitä määrää kohti. Tämä
suunta on voimakkaasti esiintynyt m. m. nimen-
omaan kristillisessä muodossa. Jo apostoli Paa-
valin kirjoituksissa voipi huomata muutamia
peruspiirteitä kuvaukseen, miten maailmanhislo-
ria on kasvatuskulku, jossa ihmiskunta Jumalan
johdon alaisena saavuttaa loppumääränsä. Sit-

ten ovat esim. Augustinus ja Bossuet suurpiir-

teisesti kehittäneet sellaista historiankäsitystä.

Myöskin uuden ajan filosofisessa maallikkokirjal-
lisuudessa monet ajattelijat ovat koettaneet sel-

vittää historian loppumäärää ja niitä pääasteita,

joita myöden ihmiskunta tulee saavuttamaan
sen; usein he ovat siihen yhdistäneet myöskin
tutkimuksia historian yleisistä syysuhteista ja

laeista (esim. Vico, Turgot, Condorcet, Lessing,

Herder). Saksan spekulatiiviset filosofit (esim.

Fichte ja Hegel), jotka yleensä luulivat ajatte-

lussaan ikäänkuin uudelleen luovansa Jumalan
maailmanluonnoksen, ovat sentähden myöskin
katsoneet voivansa erittäin varmasti määritellä
historian lopputarkoituksen ja siihen nojautuen
esittäneet spekulatiivisen h: n.

Uusimpina aikoina spekulatiivinen h. on me-
nettänyt luottamusta ja kannatusta. Nyky-
aikainen, kriitillinen ja ankaraan tieteellisyy-

teen pyrkivä h. käsittää sentähden tehtävänsä
ainakin suureksi osaksi toisin. Nykyiseen
h:aan kuuluvat rinnastettuina useat eriluontei-

set tutkimushaarat, jotka ovat jnelkein riippu-

mattomat toisistaan, nim.: 1) Historian lo-

giikka ja metodi-oppi, joka selvittää his-

torian omituista tieteellistä luonnetta eli raken-
netta, s. o. missä kohdin sen menetelmät ja sen
saavuttamat tulokset eli totuudet laadultaan
poikkeevat muista tieteistä, esim. luonnontie-
teistä. 2) Yllä jo kosketeltu historiallisen ja

yhteiskunnallisen elämän yleisten lakien
tutkimus, jota monet ovat katsoneet h:n pää-
tehtäväksi (tämä käsitys kuvastuu P. Barthin
teoksessa „Philosophie der Geschichte als Sozio-
logie", 1897) . H. näin käsitettynä on = yhteis-
kuntaoppi eli sosiologia, joka tieteenhaara viime
vuosikymmeninä on suuresti kehittynyt ja tois-

ten tutkijain mielestä kokonaan eronnut filoso-

fiasta itsenäiseksi tieteeksi. 3) Yritykset osoit-

taa maailmanhistorian suuria, olennaisia pää-
piirteitä sekä siten mikäli mahdollista selvittää,

kokemuksen pohjalla, historian johtavia aat-
teita, yleistä suuntaa ja loppumää-
rää. Tähän kuuluvat siis spekulatiivisen h:n
probleemit, mikäli niitä voi tieteellisesti käsi-

tellä. Siihen liittyy selvitys niistä arvioimis-
periaatteista, joita jokainen historian tar-

kastaja ehdottomasti sovittaa tapahtumiin
;
jolFei

hän tahdokkaan nimenomaan arvostella historial-

listen henkilöiden tekoja, niin hän kuitenkin
välttämättä arvioi historiallisia ilmiöitä sikäli,

että hän esittää, mitkä seikat tosiasiain äärettö-

mästä paljoudesta ovat merkitykselliset eli ovat
pääasiana kehityksessä.

[R. Koch oli, „Die Philosophie der Geschichte"
(2 OS. 1878-93) ; R. Flint, „The philosophy of

history in Europe I" (1874, alkupuolesta uudist.

lait. „Historical philosophy in France etc",

1893) ; G. Simmel, „Die Probleme der Geschichts-
philosophie" (2 lait. 1905) ; H. Rickert, „I»ie

Grenzen der naturwissenschaftlichen BegrilTs-

bildung" (1896-1902), ja „Geschichtsphilosophie"
(kokoelmateoksessa „Die Philosophie im Beginn
des XX Jahrhunderts", 1905) ; J. G. Droysen,
„Grundriss der Historik" (3 pain. 1882) ; E.
Bernheim, „Lehrbuch der historischen Methode u.

der Geschichtsphilosophie" (3 & 4 pain. 1903) ;

A. Grotenfelt, „Die Wertschätzung in der Ge-
schichte" (1903) ja „Geschichtliche 'Wertmas8-
stäbe" (1905).] A. Gr.
Historiantakainen käytetään joskus samassa

merkityksessä kuin esihistoriallinen, ks. Esi-
historia ja Esihistorialliset ajan-
jaksot.
Historiantutkijain kokouksia 1. kongres-

seja on pidetty niin hyvin kansainvälisiä, joita

viimeksi Roomassa 1903 ja Berliinissä 1908, että

eri maissa. V. 1905 oli Lundissa yhteinen Poh-
joismaiden h. k., johon kuitenkin poliittisista

syistä norjalaiset jäivät tulematta. Suomessa
pidettiin Helsingissä syyskuussa 1906 ensimmäi-
nen Suomen h. k. Suomen historiallisen seuran
toimesta.
Historia vitae magistra (lat.), „historia on

elämän opettaja".

Historiikki (< lat. histo'ricus) . lyhyehkö his-

toriallinen esitys, yleiskatsaus.
Historiografi (< kreik. histori'a, ja graphein

= kirjoittaa) , historiankirjoittaja. — H i s t o-

r i o g r a f i a, historiankirjoitus ; myöskin his-

toriatieteen historia.

Historioitsija, historiankirjoittaja.

Historismi, aatesuunta, joka käsittää asioita

ja oloja, esim. yhteiskunnallisia laitoksia ja

säännöksiä, historialliselta katsantokannalta,
historiallisen kehityksen tuotteiksi. A. Gr.

Histrioni (lat. histriö) , alkuaan etruskilainen

tanssija, sittemmin roomalainen näyttelijä. Ny-
kyään halveksivassa merkityksessä: huono näyt-

telijä, ilveilijä.

Hitausmomentti. Ajatellaan, että aineellinen

piste — massapiste —
,
jonka massa on m, kier-

tää akselin ympäri sitä vastaan kohtisuorasti

piirretyssä tasossa ja vakinaisella etäisyydellä

r akselista, radan tangentin sutintaan vaikutta-

van pysyväisen voiman kuljettamana. Silloin on
pisteen li.'=^mr^. Jos on useampia kiinteästi

toisiinsa ja akseliin yhdistettyjä pisteitä, joiden

massat ovat m m' m" m'" .... ja kohtisuorat etäi-

svvdet ak.selista r r' r" i'" . . . ., niin on lt.-=.mf-
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_|- w' r^ + m" r"» + + . =: Z mr*.

Jos esim. homogeeni sauva kiertää toisen päänsä
kautta kulkevan, sen pituutta vastaan kohtisuo-
rasti piirretyn akselin ympäri, niin on 7(. =
il . P= . „ . „ . „—-—

,
jolloin M on sauvan massa ja P seii

pituus. Kun akseli kulkee sauvan keskipisteen
M P-

kautta on h.=
^.^

. Jos homogeeninen ym-

pyränmuotoinen levy, jonka massa ou M ja säde

R, kiertää keskipisteensä ympäri on h. =3 '
^ .

Keskipisteensä ympäri kiertävän homogeenisen
pallon h. = ^/s MR^ j. n. e. Monimutkaisempien
kappalten h:n laskemiseen tarvitaan integraali-

laskua. Kokeellisesti saattaa h:u määrätä esim.
Kurzin koneella. U. S:n.

Teknillisessä statiikassa ja lujuusopissa esiin-

tyy usein palkkien, sauvojen y. m. poikkileik-

kauspinnan hitausmomentti, johonkin, tavalli-

sesti pinnan painopisteen kautta kulkevaan akse-

liin nähden. Silloin vastaa massaa m pintahiuk-
kanen (pintaelementti) f, ja kun sen etäisyys

akselista on r, saadaan elemen-
tin h.'=-fr^ ja koko leikkaus-
pinnan h.^=2ff-, jossa sum-
ma käsittää kaikki pinnan ele-

mentit, siis koko leikkauspin-
"^"^

nan. Niin saadaan suunnik-
kaan /(. painopisteakselin x—oc suhteen /t.=

X-

X-

-r

-X

— ia x'—x' akseliin nähden /('
.ota
'~3'

Mutkikkaammille leikkauspinnoille määrätään
li. graafillisesti esittämällä pinnat f yhdensuun-
taisesti vaikuttavina voimina, (vrt. G r a a f i 1-

1 i n e n statiikka.) Poikkileikkauspinnan
hitausmomenttia tarvitaan m. m. kannatinpal-
keissa esiintyviä jännityksiä ja taipumia lasket-

taessa ja pylväiden sekä muiden puristuksen
alaisten sauvojen nurjahdusvarmuutta tutkit-

taessa. J . C-4n.
Hitopadega [hitöpadesaj

, „hyödylliuen ope-

tus", sanskritinkieliuen neljään kirjaan jakaan-
tuva satuteos, joka sanotaan Näräyanan teke-

mäksi, luultavasti heti 1000-luvun jälkeen, ks.
Intian kielet ja kirjallisuus.
Hitsaaminen ks. Hitsata.
Hitsata, liittää yhteen valkohehkussa tako-

inalla takorauta- tai teräskappaleita. ks. U u t-

t a a.

Hitsaus ks. Hitsata.
Hitsauskone, laitos, jolla hitsaus toimitetaan,

ks. Uuttaa.
Hitsirauta ks. Rauta.
Hitsiuuni, ahjo tai lieskauuni y. m. s. laitos,

jota tarvitaan valssilaitoksesta saatavien rauta-
kankien hitsaamiseen.
Hitteren 1. Hiteren, saari Norjan ranni-

kolla 'rroiulhjemin-vuonon suussa, 565 km^ 4,880

as. (1900).

Hittiitit ks. Heettiläiset.
Hittorf, Johann Wilhelm (s. 1824),

saks. fyysikko, .syntyisin Bonnista, tuli Miin^te-

rin yliopistoon kemian ja fysiikan professoriksi

1852. H: n sähköopin alalla suorittama työ on
hyvin arvokasta. Hän huomasi, että sähköä joh-

tamatonta seleeniä voi kauan kuumentamall;'
tehdä pysyväisesti johtavaksi, sekä että metalli-

oksidien ja sulfidien johtokyky on tavattomasti

riippuvainen niiden lämpötilasta. Hänen tär-

keimmät jo 1853 alkamansa tutkimukset koske-
vat ionien liikettä („€^ber die Wanderung der
louen vvährend der Elektrolyse", 1853-59 ; toinen
pain. 1903-04). Niissä hän, Grotthusen teoriasta

lähtien, m. m. osoittaa, kuinka elektrolyysissä
molemmilla elektrodeilla vapautuneitten ionien

yhtäsuurta tai erisuurta määrää voidaan selittää

otaksumalla ionien liikkuvan toisissa aineissa

yhtä nopeasti, toisissa eri nopeuksilla. Elektro-
lyytin kautta kulkeva sähkömäärä jakautuu siis

ioneille niiden nopeuksien kesken vallitsevassa

suhteessa. Tämän suhteen H. on määrännyt lu-

kuisista elektrolyyteistä. Mainittua teoriaa koh-
danneet vaikeudet aiheuttivat Clausiuksen lau-

sumaan ajatuksen virtaa johtavien suolaosien

dissosioitumisesta liuokseen ja Arrheniuksen
sittemmin kehittämään elektrolyyttistä disso-

siatsioniteoriaa. H. on myös tutkinut sähkön
purkaantumista sangen ohennettujen kaasujen
läpi, kromin elektrolyyttistä passiivisuutta, useita

niistä merkillisistä ilmiöistä, joita Crookes ni-

mitti „säteileväksi materiaksi" j. n. e. U. 8:n.
Hitzig, Julius Eduard (1838-1907).

saks. lääkäri, tuli psykiatrian professoriksi ensin

Ziirichiin (1875) ja' sitten Halleeu (1879). H.
on etupäässä toiminut hermo- ja mielisairauk-

sien aloilla. Hänen maineensa johtuu kuitenkin
ennen muuta hänen kokeilevista, eri ruumiin-
toimintojen „lokalisatsionia" koskevista tutki-

muksistaan (vrt. Lokalisatsioniteoria)
suurten aivojen kuorikerroksessa. Hänen yh-

dessä G. Fritschin kanssa toimittamastaan tutki

muksesta kävi näet ilmi, että suurten aivojen

pintakerroksessa on olemassa ala, josta sähkö-

virralla ärsytettäessä voi saada lihasliikkeitä

syntymään sekä että eri paikkoja tätä alaa är-

jyttäessä eri lihakset ja lihasryhmät supistuvat.

Tätä tietoa, joka merkitsee käännekohdan käsi-

tyksessämme aivojen toiminnasta, on H. sittem-

min uudistetuilla tarkoilla tutkimuksilla yhä
•Miemmän laajentanut ja tarkistanut. Kokoel-
man tutkimuksistaan H. julkaisi 1904 nimellä:

..Physiologische und klinische Unlersuchungen
uber das Gehirn". M. OB.
Hiuen-tsang, kiinalainen pyhiinvaeltaja, joka

7:nuellä vuosis. j. Kr. teki toivioretken Intiaan
ja on matkastaan jättänyt uskonnonhistorialli-

sesti arvokkaita tietoja. E. K-a.
Hiukset ks. Iho ja Karvat.
Hiushuokoisuus. Hyvin hienossa pillissä, n. s.

hiuspillissä, jonka toinen pää lasketaan nesteeseen.
neste kohoaa tavallisesti ulkopuolista nestepintaa

korkeammalle tai alenee sitä syvemmälle. Tuota
ilmiötä sanotaan hiushuokoisuudeksi 1.

kapillariteetiksi. Mainittu ilmiö riip-

puu läheisesti nesteen pintakerroksen kohesio-

nista sekä nesteen ja astian seinän adhesionista.

Nesteen kutakin molekyliä vetävät näet sitä ym-
päröivät molekylit puoleensa. Vaikutus ei kui-

tenkaan ylety kuin hyvin lyhyen välimatkan
Huo / Jfuv 2 Huv J
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päähän. Se leviää nesteen sisässä yhtä kauas
joka suuntaan. Kun siis piirretään, ensinmai-
nittu molekyli keskipisteenä ja tuo välimatka
säteenä, pallo, niin kaikki keskipiste-molekyliin

vaikuttavat molekylit ovat tämän pallon, n. s.

attraktsionipallon sisäpuolella. Jos
molekylin etäisyys nesteen pinnasta on yhtä
suuri tai suurempi kuin attraktsionipallon säde

r, niin sitä ympäröi joka taholla yhtäläisesti

sijoitetut nestemolekylit. Näitten vaikutukset
edelliseen kumoavat sentähden toisensa. Jos taas

mainittu etäisyys 'on pienempi kuin r, niin pallo-

segmentissä CRD(kuva l)ei ole nestettä. Keski-
pisteessä olevaa molekyliä M vetää niin ollen

pystysuoraan alaspäin CKD:n kanssa yhläsuu-
resta pallosegmentistä K N I johtuva molekyluäri-
attraktsioni. Kaikkiin molekyleihin, joiden etäi-

syys nesteen pinnasta on pienempi kuin r,

vaikuttaa siis pinnan normaalin suuntainen
voima (molekylien omaa painavuutta lukuun-
ottamatta) . Tätä voimaa sanotaan kohesioni-
paineeksi. Sen olemassaolo on monella ta-

valla huomattavissa. Nesteen pinta voi esim.

kantaa nestettä raskaampia, kevyeitä kappaleita
aivan niinkuin pinnan kohdalle olisi jännitetty

joku sitkeä, ohut kalvo. Esim. järven pinnalla
voi tyynenä päivänä huomata hienoa hiekkaa
uiskentelevan, vedenpinnalle varovaisesti laskettu

silmäneula kelluu siinä vajoamatta, muutamat
hyönteiset voivat juosta veden pintaa myöten
j. n. e. Tällaiset tosiasiat ovat läheisessä yhtey-
dessä hiuspilleissä tapahtuvien ilmiöitten kanssa
ja niitä sanotaan sentähden myös h i u s h u o-

koisuudeksi. Jos pinta ei ole taso vaan
käyrä, niin kohesionipaine pienenee tai kasvaa
samassa suhteessa kuin pinnan käyryys. Kovero-
pintaa ATR (kuva 2) vastaa näet pienempi paine
kuin tasaista pintaa, koska pallonosa L S R on pie-

nempi kuin segmentti O P R L. Kuperaa pintaa
E F G taas vastaa suurempi paine kuin tasaista
(kuva 3). Merkittäköön kohesionipaineen suu-
ruutta pintayksikköä kohti K :11a ja pinnan käy-
ryyden sädettä R:llä sekä H:lla erästä vakinaista
lukua, niin on koko paine nesteen vapaata pin-

H „ H . ,

jotataa vasten K 4- -^. Suure ^, jota sanotaan

pintajännitykseksi, on varustettava —
merkillä, jos pinta on kovero, mutta + merkillä,
jos pinta on kupera. H. merkitsee pintajänni-
tystä pallon pinnalla, jonka säde on 1. Jos pinta
ei ole pallonpinta, vaan sen käyryys on eri suuri
eri suunnissa, ja jos merkitään suurimman ja

pienimmän käyryyden säteet R:llä ja RjtUä, niin

on pintajännitys = ^ Z' 1- O- i-Y ^ on hius-
2 \ K ' Rj / 2

pillivakio 1. kapillaarikonstantti.
— Hiusliuokoisuuden edellytys: kovero tai kupera
nestepinta syntyy nesteen ja astian seinän kos-
kettaessa toisiinsa. Olkoon nm (kuva 4) nes-

tettä sisältävän astian nmb pys-

tysuora seinä ja nesteen vapaa
pinta olkoon ob. Pisteen o:

n

vieressä oleviin nestemolekylei-
hin vaikuttaa silloin kolme voi-

painovoima om pystysuoraan alaspäin. 2)

kohesionivoima od, joka jakaa kulman
ja 3) adhesionivoima oa kohti-

vastaan. Näitten keskinäisestä
suuruudesta riippuu nesteen vapaan pinnan

/ lJJc?

t

maa: 1.

nesteen
bom kahtia
suorasti seinää

muoto seinän vieressä. Ja'amme kohesioni-
voiman kahteen komponenttiin os ja at, joista

edellinen on vaakasuora, jälkimäinen pystysuora.
Jos voima oa on suurempi kuin os, mikä tapali-

tuu nesteen kastellessa seinää (kuten esim. vesi

lasia), niin laukee alkuperäisten voimain resul-

taniti kulman aom sisään. Jos taas oa on pie-

nempi kuin OS, jolloin neste ei kastele seinää,
niin laukeaa resultantti kulman bom sisään.

Tämä tapahtuu esim. elohopean ja lasin kosketus-
kohdassa. Kuta kauempana pisteestä o molekyli
on nesteen pinnalla, sitä heikompi on siihen vai-

kuttava adhesionivoima ja sitä enemmän asettuu
ä.skenmainittu resultantti pystysuoraksi. Nes-
teen pinta, ollen kohtisuora tuota resultanttia
vastaan, on siis kovero (pinta sn, kuva 4) ,

jos

neste kastelee pintaa, mutta kupera (pinta st),

jos neste ei kastele seinää. Ainoastaan siinä

poikkeustapauksessa jolloin os = oa ja resultantti

siis pystysuora, on nesteen pinta seinänkin vie-

ressä vaakasuora. Kun nyt hiuspilli lasketaan
nesteeseen, niin on nestepinta pillissä niin pieni,

että se muissa paitsi viimemainitussa tapauk-
sessa on kokonaan käyrä. Jos pinta on kovero
ja pintajännitys siis negatiivinen, niin ulkopuoli-

seen nestepintaan vaikuttaa suurempi paine kuin
pillissä olevan nesteen pintaan. Tämä kohoaa
sentähden edellistä ylemmäksi. Kun pinta on
pillissä kupera, on asianlaita päinvastainen. Ai-

noastaan pinnan ollessa tasainen on neste yhtä
korkealla pillissä ja sen ulkopuolella. Sekä nes-

teen kohoaminen, n. s. hiuspillinoste 1.

kapillaarielevatsioni, että nesteen las-

keutuminen, n. s. hiuspillialenne 1. ka-
pillaaridepressioni, ovat päinvastoin

verrannolliset pillin läpimittaan. Niiden suuruus
pienenee jossain määrin kun nesteen lämpötila

nousee. Yhdensuuntaisten levyjen välillä kohoaa
tai laskee neste yhtä paljon kuin hiuspillissä,

jonka säde on yhtä suuri kuin levyjen väli. —
Useat ilmiöt luonnossa johtuvat h:sta, kuten
esim. veden imeytyminen huokoisiin kappaleisiin,

mahlan nouseminen puihin, öljyn imeytyminen
lampun sydämeen j. n. e. TJ . S:n.

Hiuspilli 1. kapillaaripilli, pilli, jossa

on niin pieni läpimitta, että hiushuokoisuus
(ks. t.) on siinä havaittavissa.
Hiuspillielektroinetri, Lippmannin suunnit-

telema elektrometri (ks. t.), jonka rakenne pe-

rustuu siihen havaintoon, että sähköä johtavassa

nesteessä olevan elohopeapinnan pintajännitys

oleellisesti riippuu tuon pinnan sähköisestä

ominaisuudesta. U. S:n.

Hiuspillivakio ks. Hiushuokoisuus.
Hiuspillivoima ks. Hiushuokoisuus.
Hiuspunkki ks. P u n k i t.

Hiusputki ks. Hiuspilli.
Hiusristikko. Tähtäysviivan suunuau tarkkaa

määräämistä varten käytetään kaukoputkessa ja

mikroskoopissa laitosta, jota sanotaan h:ksi.

Tämä suunnitellaan seuraavalla tavalla. Ren-

kaaseen kiinnitetään kohtisuorasti toisiansa vas-

taan kaksi renkaan keskipisteen kautta kulke-

vaa hyvin hienoa lankaa, jotka tehdään hämähä-
kin verkosta, metallista, kvartsista tai silkki-

kokongista. Rengas sovitetaan objektiivin syn-

nyttämän kuvan kohdalle kohtisuorasti putken
akselia vastaan. Koneen näkökentän keskipiste

tulee täten määrätyksi h:n leikkauspisteen
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kautta. Suurempaa kestävyyttä silmällä pitäen

tehdään h. sitenkin, että ohueeseen lasilevyyn

tarkasti koverretaan hieno risti. Käytetään
myös (etenkin tähtitieteessä) h:oja, joissa on
useampia vaakasuoria ja kohtisuoria lankoja tai

viivoja. U. S:n.

Hiussuonet ks. Verisuonet.
Eivutustauti, hivuttava, vähitelleu laihdut-

tava ja kuolemaan vievä tauti; enimmäkseen
käsitetään h:lla keuhkotautia.
Hjelm Ijelm], Petter (1670-n. 1715), lää-

käri, kotoisin Ruotsista, tuli 1705 lääketieteen

professoriksi Turkuun; koetti herättää opiskele-

vassa nuorisossa harrastusta luonnontieteisiin,

varsinkin kasvitieteeseen; oli v:sta 1710 lääkä-

rinä Suomen armeiassa ;
joutui 1714 ollessaan

pakomatkalla Ruotsiin venäläisten käsiin, jotka

veivät hänet vankina Moskovaan, missä hänen
sanotaan kuolleen. J. F.

Hjelmaren ks. Hjälmaren.
Hjelt-s u k u on tuntematonta alkuperää : su-

vun vanhin tunnettu jäsen eli 1600-luvun lopulla

Turussa.
1. FransVilhelmGustafH. (1819-89),

koulumies, pappi, valtiopäivämies; yliopp. 1836,

fil. kand. 1840; kreikan kielen dosentti 1844.

Turun lukion latinan kielen lehtorina ja tuomio-

kapitulin jäsenenä 1845-72, rehtorina 1858-72;

tuomiorovastiksi Turkuun 1886. H:iä, jolla oli

suuri käytännöllinen kyky, käytettiin monenlai-

sissa luottamustoimissa: oli m. m. pappissäädyr,

jäsenenä vv. 1867-88 välisillä valtiopäivillä,

pankkivaltuusmiehenä 1872-85, kirkolliskokouk-

sen jäsenenä 1876 ja 1886; julkaissut etupäässä

room. klassikoiden koulupainoksia.

2. Otto Edvard August H. (s. 1823),

lääkäri, yliopistonopettaja ja luonnonhistorian

tutkija. edellisen veli,

vlioppilas 1839, fil. kand.

1844, fil. lis. 1846 ja toh-

tori 1847. Antautui sitten

lääkeopilliselle alalle, tuli

lääket. kandidaatiksi 1852,

sam. V. anatomian dosen-

tiksi ja 1855 lääket. lisen-

siaatiksi, jonka jälkeen

1856 nimitettiin prosekto-

riksi. Vähän sen jälkeen

hän teki pitkän ulkomaan-
matkan tutkiakseen pato-

logista anatomiaa, minkä
tieteenhaaran kehitystä

kotimaassaan hän sitten

tarmolla edisti. Näihin
aikoihin Virchow oli lau-

sunut sen väitteen, että kukin solu syntyy toi-

sesta solusta ja 1858 hän esitti soluteoriansa täy-

sin kehitettynä. Tämä oppi teki lopun lääketie-

teessä siihenasti vallinneesta spekulatiivisesta
luoiinonfilosofisesta katsantokannasta perustaen

lääketieteen suoranaisen havainnon vankalle poh
jalle ja ottaen mikroskoopin sen palvelukseen.

Matkoillaan 1856 sekä 1857 ja 1858 H. tutki

etupäässä Virchowin luona sekä myöskin Oppol-

zerin ja Köllikerin johdolla. Kotiin palattuaan
hänet määrättiin 1858 hoitamaan äskenperus-
tettua patolojiisen anatomian ja yleisen terveys-

opin professorinvirkaa sekä nimitettiin seur. v.,

julkaistuaan teoksen ,,0m nervernas regeneration

Otto Hjelt.

och dermed sammanhängande förändringar af

nervrören", vakinaisesti tähän virkaan, johon
silloisen kenraalikuvernöörin mielestä jokin
pätevä saksalainen professori olisi ollut kut-

suttava. H. ryhtyi innolla toteuttamaan uusia
lääkeopillisia käsityksiä ja menetelmiä. Jo
vuoden 1858 alussa alettiin mikroskooppiharjoi-
tukset patologisen histologian alalla; mutta
opetusaineiston puute osoittautui hyvin haitalli-

seksi, jolloin H. ryhtyi hankkimaan patologis-

auatomisia preparaatteja. Hänen aikaansaa-
mansa kokoelma sisälsi 1884 1,350 enimmäk-
seen kotimaasta saatua preparaattia. Sekä näi-

den kokoelmien säilyttämistä varten että ope-

tuksen edistämiseksi ja patologis-anatomisten
tieteellisten töiden helpottamiseksi H. ryhtyi

aikaansaamaan erikoista tieteellistä laitosta, ja

seurauksena hänen ponnistuksistaan oli yliopis-

ton uuden patologis-anatomisen laitoksen val-

mistuminen 1878. Hm patologista anatomiaa
koskevista teoksista mainittakoon: ,,Den pato-

logisk-anatomiska inrättningen vid det finska

univcrsitetet 1859-1871", „Det finska universite-

tets patologisk-anatomiska institution 1871-1883",

„öfversikt af 1,000 liköppningar vid universi-

tetets patologisk-anatomiska inrättning" (1872),

„0m de senaste tyfusepidemierua och de dervid
vuuna patologisk-anatomiska resultaten" (1870),

„0m leukämin med särskildt afseende ä de i

norden hittills iakttagna fallen" (1880). Myös-
kin yleisen terveydenhoidon alalla H. on paljon

työskennellyt. V. 1870 hän julkaisi kirjoituksen

„0m handein med gifter jemte förslag tili dess

ordnande i Finland", sitä seurasivat „Den vene-

riska sjukdomens utbredniug i Finland jemte
förslag att hämma dess spridniug", „Finlands
helsovärdsfräga", ,,Finlands medicinalförvalt-

ning", ,,Das Vorkommen von TVechselfieber in

Finnland" (Virchows Archiv). H. valmisti sit-

temmin 1879 vielä voimassaolevan terveyden-

hoitoasetuksen, joka järjesti maan yleiset tervey-

delliset olot uudelle kannalle. Otettuaan 1884

täysinpalvelleena eron professorinvirasta H. ryh-

tyi historiallisiin tutkimuksiin lääkeopin ja

luonnonhistorian alalla. Jo ylioppilaana hän
1843 oli julkaissut kirjoituksen „Naturhistoriens
studium i Finland före Linnös tid" I, joka 1868

sai täydennyksekseen teoksen ,.Naturhistoriens

studium i Finland under sjuttonde och adertonde
seklet". Näihin liittyy ,,Naturalhistoriens stu-

dium vid Äbo universitet" (1896). Teos „Carl

von Linne som läkare och haus betydelse för den
medicinska vetenskapen i Sverige" ilmestyi 400-

vuotisjuhlan johdosta Upsalassa 1877 ja sitä seu-

rasi „Carl von Liun4s betydelse säsom natur-
forskare och läkare" (Skildringar utgifna af

kungl. svenska vetenskapsakademien i anledning
af tvähundraärsdagen af Linu^s födelse, 1907),

Linnan kuolinpäivän 100-vuotismuistoksi ilmes-

tyi „Carl von Linnö i hans förhällande tili

Albrecht von Haller" (1878). Paitsi näitä H.
on julkaissut muistokirjoituksia Olof af Acrelista

(virkaanasettajaiskutsu 1884), Alexander von
Nordmannista (suom. tiodes., 1867). Frans Josef

von Beckeristä (1891) , Evert Julius Bonsdorffista

(1899), jonka lisäksi H. saksalaiseen „Biogra-
fisches Lexicoa der hervorragenden Arzte aller

Zeiten und Volker" on kirjoittanut kaikki siinä

olevat suomalaisten ja useiden ruotsalaisten
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elämäkerrat. V. 1885 ilmestyi „Finska läkare-

sällskapet 1835-84, en äterblick pä dess femtio-

ärijra verksaniliet" ja vv. 1901-03 julkaistiin suuri.

Suomen tiedeseuran palkitsema teos „Svenska och
flnska medicinalväsendets historia 1663-1812", Li-

säksi vielä mainittakoon II:n julkaisuista seuraa-

vat: „Finlands medicinska bibliografi 1640-1900",

„Det finska universitetets disputatious- och pro-

gramlitteratur under ären 1828-1908" ja ,,Sveri-

ges biologiska disputations- ooh programlittera-
tur" (1910). V. 1885 H. sai arkkiaattorin arvo-

nimen, vihittiin lääketieteen ja kirurgian riemu-
tohtoriksi 1907 ja sam. v. filosofian riemutohto-
riksi Upsalassa. Ollut osallisena useassa uskon-
nollisessa pyrinnössä, on m. m. Helsingin Diako-

nissalaitoksen perustajia ja johtomiehiä ; kuuluu
suomalaisuuden harrastajiin.

3. Albert Hjalmar H. (s. 1851) , kasvi-

tieteilijä ja koulumies, edellisen veljenpoika,

yliopp. 1868, fil. maist. 1873, fil. lis. 1891 ja toht.

1892, yliopiston kasvit, museon v. t. amanuenssi
1877-78, Vaasan ruots. lyseon matematiikan ja

fysiikan lehtori vista 1879. H. on kotimaisten
kasviemme levenemissuhteiden ja kotimaisen
kasvit, kirjallisuuden ensimäisiä tuntijoita. Otti
iisaa Suomen floristiikalle tärkeän teoksen ..Her-

barium musei fennici" I (1889, 2 pain.) julkaise-

miseen ; hänen pääteoksensa on „Conspectus
florse fennicse" (Acta soc. faun. et. fli. fenn. V,
XXI 1, XXX ; ei ole vielä täydellisesti ilmesty-

nyt), johon on koottu kaikki saatavissa olleet

tiedonannot korkeampien kasvien levenemisestä
Suomessa. Johdatus viimemainittuun teokseen
on H:n väitöskirja „Kännedomen om växternas
utbredning i Finland" (Acta V 2).

4. AlmaEvelinaH. (1851-1907) , edellisen

serkku, naisasianharrastaja ja lahjoittaja. Läpi-
käytyään vcimistelu-keskuslaitok.sen Tukhol-
massa (1899) H. oli ensimäisiä Suomen naisia,

jotka antautuivat sairasvoimistelun harjoittami-
seen. Kuului Suomen naisyhdistyksen johto-

henkilöihin sen alkuaikoina ja on toiminut useim-
pina vuosina sen sihteerinä. H. testamentteerasi
yliopistolle suurimman osan omaisuudestaan,
noin 45,000 mk., stipendirahastoiksi naisylioppi-
laita varten, jotka aikovat antautua koulun-

opettajan alalle.

5. Edvard Immanuel H. (s. 1855),
kemisti ja valtiomies, H. 2:n poika, tuli fil.

kandidaatiksi 1875, fil. lisensiaatiksi 1879, nimi-
tettiin kemian dosentiksi 1880, professoriksi 1882,

ollut useina vuosina yliopLston rehtorin sijaisena

sekä yliopiston rehtorina 1899-1907, nimitettiin
senaattoriksi ja kirkollistoimituskunnan apulais-

päälliköksi 1907 sekä senaatin talousosaston
varapuheenjohtajaksi 1908. Erosi tästä toime.sta

„kokoomussenaatin" hajaantuessa keväällä 1909.
H. on monina vuosina ollut Suomen kemisti-
seuran puheenjohtajana. Hänen tieteelliset tut-

kimuksensa käsittelevät melkein yksinomaan or-

gaanisen kemian alaa ja ovat näistä epäilemättä
tärkeimmät hänen tutkimuksensa „laktoneista".
Mutta paitsi kokeihin perustuvia tutkimuksia,
on H. julkaissut moniaita tärkeitä kemian histo-

rian alaa käsitteleviä tutkielmia, kirjoittanut sekä
tieteellisiä että yleistajuisia, varsin selväpiirteisiä
oppikirjoja. Näistä mainittakoon hänen yhdessä
Ossian Aschanin kanssa toimittamansa ,,Lärobok
i organisk kerni" (2 painosta), edellämainitun ja

J. W. Bruhlin kanssa toimittaniansa 3 nidosta
Ivoscoe-Schorlemmerin teoksesta „AusfUhrliches
Lehrbuch der Chemie" (1899-1901) sekä Kansan-
valistusseuran kustannuksella ilmestynyt »Ke-
mia" (2 suom. painosta). Paitsi puhtaasti tie-

teellisellä ja hallinnollisella alalla H. on varsin
tehokkaalla tavalla työskennellyt monilla yhteis-
kuntaelämän eri aloilla. Hän on ollut jäsenenä
useissa komiteoissa, yhdistysten ja ylatiöitten

johtokunnissa sekä kuulunut erinäisten sanoma-
lehtien kuten Finlandin ja Valvojan toimituk-
siin. — Yliopiston monivuotisena rehtorina H.
hyvin perehtyi sen oloihin ja taitavasti edisti

sen kehitystä. Hän toimitti 1894 painosta kir-

jan Yliopiston stipendirahastoista (lisäys 1904)
ja 1907 hän julkaisi arvokkaita, säätykiertoa
valaisevia tilastollisia tutkimuksia yliopistossa
vuosina 1867-1905 opiskelleista. Toimittanut kah-
desti laajat kolmivuotiskertomukset yliopiston

toiminnasta. Nimit. jouluk. 1910 yliopiston sijais-

kansleriksi.

6. V e r a A u g u s t a H. (s. 1857) , ammatin-
tarkastaja, edellisen pikkuserkku, toimi ensin
opettajattarena ja 1885-97 Helsinkiin perusta-
mansa »pedagogisen veistolaitoksen" johtajatta-

rena; hänen aloitteestaan syntyi yhdistys raaja-

rikkoisten avustamiseksi ; ensimäinen naispuoli-

nen ammatintarkastaja (v:sta 1903) ; valtiopäi-

väin jäsenenä v:sta 1908; julk. m. m. tutkim.
ompelijattarien ammattioloista Suomessa.

7. . A u g u s t Johannes H. (s. 1862) , tiede-

mies ja sosiaalipolitikko, H. 5:n veli, yliopp. 1880,
fil. t:ri 1887, lakitieteen kand. 1898; palveltuaan
tilastollisessa päätoimistossa ja senaatissa tuli

tilastollisen päätoimiston johtajaksi 1902; oli

sonaatin kamaritoimituskunnan päällikkönä
1908-09; postisäästöpankin hallituksen jäsen v:.sta

1909; jäsenenä useimmilla valtiopäivillä v:sta

1897; jäsenenä ja puheenjohtajana useissa komi-

teoissa, m. m. maun virallisen tilaston uudes-

taan järjestämiskomiteassa ja työväen invalidi-

teettivakuutuskomiteassa ; v:sta 1906 sen pysy-

väisen komissionin jäsen, joka johtaa kansain-

välisten sosiaalivakuutuskongressien tointa ; oli

..Finland" lehden toimittajia 1887 ja 1891-92:

julkaissut m. m. „Sveriges ställning tili utlandet

närmast efter 1772 ärs revolution" (1887),

..Yleisen valtiotiedon opas" (1889, 2 pain. 1906),

..De första officiela relationerna om svenska

tabellverket" ja „Det svenska tabellverkets upp-

komst, organisation och tidigare verksamhct"

(1900), »Kunnallinen tuloverotus ja tulosuhteet

Suomessa" (yhdessä O. A. Bromsin kanssa 1904-

05). »Die Ärbeiterversicherung in Finnland"

(1899 ja 1905) ; aloittanut joukon uusia tilastolli-

sia julkaisusarjoja (alkoholi-, siirtolaisuus-, vaali-,

verotustilastot).

8. A r t h u r L u d V i g M i k a e 1 H. (s. 1 868)

,

professori, edellisen veli, yliop. 1886, fil. maist.

1890, fil. lis. 1892, teol. kand. 1896, teol. lis. 1901,

V:n T:u eksegetiikan professori 1904, yliopiston

rahakabiuetin esimies v:sta 1904, Skandinaavisen

kristillisen ylioppilasliiton hallinnon puheenjoh-

taja 1899-1901, Suomen N. M. K. ylidistysten

liiton puheenjohtaja vrsta 1905. Julkaisuista

mainittakoon »iStudes sur THexaömeron de

Jaques d'Kdesse" (1892), ,,De johanneiska smä-

brefvens ursprung" (1901), »Die altsyrische

Evangelieniibers. und Tätians Diatessaron" (1901)

.
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Hjo [jii], kaupuuki Ruotsissa, Skaraborgin

lääuissä Vetterin rauualla, Hjo-Stenslorpiu ra-

dan päätckohta, 2,126 us. (1908). Lähellä vesi-

parantola kauneudestaau kuuluisille puistoineen.

Hjort [jurl], Daniel (k. 1615), J. J. Wcek-
sellin samannimisen näytelmän sankari, oli ko-

toisin Euotsista, mutta oleskeli ylioppilaana

Klaus Flemingin perheessä, luultavasti joko

kotiopettajana tai sihteerinä. Kun marskin
kuoleman jälkeen Kaarle herttua syksyllä 1597

piiritti Turuu linnaa, jota leski Ebba Stenbock

muutamien suomalaisten päällikköjen kanssa
koki puolustaa, houkutteli H. linnan varusväkeä
luopumaan herttuan puolelle ja vaikutti siten

ratkaisevasti linnan autaumiseen. Tällä tavalla

voitettuaan herttuan suosion H. sai tilaisuutta

opintojensa jatkamiseen ulkomailla, tullen —
ehkä Leipzigissä — maisteriksi, ja käytettiin ko-

tiin palattuaan, etupäässä herttuan kansliassa,

mutta toisinaan myöskin muissa toimissa, esim.

Lapinmaan raja- ja verotusseikkojen solvitläjänä

(1601, 1603-06), sanansaattajana Venäjälle (1606),

herttua Kaarle Filipin siliteorinä Viipurissa

(1613) j. n. e. Aateloittiin 1607 nimellä Hjortvipa.

H. on sepittänyt— paitsi kertomuksen Lapinmaan
matkoistaan — latinankielisiä tilapäärunoja, josta

syystä ulkomailla ollessaan saavutti arvonimen
..poeta laureatus cfpsareus". — J. J. \\'ecksellin

näytelmän sankari D. H. on runoilijan mieli-

kuvituksen tuote, vailla todellisuuden vastinetta.

J. W. R.
Hjortsberg [jnrts-J, Lars (1772-1843), Ruot-

sin kuuluisin näyttelijä. Esiintyi jo lapsena

oopperassa ja teatterissa, sai nauttia Kustaa
III:n erityistä huolenpitoa ja suosiota ja nimi-

tettiin, teatterista erottuaan, hovi-intendentiksi.

Hän esiintyi suurella menestyksellä kaikenlaa-

tuisissa osissa paitsi varsinaisesti traagillisissa.

jotka eivät kuuluneet hänen alaansa, ja lumosi
sekä katsojat että muut näyttelijät aivan täy-

dellisesti. Hyljäten kaiken teennäisen hän pani

pääpainon äänen, katseen ja kasvojen ilmee-

seen, täten luoden hämmästyttävän luontevan
esittiimistavan, samalla täydelleen lialliten liik-

keitään ja eleitään ja käyttäen niitä hyväkseen
sää>t('liäiis;i, mulla vaikuttavasti. E. TI.

Hjälmaren, Ruotsin suuruudeltaan neljäs

järvi, rajoittuu Södermanlandiin, Närkeen ja

Västmanlandiin, n. 61 km pitkä, 21 km leveä,

pinta-ala 480 km', keskisyvyys 12-15 ra. Saa-

rista mainittakoon Engelbrektsholmen, tunnettu
Engolbrektin murhasta. Järvi saa vettä pää-
asiallisesti Svartän kautta ja laskee Mälareniin

Hyndevadsströmmenin kautta. Sitäpaitsi se on

H:n kanavan kautta Mälareniin laskevan
Arboga-joen yhteydessä. Koko järven vesialue

on 4,210 km', josta suurin osa alavaa maata.
Aikaisemmin yhä uusiutuvat tulvat tuottivat

suurta tuhoa rantojen viljelyksille. Tämä ai-

heutti järven laskemisen 1882-85, jonka kautta
voitettiin n. 18,720 ha maata. V. v. F.

Hjäme (jdrnrj. T li o m a s (1638-80), synt.

Nevanlinnassa, jossa isä oli kirkkoherrana, har-

joitti oi)intojaan Tartossa ja oli sitten ritariston

sihteerinä Saarenmaalla. II. runoili ruotsin kie-

lellä ja kirjoitti saksaksi laajan ja tärkeän lähde-
teok.sen ,,Klist Lyf- uud Lettltendische Geseliieh-

te", joka vasta viime vuosisadalla on tullut

painetuksi (Monumenta Livoniae antiqua, 1835) .

Hänen nuorempi veljensä oli kuuluisa Urbau H.

(ks. t.). .k:, g.

Hjäme [järne], ruots.-suom. aatelissuku,

jonka kanta-isä oli kuuluisa ruots. lääkäri U r-

ban H. (1641-1724), aateloitu 1689.

1. Urban H. (1641-1724), ruots. lääkäri ja

luounontutkija, synt. Nevanlinnassa, oli ylioppi-

laana Tartossa, mutta pakeni 1656 Ruotsiin,

jossa antautui lääkärin uralle. H. alkoi tutkia

Ruotsin terveyslähteitä ja keksi m. m. sittemmiu
kuuluisan Medevilähteen terveydelliset ominai-

suudet. Hänen lääkärimainoensa oli erittäin

suuri; hän tuli Kaarle XI:n ensimmäiseksi
henkilääkäriksi ja nimitettiin 1696 arkiaatte-

riksi ja ,,Collegiuin medicum"in presidentiksi. Jo
1676 H. oli määrätty jäseneksi siihen komi
teaan, jonka tuli tutkia silloin vireillä olevia

uoitajuttuja. H. näytti selvästi toteen, että

kaikki tällä alalla riippui mieleuhairahduksista
ja hän sai aikaan, että kaikki tällaiset jutut

lakkautettiin. — H. kuului myös aikansa ete-

vimpiin kemiantutkijoihin. Hänen toimestaan

perustettiin Tukholmassa kem. laboratori, jonka
johtajana hän oli ja jossa hän suoritti useita

tärkeitä kem. tutkimuksia. H., jonka kem. kat-

santotapa läheisesti liittyi Paraeelsuksen oppiin,

on katsottava kem. harrastusten perustajaksi

Ruotsissa. Yhteydessä näiden tutkimusten kanssa
oli hänen harrastuksensa vuoritieteen alalla.

H. toimi myöskin vuorikollegiii ases.sorina edis-

täen suuresti Ruotsin vuoriteollisuutta. Maan
muidenkin elinkeinojen edistämistä vapaamieli-

seen suuntaan hän lämpimä.sti harrasti, eikä

suoranaiset valtiollisetkaan toimet jääneet hä-

nelle vieraiksi. Etevyytensä, monipuolisten har-

rastustensa, kirjall. tuotantonsa, tieteellisen mai-

neensa ja asemansa vuoksi H. kuului aikansa
merkkihenkilöihin Ruotsissa. Edi\ Hj.

2. Gustaf H. vapaaherra (1768-1845), soti-

las ja virkamies, otti osaa vv. 1788-90 sotaan ja

oli 1808-09 sodan alkaessa majurina Viaporissa:
oli niitä, jotka antoivat suostumuksensa onnetto-

maan huhtik. 4 p:n (1808) sopimukseen, mutta
koetti sittemmin saada Cronstcdtin purkamaan
sen; kirjoitti 1810 kertomuksen, jossa koetti ly-

kätä kaiken syyn Viaporin antaumuksesta Cron-

stedtin niskoille. (Hänen vaimoansa Gustava Sofia

Rosenborgia, joka Viaporin piirityksen aikana
asui Helsingissä, syytettiin siitä, että hän oli

auttanut venäläisiä, kun nämä koettivat lamaut-
taa Viaporin puolustajain rohkeutta.) Erosi 1811

Ruotsin palveluksesta ja tuli sam. v. Suomen
tullilaitoksen ylitirehlööriksi ; oli Uudenmaan ja

Hämeenläänin maaherrana 1816-28, tuli 1831 se-

naatin kirkollisasiain päälliköksi ja oli 1833-41

talousosaston varapuheenjohtajana; korotettiiv.

1841 vapaaherraksi.

3. Harald Gabriel H. (s. 1848), ruots.

historiantutkija, v:sta 1885 professorina Upsa-
lassa, toisen kamarin jäsenenä 1902-08; hänen
lukuisista tutkimuksistaan mainittakoon: „Oni

den lornsvenska nämnden enligt Götalagarne''

(1872), „Hclsingelif uuder Helsingelag" (1893)

,,Gustaf Adolf, protestantismens förkämpe''

(1901), ,,Karl XII. Omstörtningen i öst-Europa
1607-1703" (1902).

Hjärnen laastari [järnen] (Emplastrum
njcerneri 1. Saponaceoplumbiciim) valmistetaan

7 osa.sta saippuaa, 30 osasta oliiviöljyä, 6 osasta

I
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lyijyvalkoista, 12 osasta möajää ja 1 osasta tär-

pättiä. H:n laastaria käytetään kankaalle voi-

deltuna lievän ihoärsytyksen synnyttämiseksi
esim. vanhoissa katarreissa, pistoksissa, reu-

maattisissa y. m. kivuissa. (M. 0-B.J
hl = liehtolitra.

Hlavac, Voitech (s. 1849), tsek. säveltäjä

ja urkuri; toiminut v:sta 1871 kapellimestarina

Pietarissa ja sen ympäristössä; johtanut v:sta

1888 Pietarin ylioppilasorkesteria ja v:sta 1892

ylioppilaskuoroa. H. on esiintynyt orkesterin-

johtajana useissa suurissa näyttelyissä sekä Ve-
näjällä että ulkomailla (esim. Pariisissa 1889,

Chicagossa 1893). Vv. 1890-92 hän hallituksen

puolesta tarkasti musiikkiopetusta 300 oppilai-

toksessa ja sai aikaan aloitteen musiikkiopetuk-
sen yleiseksi uudistamiseksi ja järjestämiseksi

valtion oppikouluissa. Tuli 1900 hoviorkesterin

urkuriksi. On säveltänyt lauluja, piano- ja or-

kesterikappaleita. /. K.
Hlävka [hläfkaj, Josef (1831-1908), tsek.

lahjoittaja, hankki arkkitehtinä itselleen suuren
omaisuuden ja teki suuria lahjoituksia tsekki-

läisten kansallisia tarkoituksia varten. Lahjoi-

tuksillaan hän perusti myöskin 1890 tsekkiläi-

sen Frans-Josefin tiede- ja taideakatemian, joka

valitsi hänet ensimäiseksi esimiehekseen.
J. J. M.

Hlystit, ven. hurmahenkinen lahko, esiintyvät

ensi kerran 17:nnen vuosis. alkupuoliskolla: sen

perustajana mainitaan eräs Danilo Filippov, joka
1631 tai toisten mukaan 1645 Gorodiuon vuo-

rella Vladimirin kuvernementissa julisti olevansa

„sebaoth" ja antoi hengeuheimolaisten nouda-
tettavaksi kaksitoista „käskyä". Hlystien luu-

lon mukaan tämä Filippov nousi taivaaseen 1 p.

tammik. 1700. Hänen jälkeläisekseen tuli Ivan
Suslov. Lahko kasvoi nopeaan, huolimatta siitä,

että heistä kolme 1733 Moskovassa tuomittiin

kuolemaan, ja sen tunnustajia oli tähän aikaan
kaikkialla Keski-Venäjällä. Erittäinkin se levisi

Aleksanteri I:n hallitessa. 1840-luvulla lahkon
pääalueeksi tuli Etelä-Venäjä, varsinkin Kau-
kaasia. Lahkon tunnustajat, „jumalan-ihmiset",
ovat saaneet hlystien eli „ruoskijain" nimen
ehkä siitä, että jokainen heistä kokouksissa,
joissa lankeavat loveen, lyö edessään polvistuvaa.

Heidän oppinsa pääkohtia on että Jumala tulee

lihaksi eli ruumistuu ihmisissä, milloin sen vain
katsoo tarpeelliseksi tai milloin ihmisen siveel-

linen ansio siihen antaa aihetta: toisissa, kuten
Danilo Filipovissa Jumala ruumistuu isänä, toi-

sissa Kristuksena, useimmissa pyhänä henkenä.
Kristuksen henki siirtyy ihmiseen, josta on
tuleva hänen lihallinen poikansa, pitkällisen har-

joituksen ja lihaukidutuksen jälkeen. Siten voi

yhfaikaa ilmaantua useampia Kristuksia; kum-
mallisilla keinoilla otetaan sitten selvä, kuka
heistä on suurin. Kristuksen ihmeet käsitetään
kuvallisesti, samoinkuin hänen ylösnousemisensa-
kin. Uudessa testamentissa ilmoitetulla Kris-
tuksen opilla oli velvoittava merkitys vain sille

ajalle, jolloin Kristus eli. Nyt on ihmisten elet-

tävä sen opetuksen mukaan, jonka tämän ajan
„kristukset" ja profeetat ovat pyhän hengen in-

noittamina ja valaisemina välittömästi saaneet.
Venäjän valtiokirkon oppi on ulkonainen, heidän
omansa taas sisäinen uskonto. Hlystit uskovat
myöskin sielun esiolemukseen ja vaellukseen.

m

Ruumis on kaiken pahan alku, sen tarpeet
ovat kuoletettavat, jotta henki, hyvän alku.

pääsisi oikeuksiinsa. Antaen myöten lihalle

Aatami lankesi syntiin solmiessaan avioliiton.
Siksi on yhteiskunnallinen avioliitto paluista,

siksi ei tarvitse kunnioittaa vanhempiaaukaun.
Sen sijaan he puhuvat »henkisestä" avioliitosta,
joka ainakin siellä täällä on vienyt heidän si-

veelliset käsitteensä aivan eksyksiin. J. J. M.
Hmelnitskij, Bogdan ks. Chmielnicki.
H-moll, sävellaji, jonka

perussävelenä on h, perus-
sointuna h d fis jn etu-

merkintönä kaksi ff:iä.

7. K.
Hoangho ks. H v a n g h o.

Hobart [houhät] {v.aen 1881 H o b a r 1 1 o \v n),

engl.-austr. Tasmanian valtion pääkaupunki, si-

jaitsee suurimmillekin merialuksille liikekelpoi-

sen Derwent-joen varrella 22 km sen suusia;
40,326 as. (1907). Erinomainen satama. Har-
joittaa teollisuutta (myllyjä, hedelmäsäilyketeh-
taita, parkituslaitoksia, laivanveislämöitä, rauta-

tehtaita) ja kauppaa. H. on laivayhteydessä
Austraalian, Uuden-Seelannin, Kapmaan ja Eu-
roopan kanssa. Laivaliike: 356 yht. 050,412 ton-

nin vetoista alusta (1905). — Perustettu 1804.

W. S-m.
Hobbema, M e y n d e r t (1638-1709) , holl.

taidemaalari. Työskenteli Amsterdamissa, jossa

v:sta- 1668 oli tulli- tai veronkantomiehenä. Otak-
suttavasti J. van Ruisdaeliu oppilas ja hänen
rinnallaan Hollannin etevimpiä maisemamaalaa-
jia. H:n verraten harvalukuiset maalaukset ei-

Hobbema, Middelhamisin saarnikuja.

vät osoita Ruisdaelin synkän romanttista draa-

mallisuutta, vaan ovat yksinkertaisempia ja to-

dellisempia ja esittävät yleensä rauhallisen

idyllimäisiä lehtoja hollantilaiskylien ja talojen

edustalla sekä metsänreunoja puroineen ja eten-

kin vesimyllyineen. Kaunis sommittelu, valo-

vaikutuksen ja ilmaperspektiivin hienous, luon-

nonhavainnon tuoreus ja selvyys ovat hänelle

ominaisia piirteitä. Englannissa ovat n:n pa-

raimmat kuvat, joista kuuluisin on „Middelhar-

iiisin saarnikuja" (Lontoon Kansallisgalhssa)

.

[IVIichel, „H. et les pavsagistes de sou temps en

Hollaiule" (1890).] " E. R-r.

Hobbes [hohzj, Thomas (1588-1679), engl.

filosofi, matkusteli ja oleskeli paljon Euroopan
mannermaalla, aina vista 1610 alk.; muutti 1640,
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pelosta ja vastenmielisyydestä Englannissa puh-

keavaa vallankumousta vastaan, Pariisiin, oli

siellä perintöprinssin, sittemmin Kaarle II:n

opettajana: eli v:sta 1651 alk. taas Englannissa,

enimmäkseen Lontoossa. Hän julkaisi vasta

vanlianpuolisena huomattavat valtio-oikeudelliset

ja yleisfilosofisct teoksensa: „De cive" (1G42),

„Leviathan" (enghksi 1651, lat. 1668), — kuvaus
valtion rakenteesta, jota H. vertaa Eaamatussa
mainittuun sennimiseen tarueläimeen —

,
„Ele-

menta Philosophia; I De corpore" (1655), „II

De homine" (1658, 3:ntena osana on ennen jul-

kaistu ,,De cive"). H. kirjoitti vielä historialli-

sen teoksen „Behemoth cli Englannin kansalais-

sotien syiden historia" (pain. 1681, myöskin ni-

mellä „B. eli pitkä parlamentti"), matemaattisid
tutkisteluja y. m., sekä käänsi enghksi nuoruu-
dessaan koko Thukydideon, vanhuudessaan koko
Homeroksen loppusoinnulliseen runomuotoon. —
H:n filosofian perusaate on mekanistinen
maailmankäsitys, joka useimmissa kohdin näyt-

tää jyrkältä materialismilta, kuitenkin sen rin-

nalla sisältäen feuomenalistisia piirteitä, joiden

takia voidaan katsoa hänet positivismin edellä-

kävijäksi. Kaikki, mikä on ja tapahtuu maail-

massa, on ymmärrettävä ja selitettävä vain ai-

neellisten kappaleiden mekaanisena liikuntona.

Sielutieteessään H. on sensualisti ja lausuu usein

väitteensä aivan materialistisesti: mielikuvat

johtuvat aistimuksista, aistimukset eivät voi olla

mitään muuta kuin liikuntoa aistinelimissä, aja-

tukset ovat liikuntoa aivoissa ; kun hermoston
sisällinen liikunto jatkuu sydämeen asti, niin

syntyy tunteita, j. n. e. Mutta muutamissa teos-

tensa kohdissa H. opettaa, että myöskin aine
eli kappaleiden ulottuvaisuus ja muoto on vain

olevaisen näennäinen ominaisuus ; tunnemme
ainoastaan ilmiöitä, tosiolevainen jää tuntemat-
tomaksi. — Kuuluisin on H:n oikeus- ja valtio-

oppi. Ihmisen toiminta johtuu itsensäsäilytys-

pyrinnöstä, siis itsekkyydestä. „Luonnontila"

ihmisten kesken olisi kaikkien sota kaikkia vas-

taan. Siinä tilassa ei kukaan olisi turvassa, ei

vahvinkaan. Sentähden keskinäinen pelko on
ajanut ihmiset perustamaan yhteiskunnan ja

laillisen järjestyksen. Valtiossa pitää olla vahva
keskusvalta, joka rajattomalla oikeudella säätää

lait ja hillitsee yksilöiden intohimoja. Se ylin

valta saattaa olla jätettynä yhdelle ihmiselle, tai

yhdelle kansanluokalle, tai yleiselle kansan-

kokoukselle; mutta edullisimpana H. pitää ensin-

mainittua järjestystä, yksinvaltaa. Uskontokin
on ehdottomasti alistettu valtiovallan alle: val-

tion hyväksymä uskonto on ainoa oikea, kaikki

muu pelko näkymättömistä olennoista on taika-

usivoa. — H:n kootut teokset julkaisi Molo5Worth
1839-45 (latinaiset 5, englanninkieliset 11 nid.).

[Croom Robertson, „Hobbes" (1886) ; G. Lyon,

„La philosophie de H." (1893) ; F. Tönnies.

„Hobbcs' Leben u. Lehre" (1896) ; L. Stephen,

„H." (1904).] A. Gr.
Hoboken [houioukinj. 1. Kaupunki New Jer-

seyn valtiossa Yhdysvalloissa, Hudson-joen var-

rella ja vastapäätä New Yorkin kaupunkia; n.

60,000 as., joista paljon saksalaisia. Polyteknil-

liiien koulu. Harjoittaa vilkasta kauppaa ja

teollisuutta. — 2. Kunta Belgiassa, Anlwerpenin
eteläpuolella, Schelden varrella; 12,472 as. (1903).

Cockerill-toiminimen suuret laivanveistämöt.

Hobrecht, Jacob (1450-1505), alank. kuoro-

säveltäjä; toimi kapellimestarina Antwerpenissä
1492-98 ja 1501-04, kuoli ruttoon Ferrarassa.

Hänen sävellyksistään toimitetaan paraikaa
kokonaisjulkaisua. I. K.
Hobson [hobssnj, John Atkinson (s. 1858)

,

cngl. taloustieteilijä; julkaissut: „The evolution

of modern capitalism" (1894), jossa hän erityi-

-esti esittää yhtymien ja trustien kehitystä,

luonnetta ja yhteiskunnallis-taloudellisia seurauk-
-ia; „The problem of the unemployed" (1896),

,,Eeonomics of distribution" (1900), „The social

problem" (1901) ja »International trade" (1904).

J. F.

Hoe est (lat.), „tämä on", se on.

Hoch [höh] (saks.), oik. korkeasti; eläköön!
hurraa

!

Hoche [os], Louis Lazare (1768-97),

rausk. kenraali. Ollen kunnianhimoinen, rohkea
ja lahjakas hän Eanskan vallankumouksen ai-

kana kohosi alimmasta arvoasteesta divisioona-

kenraaliksi ja Moselin armeian johtajaksi. Löi

itävaltalaiset Wörthia ja Weissenburgin luona
(jouluk. 1793) ja sai 1794 toimekseen tukahuttaa
kapinalliset hankkeet Bretagnessa. Turhaan koe-

tettuaan rakentaa sovintoa kuningasmielisten
ja tasavaltalaisten kesken, H. voitti rojalistit ja

heidän engl. apujoukkonsa Quiberonin ottelussa

1795, jonka jälkeen hän yhdessä vuodessa kukisti

kaikki Länsi-Ranskassa raivonneet kapinat. Sai

1797 johtoonsa Sambren-Maasin armeian ja löi

itävaltalaiset Heddesdorfin ottelussa (huhtik.

1797). H. oli silloin Ranskan vaikutusvaltaisim-

pia miehiä ja Bonaparten ainoa tasaväkinen kil-

pailija: hänen loistava uransa katkesi kuitenkin

odottamatta syysk. 18 p. 1797. rDesprez'u, Chu-
quefn ja Cun§o d'Ornanon elämäkerr. kuvauk-
set.] -lsJc7n-.

Hochheim [höhhäim], kaupunki Preussissa

Wiesbadeuin hallintoalueessa lähellä Main-jokea

ja Frankfurt-Niederlahnsteinin radan varrella.

Kuohuviinitehtaita; kuuluisa viininviljelys

(Hochheimer), viinikauppaa.
Hocbkirch [höhkirhj, Saksissa, Bautzenista

9 km kaakkoon oleva kaupunki, jossa 14 p. lokak.

1758 sotamarsalkka Daunin johtamat itävalta-

laiset (65,000) voittivat Fredrik Suuren komen-
tamat preussilaiset (42,000). Voittajain mies-

hukka 11,9 %, voitettujen 24,o % (heiltä kuoli

m. m. sotamarsalkka v. Keith) : taktillinen arvo

0,7s. -Iskm-.

Hockey [hoki] (engl.. < hook = koukku),
käyräpäisellä kepillä pelattava leikki, jossa kaksi

puoluetta koettaa saada pallon kumpikin vastus-

lajiensa portista läpi. Alkuperäisessä muodossaan
sitä pelataan ruohokentällä, mutta pohjoismaissa

j

ymmärretään hockeyllä j ä ä-h o c k e y t a, jonka
' nimi ammattikielessä on handy. Hockey kysyy
liarjoittajiltaan nopeutta, kestävyyttä, tark-

I

kuutta, älyä ja ennen kaikkea yhteispeliä kuten

I

esim. jalkapallopeli, (vrt. Luistelu.) L. P.

Hoe volo, sic jubeo; sit pro ratione volun-
tas, tavall. siteerattuna muodossa: Sic volo,
sic jubeo (lat.), näin tahdon, niin käsken:
syiden sijasta olkoon minun tahtoni (Juvenalik-

seii 6: unessa satiirissa esiintyvä kuusmittasäe)

.

Hodegetiikka (kreik. hodcge'in = näyttää tietä)

,

ohjaus jonkun tieteellisen tutkimuksen suoritta-

miseen. Adj. Hodegeettinen.
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Hodie mihi, cras tibi (lat.), tänään minulle,

huomenna siuulle.

Hodler, Ferdinand (s. 1853) , sveits. taide-

maalari. Maalannut laatukuvia ja maisemia ja

on isoissa, fresko- tai lasimaalausten tapaan
tekemissään henkilökuvasommittoluissa koetta-

nut luoda uuden, koristeellisen mouumeutaali-
tyylin, jossa pääasiana on piirustuksen viiva-

rytmiikka järeän yksiukertaisine, usein omitui-
sen kiemurteleviue muotoineen. H: n kuuluisim-
pia seinämaalauksia on ».Sveitsiläisten paluu
Mariguauon taistelusta" (1900, Zuricliin Landes-
museumissa) . Sveitsin nuoriin maalareihin H.
on suuresti vaikuttanut, niin kiistanalaista kuin
hänen taiteensa muuten onkin ollut.

E. R-r.

Hodmezö-Väsärhely [hödmäzo-vusärhäi] , kau-

punki Unkarin tasangolla Tiszasta itään, Sze-

gedistä koilliseen, rautatienristeyksessä ; 64,702

as. (1908). Vahvat padot suojelevat sitä Tiszan
tulvilta. Harjoittaa maanviljelystä, karjanhoi-
toa, sekä niihin perustuvaa mylly-, sokeri-, öljy-

y. m. teollisuutta. Suuret karjamarkkinat.
E. E. K.

Hodometri (kreik. hodo'8 = tie, ja metron =

mitta) ks. Askelenlukija.
Hodr ks. B a 1 d e r.

Hodzent (Chodshent), kaupunki Venäjän
Turkestanissa, Samarkaudin provinssissa, Syr-
Darjan ja Keski-Aasian radan varrella. Kauuis,
puutarhojen melkein kätkemä ja kaksinkertais-
ten muurien ympäröimä kaupunki; 30,109 as.

(1897), jotka harjoittavat vilkasta kauppaa ja

teollisuutta (silkin ja puuvillan kehruu- ja

kutomatehtaita). — H:iä pidetään Keski-Aasian
vanhimpana kaupunkina. Venäläiset miehittivät
sen 186G. (W. S-m.)
Hoek van Holland [huk van], satamapaikka

Etelä-Hollannissa, Eotterdamiiu vievän uuden
vesitien ja Sehiedam-H:n radan päätepaikka.
Paljon käytetty ylimenopaikka Harwichiin
(Englannissa). (W. 8-m.)
Hoensbroech [MmsbruhJ, Paul, kreivi

(s. 1852), alankomaalainen kirjailija, joka 1893
luopui katolisuudesta ja jesuiittain veljeskunnasta
sekä 1895 kääntyi evankeliseen uskoon. Sittem-
min häti on esiintynyt kiivaana taistelijana ka-

tolisuutta vastaan. Tärkeimmät teokset: „Mein
Auslritt aus dem Jesuitorden" (1893) ja ,,Der

Ultramontanismus" (1897). E. Ka.
Hoernes [hor-J, Moritz (s. 1852) , itäv. ar-

keologi ja antropologi, toiminut Wienin antro-
pologis-etnografisen museon hoitajana ja yli-

opistomiehenä. Hänen tieteellinen toimintansa
on laaja ja monipuolinen sekä todistaa tavatonta
lukeneisuutta. Paitsi hänen toimittamaansa
„Wis.senschaftliche Mitteilung aus Bosnien iiud

der Herzego\vina" (XI nid. 1910) ovat hänen
tärkeimmät omatkin julkaisunsa hyvin tunnet-
tuja: „Die Urgeschichte des Menschen" (1892),
josta 1909 tuli kokonaan uudistettu laitos nimeltä
„Natur- und Urgeschichte des Menschen", minkä
muinaistieteellinen osa on yksistään yleisiä kult-

tuurinäkökohtia silmäilil pitäen kirjoitettu, „T)ie

Urgeschichte der biUlenden Kunst in Europa"
(1898), „Der diluviale Mensch in Europa" (1903),
»Die Hailstattperiode" (1908). A. M. T.
Hof, muinaisskandinaavinen temppelin nimi-

tys. Temppelit olivat puisia, ja niissä oli kiviset
17. m. Painettu 27/^11.

A. Hofer.

alttarit. Hof esiintyy usein skandinaavisessa
sadustossa. (A. M. T.)
Hofberg fhuvbärjj, Johan Herman

(1823-83), ruots. kansanelämän kuvaaja ja
muiuaistutkija, toimi ensin lääkärinä, v:sta 1874
kansallismuseon virkamiehenä; julkaissut m. m.
„Kurze tJbersicht von den Allerthumern der
äläudischen Inselgruppen" (1877), „Förteckning
öfver Nerikes fasta fornlemningar" (1871),
„Svenskt biografiskt handlexikon" (1 pain.,
1873-76), „Skildringar ur svenska folklifvet"
(1879), „Svoriges folksägner" (1882). J. F.
Hofburg [höfburhj], Wienissä oleva keisarilli-

nen residenssilinna.
Hofer [hö-J, Andreas (1767-1810), tyrolil.

vapaussankari, oli ammatiltaan ravintoloitsija ja
nautti kansanmielisyy-
tensä, roiikeutensa ja

uskouiutoilunsa vuoksi
kotimaassaan jakamaton-
ta luottamusta. Kun
tyrolilaiset 1809, Itäval-
lan julistettua Ranskalle
sodan, asestautuivat ku-
kistaakseen vihattujen
baierilaisten soriovallun,

tuli H:sta rahvaan va-

pausliikkeen mainehik-
kain johtaja. Viidessä
päivässä tyrolilaiset kar-

koittivat baierilais-rans-

kalaiset joukot maastaan,
vangitsivat heistä 6,000 ja

valloittivat Innsbruckin
(huhlik. 1809). Ilävaltal. joukkojen peräydyt-
tyä Pohjois-Tyrolista ja Innsbruckin ympäristöi-
neen jouduttua viliollisten verisen koston uh-
riksi, H. mieliitti Iseliu vuoren, torjui baieri-

laisten hyökkäyksen ja anasti toistamiseen Inns-
bruckin, joka kuitenkin pian uudelleen oli vi-

hollisille luovutettava, kun keisari, vastoin va-

kuutuksiaan, Znaimin aselevossa oli jättänyt
tyrolilaiset pulaan. Baierilaisten hirmuvalta sai

sissisodan kolmannen kerran leimahtamaan; H:n,
Speckbacherin, Mäyrin ja Haspiugerin johtama
rahvas tuhosi elokuussa Obcraun ottelussa vi-

hollisosaston sekä voitti Iselin vuorolla mar-
salkka Lefebvren joukot, joten H. saattoi ,,Tyro-
lin ylikomentajana" ryhtyä Innsbruckista kiisin

iiallitsomaau kotimaatansa. — Wieniu rauhaa-
teon jiilkcen, tyrolilaisten vastarinnan vihdoin

murruttua, H:kin, yleiseen armouantoon luot-

taen, heitti aseensa. Yltiöiden houkuteltua hä-

net neljännen kerran nostamaan sissisodan, H.
petoksen kautta joutui vihollisten käsiin ja am-
muttiin helmik. 20 p. 1810 Mautovassa. Tyrolia

kansan iiiaileman sankarin luut siirreltiin 1823

Innsbruckiin, jossa hänelle pystytettiin marmori-
nen patsas. [Egger, ,,Gescliichte Tirols" III;

Hormayrin, Schmölzerin, Sturmin elämäkerr.

kuvaukset.] -Iskm-.

Hoff, J a c o b u s II e n r i c u s v a n't (1 852-

1911), alankoni, kemisti ja fyysikko, tuli 1878

kemian prof.rksi Amsterdamin yliopistoon, kutsut-

tiin 1890 Berliiniin akatemian jäseneksi ja yli-

opiston professoriksi. Jo 1874 julkaisi silloin

22 vuotias tutkija kirjasen „La chimie dans
Tespace", joka 1877 ilmestyi saksan kielellä ni-

mellä „Ucber die Lagerung der Atome im
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J.H. van-t Hoff.

Raume" ja herätti suurta huomiota. H. selitti

siinä optillisen isomerian syyt ja perusti stereo-

kemiallisen katsanto-
tavan, joka on melkoi-
sesti laajentanut käsi-

tystä varsinkin orgaanis-
ten aineiden sisiillisestä

molekyli rakenteesta (ks.

S t e r e o k e m i a) . Toi-

nen ala, jolla v. H. on
tehnyt tärkeitä tutkimuk-
sia, on kemiallinen dyna-
miikka. Näitten tutkimus-
ten tulokset hän julkaisi

1884 teoksessaan ,.£tudes

de dynaraique chimique".
Ydinkohta tässä esityk-
sessä on massavaikutus-
lain sovelluttaminen ke-

miallisiin ilmiöihin. H:n
kolmas perustava teos on „Lois de Tfiquilibre
chimique daus F^tat diluö, gazeux ou dissous"
(1886) ; siinä hän esitti osmoottisen paineen lait,

joiden merkitys on osoittautunut erittäin suu-
reksi kemialle ja fysiikalle. Näiden tutkimusten
vuoksi, joita H. sittemmin on jatkanut, hän
on katsottava uudenaikaisen fysikaalisen kemian
varsinaiseksi perustajaksi. Tunnustuksena ansiois-
taan hän sai Nobelin kemian-palkinnon, kun pal-
kinnot ensi kerran jaettiin 1901. Edv. Dj.
Hoffa, Albert (1859-1907), saks. lääkäri ja

ortopedinen kirurgi. Johdettuaan ensin Wiirz-
burgin yksityistä ortopedistä laitosta hän tuli

1902 ortopedisen kirurgian professoriksi Berlii-
niin, n. on katsottava tieteellisen ortopedian
perustajaksi Saksassa. Hänen suurimmat an-
sionsa koskevat skolioosin 1. kieroselkäisyyden
hoitoa. Hänen julkaisuistaan mainittakoon:
„Lehrbuch der Frakturen und Laxationen"
{4:s pain. 1904), ,,Lehrbuch der orthopädischen
Chirurgie" (3:s pain. 1904), „Atlas und Grund-
riss der Verbandiehre" (3:s pain. 1904), „Die
Orthopädie im Dienste der Nervenheilkuiide"
(1900). M. 0-B.
Hoffman, Henrik (1599-1666), raamatun-

suomentaja, tuli 1627 Maskun kirkkoherraksi ja
määrättiin 16.38 sen komitean jäseneksi, joka sil-

loin asetettiin Raamatun suomentamista varten
ja jonka toimesta se 1642 suomenkielisenä ilmes-

tyi. ll:n ja hänen vaimonsa, Hebla Gallen muoto-
kuvat ovat meidän päiviimme pysyneet tallella

Maskun kirko.ssa, ollen vanhimpia meidän maas-
samme säilyneitä yksityisten muotokuvia.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus

(1776-1822), saks. kirjailija ja samalla soitto-

taiteilija ja maalaaja. H. oli hyvin teräväjiirki-

nen ja taitava huomaamaan olojen ja ilimisteu

heikot ja naurettavat puolet, mutta samalla hän
erilläiu haaveellisen mielikuvituksenpa vieliiittä-

mänä antautui seikkailunomaiseeu aaveuskoon.
Harvat kirjailijat osaavat hänen tavallansa pelo-

tella lukijoitansa aavekauhulla. Hin teoksista
mainittakoon ,,Die Serapionsbruder", „rrinze-'?in

Brambilla", „Meister Floli", „Lebeiisansichten des
Katers Mtirr", „Der Doppclgänger". Mestarilli-

sia ovat H:n novellit ,,Meister Martin und seine

Gesellen", ,,Das Majorat", ,,Das Fräulein von
Seud6ry", „Der Artushof", „Doge und Dogaresse"
y. m. H. ou myöskin säveltänyt oopperoita ja

kosketellut kirjailijana säveltaiteellisiakin kysy-
myksiä. ,,Kater Murr"in päähenkilö, kapelli-

mestari Kreisler (H. itse) on aiheuttanut Schu-
maunin ihanan pianokappalesarjan „Kreisl3-
riana". H:n kootut teokset 1871-73 (12 nid.).

[Elliuger, „E. T. A. Hoffmann, sein Lebeu u.

seiue Werke" (1894) ; O. Klinke, „E. T. A. Hoflf-

manns Leben u. Werke. Vom Standpuukte des
Irrenarztes" (1903).] J. H-l.
Hoffmann, Johann Gottfried (1765-

1845), saks. talous- ja tilastotieteilijä, toimi
m. m, valtiotieteiden professorina Königs-
bergissä ja Berliinissä, 1810-44 Preussin tilas-

tollisen toimiston johtajana. H: ia pidetään
Preussin virallisen tilaston perustajana; ehdotti

ensimäisenä, että kultakanta saatettaisiin voi-

maan Preussissa, ja oli elinkeinovapauden inno-

kas puoltaja. Hänen lukuisista teoksistaan mai-
nittakoon: „Die Lehre vom Gelde" (1838), „Die
Lehre von den Steuern" (1840), „Die Befugnisse
zum Gcwerbebetriebe" (1841). J. F.
Hoffmann, Joseph (1831-1904), saks. taide-

maalari. Maalannut ihanteellisia historiallisia

maisemia Ateenasta ja Roomasta sekä lukuisasti

koristeellisia seinämaalauksia Wienin julkisiin

rakennuksiin. E. li-r.

Hoffmann von Fallersleben, August
Heinrich (1798-1874), saks. runoilija ja

kielentutkija, osoittautui aito kansanrunoilijaksi
juoma-, vaellus-, sola-, kevät- ja lastenlauluis-

saan. V. 1840-41 julkaisemansa runokokoelman
„Unpolitische Lieder" johdosta hän menetti pro-

fessorinvirkansa ja eläkkeensä, minkä viime
mainitun hän vasta 1848 sai takaisin. Kokonais-
painoksen H:n teoksia julkaisi H. Gersteiiberg
(1890-93. 8 n.). [J. M. Wagner, „H. von Fallers-

leben 1818-1868" (1869) ; Gottschall, „Porträts
und Studien" (,,Preussische Jahrbiicher", Bd. 5,

1876) ; Kreyenberg, „H. v. Fallersleben" Bd. 68.

1891) ; Gerstenberg, »Henriette v. Schweehen-
berg und H. v. Fallersleben" (1903).] J. Il-l.

Hoffmannin tipat (spiritus cethereus), yhden
osan eetteriä ja kolme osaa väkiviinaa sisältävä

lääkesekoitus, jota käytetään kaikenmoiseen
tilapäiseen pahoinvointiin ja voimattomuuden
tilaan.

Hoffmeyer, Niels Henrik Cordulus
(1836-84), tansk. upseeri ja meteorologi, tansk.

meteorologisen laitoksen perustaja ja sen moni-
vuotinen johtaja. H:n aloitteesta aikaansaatiin
jokapäiväinen yhteys kaikkien tansk. sää-

havainto-asemien kesken ja ruvettiin hankki-
maan ulkomaalaisistakin laitoksista meteoro-
logisia tiedonantoja sähköteitse, niin että sää-

ennustukset tulivat mahdollisiksi. H. on tehnyt
monivuotisia tutkimuksia barometri-minimien
ja -maksimien paikallisesta esiintymisestä ja

niiden vaikutuksesta säätilaan. Hän on esim.

näyttänyt toteen, että kolme Islannin lähellä

esiintyviiä barometriminimialuetta määrää talvis-

aikana koko ilmavirtauksen Atlantin pohjois-

osassa ja luoteisessa Euroopassa. Hänen julkai-

suistaan mainittakoon: „£tude sur le~ tempetes
de 1'Atlautique septentrionale et projet d'un ser-

vice telegraphique international relatif ä cet

ocöan". U. S:n.

Hofhaimer [höfhäimar], P a u 1 u s(1459-1537)

.

iläv. urkuri ja säveltäjä. Sävelsi 4-ääuisiä latina-

laisia oodeja ja saJtsalaisia lauluja („Gassen-
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hawerlin", „Reutterliedlein", pain. 1535). Hä-
nen urkusävellyksiötääu on vain harvoja säi-

lynyt. /. K.
Hofmann [-Ö-], August Willielm von

(1818-92), saks. kemisti, viime vuobisaduu vai-

kuttavimpia kemiaututkijoita ja -opettajia. H.
oli Liebigin oppilas, tuli 1845 professoriksi Bon-
niin ja 1848 Koyal College of Chemistry laitok-

seen Lontoossa, muutti 1864 uudestaan Bouuiin,

mutta kutsuttiin jo seur. v. professoriksi Ber-
liiuiu yliopistoon, Mitscherlicliin seuraajaksi.

Täällä hän rakensi suuren ajanmukaisen opetus-

laboratoriu, ensimäiscn laatuansa Saksan pää-
kaupungissa. Erittäin etevänä opettajana hän
kokosi ympärilleen suuren joukon oppilaita kai-

kista sivistysmaista. Tässä „IIofmannin kou-
lussa" on moni myöhemmistä johtavista kemian
tutkijoista saanut tieteellisen kasvatuksensa. H.
työskenteli etupäässä orgaanisen kemian alalla,

tutkien m. m. typpiperäisiä emäksiä ja auiliini-

väriaiueita. Viimemainittujen tutkimusten kautta
hänestä tuli sittemmin Saksassa mahtavasti ke-

hittyneen tcrvaväritcollisuuden varsinainen pe-

rustaja. Kirjailijana hän oli erittäin tuottelias;

julkaissut useita arvokkaita teoksia m. m. „l)ie

modernen Thoorien der Chemie" ja „Erinuerun-
gen an voraiigegangenen Freundon", jotka sisäl-

tävät mieltäkiiuuittäviä elämäkertoja viime
vuosisadan kuuluisammista kemiaututkijoista,
kuten Liebigin, Wöhlerin, Dumas*n, Wurtzin
y. m. V. 18G8 H. perusti saksalaisen kemiallisen
seuran, joka on kehittynyt suurimmaksi ja vai-

kuttavimmaksi seuraksi tällä alalla. Kaksikym-
mentä vuotta H. oli sen esimiehenä ja johtajana.

Edv. 11j.

Hofmann [-Ö-]. 1. Heinrich H. (s. 1824)

,

saks. taidemaalari. Opiskeli Diisseldorfissa ja

sai Roomassa vaikutusta Corneliukselta. Käsi-
tellyt kirjallis-romanttisia ja uskonnollisia ai-

heita saavuttaen suurta kansansuosiota. —
2. Ludwig von H. (s. 1861), taidemaalari,

edell:n veljenpoika ja oppilas. Joutui Pariisissa

oleskellessaan Puvis de Chavannes'in ja Bes-

nard'in vaikutuksen alaiseksi ja on impressio-

nismin esitaistelijoita Saksassa. Herättänyt huo-
miota koristeellisilla, voimakasvärisillä mieli-

kuvitusmaalauksillaan, joissa liän enimmäkseen
on esittänyt nuoria alastomia ihmisiä idyllimäi-

sen luonnon helmassa. V:sta 1903 H. on ollut

Wpimarin taidekoulun opettajana. [Fischel

(1903).] E. R-r.

Hofmann [-Ö-J, Johann Christian
Konrad von (1810-77), saks. teologi, toimi
ensin professorina Rostockissa v:sta 1842, siirtyi

1845 Erlangeniin. H. oli, kuten muutkin Er-
laugenin koulun miehet, luterilaisen tunnustuk-
sen kannalla; uskonopissa hän silti otti lähtö-

kohdaksi ja lähteeksi persoonallisen uskonkoke-
muksen, osoittautuen sen kautta Sciileiermacherin
oppilaaksi. Mutta tämän uskonkokemuksensa
H. huomasi yhtäpitäväksi niin hyvin Raamatun
kuin tunnustuksen kanssa. Ilmoituksen histo-

riallista käsittelyä hän perustelee ensimäisessä
suuressa teoksessaan: ,,Weissaguug und Erfiil-

lung" (1841-44). Profetsia ei hänen käsityk-
sensä mukaan ole ainoastaan ennu.-tusta, vaan
se on itse historian esikuvallinen luonne ja sen
selitys. H. on „pelaotushistorian" käsitteen
varsinainen luoja. Hänen mukaansa pyhä histo-

ria muodostaa eheän kokonaisuuden, jonka kes-
kustana ja huippukohtana on Jeesus Kristus.
Raamatun kirjat ovat elimellinen kokonaisuus,
jossa jokainen jäsen on tarpeellinen. Uudempi
uskonnouhistorialliuen tutkimus oli siihen aikaan
vielä tuntematon, sen johdosta useat H: n aatteet
ovat vanhentuneet. Raamatunselittäjänä H. on
avannut uusia uria. Hänen pääteoksensa tällä

alalla on ,,Die heilige Schrift des Neueu Testa-

ments, Zusammenhängend untersucht" (8 nid.

1862-78). Suuressa teoksessaan „Der Schrift-
beweis" (3 nid. 1852-56) H. esitti uskonnolli-
sen vakaumuksensa järjestelmällisessä muodossa.
Sovinto-opissa hän hylkäsi vallitsevan käsityksen
sijaisrangaistuksesta opettaen Jeesuksen kärsi-

misen olevan seurauksen hänen uskollisuu-
destaan pelastajakutsumuksensa täyttämisessä;
kuolemallansa Kristus on tullut uuden ihmis-
kunnan tienraivaajaksi ja pääksi. Sovitus on
sentähdeu jatkuvasti ihmisille Kristuksessa tar-

jona. — Tunnustuksellisen suunnan puolelta syy-
tettynä harhaopista hän kirjoitti puolustuksek-
seen ,,Schutzschriften fur eine neue W(ise, alte

Wahrheit zu lehren" (1-3, 1856-57), tarkemmin
selvitellen sovinto-oppiaan. Hänen kuolemansa
jälkeen ilmestyivät: „Theologische Ethik" (1878),

„Encyklopädie der Theologie"(1879) ja „Biblische

Ilermeneutik" (1880). [Hans Pölilmann, „Die
Erlanger Theologie. Ihre Geschichte und ihre

Bedeutung" (1907).] E. K-a.
Hofmannin violetti, tervaväriaine, trictyli-

ja trimetylirosaniliiuin suoloja, liukenee alkoho-
liin, mutta ei veteen.

Hofmannsthial [-ö-älj, H u g o v o n (s. 1874)

,

saks. runoilija ja näytelmänkirjoittaja. H.
on etupäässä lyyrikko ja on lyriikan alalla

luonut soinnukkaan kaunista ja tunnelma-
rikasta sekä taiteellisesti ehyttä runoutta. Draa-
man kirjoittajana H. on saanut melkoista vaiku-

tusta Maeterlinckilta, ja hänen näytelmänsä
ovat lyyrillisvoitloisia. Niistä mainittakoon
„Die Frau im Fenster", „Die Hochzeit der So-

beide", „Der Abenteurer und die Sängerin"
(kaikki kolme nidoksessa „Theater in Verson"),
,,Eiektra" (liioitteleva muunnelma Sofoklesta;

esitetty suomeksi), „ödipus und die Sphinx".
[Rich. Urban, ,,Die literarische Gegen\vart".]

j. n-i.

Hofmeister fhöfmäistgrj, W i 1 h e 1 m (1824-77)

,

saks. kasvitieteilijä, v:sta 1863 professorina Hei-

delbergissa, v:sta 1872 Tiibingenissä. Perusta-

vaa laatua olivat hänen tutkimuksensa etenkin

fanerogaamien siitoksesta sekä esitys kryptogaa-
mien ja näiden välisestä geneettisestä sukulai-

suudesta: „Ober den Vorgang der gesclilecht-

lielien Befruchtung der Phanerogamen" (1847) ;

„Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen"
(1849) ;

„Vergl. Untorsuclmngen der Keimung,
Entfaltung und Fruclitbilduiig höherer Krypto-
gamen und der Samenbildung der Koniferen"

(1851). Julkaisi v:sta 1851 yhdessä De Baryn,

Sachsin ja Irmischin kanssa teoksen „Handbuch
der physiologischen Botanik", joiion itse kirjoitti

osat „Li-hre von der Pflanzenzelle" ja „AlIge-

meine Morphologie der Gevvächse". (J. A. W.)
Hofmeyr [Itöfmäir], Jan Hendrik

(s. 1845), eteläafrikkal. valtiomies, valittiin 1879

Kap-maan eduskuntaan ja on siitä lähtien ollut

afrikanderi-puolueen vaikutusvaltaisimpia johta-
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jia; oli 1881 jonkun aikaa ministerinä, mutta
kieltäytyi sittemmin rupeamasta hallituksen

jäseneksi, samalla kuin hän kuitenkin suuren

vaikutusvaltansa nojalla asetti ja kukisti minis-

teristöjä; otti osaa 1887 Lontoon ja 1894 Otta-

wan siirtomaakonferensseihiu. Vaikka H. onkin
Etelä-Afrikassa ajanut hollautilais-kansallisia

harrastuksia, on hän kuitenkin samalla ollut

Englannin vallan uskollinen kannattaja. Ennen
viimeisen buurisodan syttymistä (1899) hän
koetti saada Transvaalin hallitusta taipumaan
myönnytyksiin. V. 1902 hän sai afrikanderi-

liiton uudistetuksi laajemmalla pohjalla.

Hofwyl ks. F e 1 1 e n b e r g.

Hogarth [hougup], William (1697-1764)

,

engl. taidemaalari ja vaskenpiirtäjä ; työskenteli

Lontoossa. Oli aluksi kultasopänopissa ja sai

sittemmin J. Thornhillin johdolla opetusta maa-
laustaiteessa, kunnes opettajansa tyttären kanssa

karkasi ja meni naimisiin. Taiteilijatoimensa

H. aloitti kuvittamalla kirjoja (m. m. „Don
Quixote"a ja Butlerin „nudibras"ta) sekä teke-

mällä pila- ja muotokuvia. Vähäpätöisempien
historia- ja alttaritaulujen ohella H. jatkoi

muotokuvien maalaamista pitkin koko ikäänsä

ja niissä hän usein luonnosmaisella, tuoreella ja

uudenaikaisella tekotavallaan saavuttaa parhaim-

mat taiteelliset tuloksensa ja osoittautuu Eng-
lannin etevimmäksi muotokuvaajaksi ennen
Gainsborough'a ja Tleynoldsia. H:n huomatta-
vimpia muotokuvamaalauksia ovat m. m. hänen
oma kuvansa v:lta 174.5, hänen sisarensa kuva
ja „The Shrimpgirl" (kaikki Lontoon kansallis-

galleriassa), lordi Lovat sekä David Garrick ja

tämän puoliso. Eläessään H. saavutti taloudelli-

sesti hyvän aseman ja varsinaisen kuuluisuutensa
aikansa paheita ruoskivilla jaksottaisilla tapa-

kuvauksilla, jotka hän tavallisesti ensin maalasi

W'illiam Hogarth, oma muotokuva.

öljyväreillä ja sitten jäljensi vaskipiirroksiksi.

Näistä hyvin monilukuisista kuvasarjoista ovat
tunnetuimpia: „The harlofs progress" („Porton

kehitys", 6 vaskip., 1732), „A rake's progress"

(,,Mässääjän kehitys", 8 vaskip., 1735), pääteos

»Muodinmukainen avioliitto" (6 vaskip., alku-

peräiset maalaukset Lontoon kansallisgalle-

riassa, 1745), ,,Ahkeruus ja laiskuus" (12 vaskip.,

1747) ja ,,Parlamenttivaalit" (4 vaskip., 1758).

Lontoolaista elämää vv. 1730-60 II. on näissä

laajalle levinneissä vaskipiirroksissaan esittänyt

erittäin mielikuvitusrikkaasti ja hyvällä, joskin

lähinnä näyttämötaidetta muistuttavalla som-

mittelutavalla. Hän on näissä englantilaiselle

pilakuvapiirustukselle uranuurtavissa kuvissaan

ylitä katkera yhteiskunnallinen satiirikko kuin

hänen aikalaisensa S\vift, häikäilemätön ivassaan

ja karkea suorasukaisuudessaan, mutta täynnä
innostusta ja intohimoa, joka yhä vieläkin säi-

lyttää tehonsa. II -.n vaskipiirrosten arvoa vä-

hentää kuitenkin niiden usein kuiva ja huolima-

ton tekotapa, epätaiteellinen käsittely ja se ta-

hallinen opettavaisuus ja siveyden saarnailemi-

nen, joka tokee II:sta parannusrientoisen valistus-

ajan edelläkävijän taiteen alalla. Yleensä H. on

Englannin ensimäinen suuri taidemaalari, jossa

englantilainen luonteensävy on selvimmin kehit-

tynyt ja joka oli sirostelevan rokokon jyrkkä
vastustaja ja yksinkertaisen luonnontotuuden
harrastaja. H. julkaisi myös kirjateoksen „Ana-
lysis of beauty" (1753), joka on uudenajan var-

haisimpia tutkimuksia kaunotieteen alalta, ja

jossa H. sangen epäilyttävien taideteoriainsa

ohella väittää kauneutta S:n muotoiseksi käy-

räksi viivaksi. — II:n teosten perusteella on syn-

tynyt kokonainen kirjallisuus, josta etup. mai-

nittakoon G. Chr. Lichtenberg, „Ausfuhrliche

Erkläruug der hogarthischeu Kupferstiche"

(1794-1809), Dobson, „W. Hogarth" (1898),

Benoit, „Hogarth" (1904) ja Hutton, „W. Ho-
garth" (1909). E. R-r.

Hogland [liiig-] ks. Suursaari.
Holieiifriedberg [höonfriiberhjj, Preussin

Slcesiassa, Breslausta 58 km lounaiseen oleva

kauppala, jossa kesäk. 4 p. 1745 Fredrik Suuren
johtamat preussilaiset (70,000) voittivat Lolh-

ringin prinssin Kaarlen komentamat itävalta-

laiset ja saksilaiset (75,000). Voitlajain mies-

hiikka 6,9 %, voitettujen 20,s %; taktillinen arvo

1,20. -Iskm-,

Hohenlinden [höan-J, Ylä-Baierissa, Munche-
nistä 33 km iliiän oleva kylä, jossa jouliik. 3 p.

1800 kenr. Moreau'n johtamat ranskalaiset

(55,000) voittivat arkkiherttua Juhanan komen-
tamat itävaltalaiset ja baierilaiset (57,000).

Voittajain mieshukka. 4,5%, voitettujen 27,i % ;

taktillinen arvo 1,2«. -Iskm-.

Hohenlolie [höanlöe], vanha saks. suku, joka

on saanut nimensä Keski-Frankissa lähellä Uf-

fenheimia olevasta Hohenlochin linnasla.

Chlodwig Karl Victor, ruhtinas von
n.-Waldenburg-Schillingsfurst, Batiborin ja

Korvcyn prinssi (1819-1901), valtiomies; oltuaan
jonkun vuoden Preussin palveluksessa II. ryhtyi

1846 hoitamaan Schillingsfurstiä ja pääsi sa-

malla Baierin vallaneuvoston jiisencksi toimien
siellä kansallis-saksalaisecn, multa preussilais-

vastaiseen suiiiitaan. V:n 1866 sodan jälkeen

hän harrasti Baierin lähentämistä Preussiin.
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Tultuaan sam. v. Baierin ministeripresidentiksi

ja ulkoasiainministeriksi hän asetti päämääräk-
seen liittoyhteyden aikaansaamisen Etelä-Saksan
ja Pohjois-Saksan valtioiden kesken; sai 1867

toimeen Etelä-Saksan valtioiden ja Pohjois-Sak-

san liiton välisen tulliyhleydcn ja oli „tulliparla-

mentiu" varapresidenttinä. H:n sisäpolitiikka

meni vapaamieliseen suuntaan. M. m. hän tahtoi

erottaa koulun kirkosta, mutta joutui kiihko-

katolisten vihoihin ja kukistui 1870. Vallaneu-

vostossa hän osaltaan vaikutti siihen, että Baieri

otti osaa vv. 187'0-71 sotaan ja että se liittyi

uuteen Saksan valtakuntaan; valittiin Saksan
valtiopäiville ja tuli niiden ensimäiseksi vara-

puheenjohtajaksi. Vv. 1874-85 H. oli Saksan lä-

hettiläänä Pariisissa toimien hyvällä menestyk-
sellä Ranskan ja Saksan välien parantamiseksi;
samanlaista taitoa ja maltillisuuteen yhtynyttä
lujuutta hän osoitti ollessaan 1885-94 Elsass-

Lotringin käskynhaltijana. V. 1894 H. nimitet-

tiin Caprivi'n jälkeen valtakunnankansleriksi ja

Preussin ministeripresidentiksi, joissa viroissa

ollessaan hän ei yleensä huomattavammin vai-

kuttanut asiain menoon; edisti kuitenkin tarmok-
kaasti Saksan siirtomaapolitiikkaa (Kiautsou
miehitettiin 1897, Samoa hankittiin, Karoliinit

y. m. ostettiin Espanjalta) ; erosi 1900. V. 1906
julkaistiin 2 nidosta II:n muistelmia „Denkw(ir-
digkeiten des Fiirsten Chlodwig zu H.-Schillings-

fiirst", jotka sisältävät mieltäkiinnittäviä tietoja

Bismarckin kukistumisesta. [Rust, „Reichskanz-
ler Filrst C. von H. und seine Briider", v. Völ-
derndorff, „Vom Reichskauzler, Fiirsten von H.,

Erinnerungon".] J. F.

Hohenstaufit [hödnstau-] 1. S t a u f e r, saks.

ruhtinassuku, josta on lähtenyt sarja keskiajan
Saksan mainehikkaimpia kuninkaita. Nimi johtuu
Hoher Staufen (sfoMf= malja) kukkulasta,
joka on Rauhe Albissa Wurttombergissä lähellä

Göppingeniä; sen huipulla oli n:n pesälinna. Su-
vun kantaisän, Friedrich von Biirenin
(k. 1094) pojanpojat, ollen Henrik IV:n tyttären-
poikia, tavoittelivat Henrik V:n kuoltua kruu-
nua, ja toinen heistä, Konrad, valittiinkin 1127
Lothar Saksilaisen vastakuninkaaksi, jolloin Ho-
henstaufit Welfin mahtavasta suvusta saivat lep-

pymältömän vihollisen. Konrad ITT nousi
Saksan valtaistuimelle 1138; hänen 1152 kuol-
tuaan siirtyi kruunu hänen veljensä Fredrikin
pojalle Fredrik I:lle Barbarossalle
(1152-90), jonka poika, Henrik VI (1190-97),
naimalla Sisilian K^onstanzen, liitti Etelä-Ttalian
sukunsa maihin. Hänen veljensä, Scluvabenin
Filip taisteli menestyksellisesti Welfien nosta-

maa vastakuningasta vastaan, mutta murhattiin
1208. Paavin ja Ranskan tukemana Henrikin
poika, Fredrik II 1211 valittiin Saksan ku-
ninkaaksi (hallitsi 1215-50) ; Saksan valtakun-
nan ja sukunsa oikeuksien puolesta hän kävi
ankaraa taistelua paavia vastaan, joka hänen
poikansa, Konrad IV:n 1254 kuoltua pääsi
Hohenstaufeista voitolle. H.-suvun viimeinen
miespuolinen jäsen, Konradin, koetti turhaan
valloittaa takaisin Italiassa olevia perintömai-
taan, kärsi 1268 tappion Tagliacozzon luona ja

kuoli mestauslavalla. [Raumer, „Geschichte dor
Hohenstaufeu" ; Schirrmacher, „I)ie letzlen Ho-
henstaufen" ; Jastrow-Winter, „Deutsche Ge-
•sehichte im Zeitalter der H.".] -Iskm-.

Hohenwart [höan-], Karl Siegmund
von (1824-99), kreivi, itäv. valtiomies, tuli eri

virkakunnissa palveltuansa helmik. 1871 Itäval-

lan ministeripresidentiksi, jona asettui federa-
listiselle (Itävallan liittovaltioksi muodostamista
suosivalle) kannalle. Tsekkien tämän johdosta
esittämät, pitkälle menevät vaatimukset pelotti-

vat kuitenkin hallitsijaa, ja H. sai jo ennen vuo-
den loppua eronsa. Valtaneuvostossa hän senkin
jälkeen pysyi federalistisen puolueen johtajana.
Hohenzollem [liöantso'll3rn], ennen myöskin

Z o II e r n, HohenzoUernin ruhtinassuvun suku-
linna, sijaitsee H:n vuorella, 2 km lounaaseen
päin Hechiugeuin kaupungista. Linna, jonka
asiakirjat mainitsevat jo 9:nnellä vuosis., hävi-
tettiin 1423, mutta 1454 aiottiin sitä rakentaa
uudestaan, ja 1850-55 se restaureerattiin.
Hohenzollern [höontsollsrn], kaksi muinoin

itsenäistä ruhtinaskuntaa (H.-H e e h i n g e n ja

H.-S i g m a r i n g e n), jotka 1849 liitettiin

Preussiin ja nyt muodostavat Reinin-maakun-
taan kuuluvan, Badenin ja Wurttembcrgin ym-
päröimän Sigmaringenin hallitusalueen. H. ynnä
sen 8 eksklaavia on 1,142 km^; 68,282 a3. (1905),
enimmäkseen katolilaisia. Pääelinkeinot maan-
viljelys ja karjanhoito. — Pääpaikka S i g m a-

r 1 n g e n. (^V. S-m.J
Hohenzollern [hO&ntso'll3rn] , saks. ruhtinas-

suku, nykyisin Preussin ja Romaanian valta-

istuimilla. Suvun kantaisästä, Zolleruin krei-

vistä Fredrik T:stä (k. 1200), polveutuu kaksi

haaraa: svaabilainen, johon H.-H e c h i n g e-

n i n, H.-S i g m a r i n g e n i n ja H.-H a i g e r-

lochin ruhtinaat lukeutuivat, ja irankkilai-

nen, jonka jäseniä m. m. Ansbachin, B a y-

reuthin ja Brandenburgin markkreivit
olivat. Muuan jälkimäisen haaran jäsen,

Fredrik VI (I), oli 1415-40 Brandenburgin
vaaliruhtinaana. Tämän arvon perivät hänen
poikansa Fredrik TT jaAlbrektAkilles,
josta Preussin nykyinen kuningasperhe polveu-

tuu. Vanhempaa haaraa olevat H.-Hechingenin
ja H.-Sigmaringenin ruhtinaat luopuivat 1849

hallituksesta, jonka jälkeen heidän ruhtinas-

kuntansa liitettiin Preussin kuningaskuntaan.
Svaabilaista haaraa ovat nykyisin elossa vain

Sigmaringenin viimeisen ruhtinaan, Karl An-
tonin, jälkeläiset, joista vanhin, Karl, 1866

nousi liomaauian valtaistuimelle. Hänen van-

hempi veljensä, Leopold (k. 1905), oli 1870

ehdokkaana Espanjan hallitsijaksi, ja Leopoldin

toinen poika, Ferdinand, valittiin 1889

Romaanian kruununperilliseksi. [„Monumenta
Zollerana"(8 osaa) ;

„TIohenzollerische Forschun-

gen" (1891 ja seur.) ; Seidel, „Hohenzollern-

Jahrbuch" (1897 ja seur.).] -Iskm-.

Hohkakivi (p i m s t e n) , hyvin huokoinen,

rakkulainen tai vaahtomainen kivi, jommoiseksi

saattaa muodostua mikä tahansa vulkaaninen

vuorilaji, etenkin lipariitit, trakyytit ja andesii-

tit. H:ä tavataan laavavirroissakin, mutta enim-

män sitä on irtonaisissa, ilmaan viskautuneissa

tulivuorenaineksissa, ja se on yleistä kaikkien

sekä toimivien että sammuneiden tulivuorten lä-

heisyydessä. Merialueilla olevista tulivuorista

joutuu usein hohkakiveä ajelehtimaan, se kun on

huokoisuutensa vuoksi kevyttä. Näin saattaa h.

kulkea hyvinkin pitkiä matkoja ja esiintyä sem-

moisillakin seuduilla, missä ei ole tulivuoria,
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esim. Xorjan rannikolla. — H:eä käytetään

kiillotusaineena. P. E.
Hohkatylppy, lehden alapinnan päällysketon

sisäpuolella oleva solukko. Solut muodoltaan
säuunöllömiä, soluvälit laajat, lehtivihreähiuk-

kasia niissä on verrattain vähän. ll:ssä tapah-

tuu vilkas kaasuvaihdos kasvin sisäosien ja ym-
päröivän ilman välillä. (J. A. ^V.)

Hohlflöte [hölflolej (saks.), „outtohuilu",

urkuäänikerta, jonka ääni on tummah-
kon pehmeä. 7. K.
Hohoi /-o77 (ven. ; oik. = hiustupsu)

venäläisten käyttämä pilkkanimitys uk-
raiiiaiaisista eli vähäveuäläisistä.

Hohtimet, pihdit, joita käytetään
enimmäkseen puuhun lyötyjen naulojen
irti vetämiseen sekä myöskin rauta-
langan katkomiseen, jolloin h:n leuko- Hohtimet

jen tulee olla terävät. E. »S-o.

Hoijan kreivi, Juhana (k. 1535), valtiolli-

ueu seikkailija, saksalaista ruhtinassukua, nai-

misissa Kustaa Vaasan sisaren Margareetan
kanssa, jonka kautta hän tuli saavuttamaan tär-

keän sijan Ruotsin valtakunnassa, erilyisestikin

Suomessa. Hän sai näet läänityksekseen Viipu-
rin linnan (1525) sekä Kokemäen kartanon
(1529), kumpaisenkin silloisine lääneineen. Hän
piti nyt jonkun aikaa loistavaa hovia Viipurissa,

multa antautui pian salavehkcisiin Hansa-liiton
kanssa, joka siihen aikaan ryhtyi sotaan Ruotsia
vastaan puolustaaksensa etuoikeuksiaau Kustaa
Vaasan anastuksia vastaan. Kuu kuningas tästä
tiedon saatuaan rupesi lankoansa kovuuttamaan,
pakeni tämä 1534 kolmella laivalla Viipurista ja

palasi, jätettyään puolisonsa Tallinnaan, jälleen

Saksaan. Lyypekissä H. liittyi n. s. „kreivi-

sotaan", toivoen pääsevänsä Ruotsin valtaistui-

melle, mutta sai pian sodassa surmansa yksityi-

sen vihamiehen kädestä 1535. Sillä välin olivat

Kustaa Vaasan päälliköt Eerik Fleming ja Niilo

Grabbe helposti valloittaneet Viipurin ja Savon-
linnan sekä hänen muut läänityksensä.

J. W. R.
Hoito 1. hoitotapa (lat. cura) , lääketieteel-

lisessä merkityksessä jokainen menettely, joka
tarkoittaa terveyden voittamista ja vahvista-
mista sekä tautien kukistamista; asianhaarain
mukaan puhutaan, dieetti- 1. ruokajärjestelmä-
hoidosta, kylpyhoidosta, fysikaalisesta t. mediko-
mekaanisesta hoidosta, kivennäisvedenjuontihoi-
dosta, rypäle-, maito- y. m. hoidosta, voitelu-

hoidosta, j. n. e. (M. OB.)
Hoitoalue (saks. Revier) , sellainen valtion tai

harvemmin yksityisen omistama metsäalue, joka
on yhden metsänhoitajan hallittavana. Suomen
kruunun metsänhoitolaitosta alkuaan suunnitel-

taessa oli ajateltu 25,000 ha suuruisia hoitoalueita,

joita yksi metsänhoitaja välttävästi olisi voi-

nut hoitaa. Sanomattomaksi vahingoksi kruunun
metsätaloudelle tehtiin hoitoalueet kuitenkin pal-

joa suuremmiksi ja 1870-luvulla vielä useita

hoitoalueita yhdistettiin, niin että niiden keski-

suuruus 1880- ja 1890-luvuilla oli n. 270,000 'lu;

1904 jaettiin Oulun läänin hoitoalueita, mutta
vielä senkin jälkeen on hoitoalueiden keskikoko
n. 165,000 ha. Vertailun vuoksi mainittakoon
että Preussin hoitoalueet ovat keskimäärin 4,482

ja Saksin 1,616 ha. Suomalaisten hoitoalueiden

suunnaton koko tekee kaiken todellisen metsän-

hoidon, vieläpä kaiken järkiperäisen metsänkäy-
tönkin mahdottomaksi ja on kaikkein pääasialli-

simpia syitä siihen, että tulot kruunun metsistä
yhä vielJlkin ovat suhteellisesti alhaiset (netto-

tulo 1910 9,» milj. mk.). A. C.

Hoitolohko (saks. Block), sellainen yhtäjaksoi-

nen hoitoalueen osa, joka muodostaa puulajisuh-
teittensa, hakkuiitai)ansa t. m. s. puolesta talou-

dellisen kokonaisuuden ja jolle siitä syystä laadi-

taan oma hoitosuunnitelmansa. A. C.

Hoitoluokka (saks. Bctricbsklasfie) tarkoittaa

kaikkia niitä hoitoalueen metsiköitä, joille laadi-

taan yhteinen hoitosuunnitelma, riippumatta siitä

esiintyvätkö ne yhdessä jaksossa (ks. Hoito-
lohko) vai hajallaan. A. C.

Hoitosuunnitelma. H:lla tarkoitetaan suun-

nitelmaa, jossa määrätään jonkun metsän tai

metsänosan koko talous: kiertoaika, hakkaus-
tapa, hakkausjärjestys, hakkausmäärä, metsän-
harvennukset ja perkaukset, kylvöt ja istutuk-

set, rakennettavat tiet, pulidistettavat uittoväy-

lät y. m. Tarkimmin määrätään ensimmäisten
10 (t. 20) vuoden kuluessa tehtävät toimen-
piteet, joka 10:s (t. 20:s) vuosi hoitosuunnitelma
uusitaan n. s. metsänhoidontarkastuksessa (revi-

sionissa)

.

A, C.

Hokkaido ks. J e s s o.

Hokkipahka, eläinlääket., tulee hevoselle

kyynärpään takapinnalle, missä useimmilla hevo-

siUa on nahan alla Ilmapussi, joka loukkaantumi-
sesta helposti tulehtuu ja turpoaa. Loukkaantumi-
sen saa tavallisesti aikaan kengän hokki, joka
muutamilla hevosilla, niiden maatessa etujalat

koukistettuina alleen, likistää juuri tätä paikkaa.
Hoidon puute ja uudistuvat loukkaantumiset te-

kevät tulehduksen pitkiilliseksi muuttaen pah-

kan lopulta kovaksi, joskus sangen suureksi side-

kudosmuodostumaksi. Vamma ilmestyy tavalli-

sesti äkisti. Eläin tuskin koskaan ontuu sen

takia. Mikäli se ei haittaa hevosen liikuntoa,

pidetäänkin sitä vain kauneusvikana. Alussa voi

pahkan saada kylmillä kääreillä tai hauteilla ja

salvoilla takaantumaan, uusiutuu kuitenkin hel-

posti. Vanhat ja suuret palikat paranevat ainoas-

taan perinpohjaisella leikkauksella. Kp.
Hokkolinnut (Crax) ovat omituisia, kyyhky-

sen tapaisia kanalintuja, joita tavataan Keski-

ja Etelä-Ameriikassa. Pitkä takavarvas on

sangen alhaalla, joten linnut voivat helposti elää

puissa, joihin ne pesiviitkin. Tunnetuimpia la-

jeja on Meksikossa elävä kalkkunan kokoinen
kyhmyhokko (C. ginhicera). Se on musta,
alaperä vain valkea, päälaella pitempiä leveitä

höyheniä, jotka muodostavat leveän harjan, ja

nokan tyvi on paljaan, turi)eau nahan peittämä.
Tämä laji, samoin kuin Guayanassa ja Para-
guayssa elävä 1 m pituinen hokko (C. alector)

ovat hvvälihaisia lintuja. E. W. 8.

Hokusai fhoksaij. K a t s u s i k a (1760-1849)

,

jap. maalari ja puunpiirtäjä, särki taiteessaan

kaikki perinnäiset ilmaisumuodot ja perusti

uudenaikaisen, realistisen suunnan varsinkin niin

suositun värilliseu puupiirroksen alalla. Löydet-
tyään 40 vuoden ikäisenä oman persoonallisen

tyylinsä, hän jätti varsinaisen maalauksen ja

rupesi kokonaan piirustajaksi. Hänen tuotteliai-

suutensa oli suunnaton: hänen piirustuksiaan las-

ketaan olevan noin 30,000 ja niistä hän yhdisti

parhaat 500 eri kuvasarjaksi. Ensimäinen niistä
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— Mangwa — ilmestyi 1814; sitä seurasi joukko
toisia, laatukuvia ja maisemia, kuteu ,,36 Fudzin
näköalaa", „VesiputoukHet", „Sillat" ja ,,100

kummitusta". Kuuluisin kaikista on 1834-36

ilmestynyt kokoelma „Sata näköalaa", joissa bän
kaikissa käsittelee samaa aihetta, Japanin
pyhää vuorta Fudzijamaa. Vielä 70-vuotiaaua hän
loi 5-lehtisen teoksen ..Kummitusjuttuja", joka
ajatuksen syvyyteen ja värien kauneuteen näh-
den on hänen parhaitaan. — Taiteilijana Ii. on
täysverinen realisti, joka yhtä suurella taidolla

käsittelee sekä maisemia että henkilöitä ja ta-

pahtumia. Bäneu tekotapansa on milloin roh-
kean leveätä, milloin hiuksen hienoa, mutta aina
tavattoman ilmehikästä. Häneu vaikutuksensa
Japanin taiteeseen on ollut arvaamattoman
suuri ja onpa se tuntunut Euroopassakin, var-
sinkin Ranskassa 1870-luvulla. Sekä Maneflla
että impressionisteilla on paljon kosketuskohtia
japanil. taiteen kanssa. — H. on esiintynyt
myöskin kirjailijana, julkaisten useita kuvitta-
miaan romaaneja sekä elämänsä viimeisenä
vuonna tutkimuksen väriopista. [E. de Gouoourt,
„Hokusai" (1896), Perzynski, .,Hokusai" (Kunst-
ler-Monographien sarjassa 1904) sekä saman
„Der japanische Farbenholzschuiit" (Die Kunst,
Bd. XITT).] F. L.
Hokuspokus, taikakaava, jota silmänkääntä-

jät käyttävät kujeissaan. Sanan johto on epä-
varma; otaksutaan johtuvan katolisessa kirkossa
ehtoolliseen liittyvistä sanoista hoe est corpus
(meum), „tämä on ruumiini".
Hoi, Richard (1825-1904), alankom. sävel-

täjä ja musiikkikirjailija. Toimi kuoronjohtajana
Amsterdamissa vrsta 1856, ja sitten urkurina,
kapellimestarina ja musiikkiopiston johtajana
Utrechtissa; nimitettiin 1878 Ranskan akate-
mian jäseneksi. Säveltänyt 4 sinfoniaa, 1 ora-
torin ja 1 oopperan, lukuisia lauluja y. m. 7. K.
Holbach /ransk. ääut. muk. olba'kJ, Paul

Henri Dietrich (1723 89), ransk. kirjailija,

syntyisin saks. vapaaherra von H. Pfalzista,

kotiutui jo nuorena Pariisiin. Hänen talonsa oli

siellä ensyklopedistien jyrkimmän ryhmän seu-

rustelupaikkana, jossa useiden hengenheimolais-
ten yhteistyöllä, H. pääasiallisena tekijänä, syntyi
teos „Systöme de la nature"(,,Luonnon systeemi",
1770), joka esittää täydellisen materialismin ja
ateismin valistusajan aateliikkeiden lopputulok-
sena. Sitä on sanottu »materialismin raama-
tuksi". Aine ja liikunto ovat iankaikkisuudesta
ja vaikuttavat ikuisten lakiensa mukaan kaiken
sen, mikä tapahtuu luonnossa ja ihmisessä. Ih-
misen »sielunelämän" muodostavat semmoiset
ruumiin toimitukset, joiden aineelliset syyt ovat
enemmän peitossa kuin muiden. Materialismi ja

ateismi edistävät, väittää H., ihmiskunnan onnea
ja siveellisyyttä. Uskontojen, erittäinkin kristin-
uskon, kierot opit kuolemanjälkeisistä rangais-
tuksista ja palkinnoista, joiden mukaan me kuo-
leman jälkeen joudumme säälimättömän hirmu-
hallitsijan käsiin, joka kauheasti rankaisee tahi
oikullisesti palkitsee välttämättömiä tekoja, ovat
tehneet ihmiset onnettomiksi ja epäsiveellisiksi.

Välttämättömyydenoppi rauhoittaa ihmisen
mieltä, tekee hänet anteeksiantavaiseksi, hyvän-
tahtoiseksi. Täysin ateistisessa yhteiskunnassa
tullaan saavuttamaan yleisen onnellisuuden tila.

— H. on kirjoittanut koko joukon muitakin

samanhenkisiä teoksia, jotka ilmestyivät nimet-
töminä ja vääriillä painopaikan ilmoituksella,
esim. „Le Christianisme d6voil6" (1767), „La
contagion sacröe"(1767)

,
„Systöme sociar'(1773)

,

„La morale universelle ou les devoirs de 1'homme
fondes sur sa nature" (3 os., 1776). [Avezac-
Lavigne, „Didcrot et la soci6l6 du baron d'Hol-
bach" (1875) ; Plechanov, „Beilräge zur Ge-
schichte des Materialismus, I Ilolbach" (1896).]

Ä. Gr.
Holbein. 1. Hans H., v a n h e m p i (n. 1460-

1524), saks. taidemaalari, eli enimmän aikansa
syntymäkaupungissaan Augsburgissa. Hänen
varhaisimmat teoksensa, pienet madonnankuvat,
olivat luonteeltaan hentomielisen ihanteellisia ja

tekotavaltaan hillittyjä, arvatenkin flanderilai-

sen taiteen vaikutuksesta. Mutta sittemmin
pääsi hänessä ajan naturalistinen käsitys ja

varsinkin Martin Schongauerin raju, kaikesta
ulkonaisesta kauneudesta välittämätön tyyli val-
lalle. Tämän kiihkokauden tuotteita ovat monet
alttaritaulut, etenkin n. s. kärsimyskuvat, joissa

pääpaino on pantu esityksen draamalliseen toden-
mukaisuuteen ja henkilöiden realistiseen luon-
teenomaisuuteen. V:n 1510 vaiheilla tapahtui
H:n taiteessa taas jyrkkä käänne: sekä taiteelli-

nen käsitys- ja ilmaisutapa että myöskin runsas
koristeellinen ornamentiikka osoittavat italialai-

sen renesanssin hillitsevää ja hienostavaa vaiku-
tusta. Tältä ajalta ovat hänen pääteoksensa:
„P. .Anna" (Die hl. Anna selbdritt, 1512) ja

Munchenin Sebastian-alttari, jonka keskikuva
tosin vielä hiukan muistuttaa aikaisempia
kärsimystauluja, mutta jonka siivissä — ulko-
puolella ilarian ilmestys, sisäpuolella P.Elisabet
ja P. Barbara — hänen uuden kantansa tunnus-
piirteet ovat ilmeiset. Muodot, viivat ja värit
ovat kehittyneet sopusuhtaisemmiksi, renesans-
sin kauneusvaatimu>ten mukaisiksi. V. 1516
n. toimeentulo-vaikeuksien takia muutti Augs-
burgista Elsassiin, jossa eli loppuikänsä. Täällä
hän maalasi kauniin, nyt Lissabonin linnassa
olevan „Elämän kaivon" (1519), jota ansiokkaan
sommittelunsa, hienojen yksityiskohtiansa ja

lämpimän värityksensä vuoksi on kauan tah-

dottu pitää hänen suuren poikansa, Hans H.
nuoremman mestariteoksena. Paitsi maalauksia
on H:lta säilyssä joukko luonteenomaisia piirus-

tuksia, varsinkin muotokuvia.
2. Hans H., nuorempi (1497-1543),

edellisen poika, Saksan maalaustaiteen etevimpiä
edustajia. Aikaisimmat oppivuotensa hän vietti

Augsburgissa, kehittyen isänsä ja Hans Burck-
mairin vaikutuksen alaisena, mutta jo 1515 hän
muutti Baseliin, jossa vuoden verran työskenteli

Hans Herbstiu apulaisena. Mutta jo v:lta 1516

tavataan hänen omissa nimissään maalaamiaan
tauluja. Toimeentullakscen hän näinä vuosina
myöskin valmisteli kaikenlaisia pikkuloita: luon-

noksia lasimaalauksiin sekä alkukirjaimia, nimi-

ja reunakoristeita ja kuvasarjoja kaupungin
kirjanpainajille. Näiden välityksellä, jotka

enimmäkseen olivat arvokasta ja oppinutta vä-

keä, hän pääsi humanistien, varsinkin Erasmus
Rotterdamilaisen, tuttavaksi. Näiltä alkuajoilta

ovat hänen keveät kynäpiirustuksensa Erasmuk-
sen teokseen „Encomium moria;" (Narrimaisuu-

den ylistys). Varsinaisen maalauksen alalta on
hänen varhaisimpien tuotteittensa joukossa jo
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Holbein nuorempi, Meyerin madonna.

eteviä muotokuvia, kuten pormestari Jakob
Meyerin ja hänen vainionsa (1515) ja Boni-
facius Amerbachin (1519), joissa H:n taiteen

parhaat ominaisuudet: varma piirustus, sattuva
luonnekuvaus ja värien sulavuus jo ovat huo-
mattavissa. Näiden kautta oli hänen maineensa
ja menestyksensä Baselissa taattu, niin että hän
sai paljon sekä yksityisiä että yleisempiäkin
tehtäviä, muotokuvia ja seinämaalauksia. Edel-

lisistä ovat tärkeimmät useat Erasmuksen muoto-
kuvat (kolme v:lta 1523) sekä kaksi allegorista

maalausta (v:lta 1526): „Venus ja Amor" ja

„Lais Corinthiaca" eli „todellinen ja rahanalai-

nen rakkaus", jotka kumpikin oikeastaan olivat

erään hiukan kevyenlaisen baselitlaren, Dorothea
Offeriburgin, muotokuvia. Jo 1517 H. oli seinä-

maalauksilla varustanut erään taloa Luzernissa
sekä sisältä että ulkoa; 1521 tarjottiin hänelle
Baselin raatihuoneen suuren salin koristaminen.
Maalausten tuli kuvata puolueetonta lainkäyttöä.

Ne valmistuivat vasta paljoa myöhemmin
(1528-32), mutta kun maalaaminen suoritettiin

vesiväreillä kuivalle pinnalle, olivat ne jo ennen
vuosisadan loppua kosteuden vaikutuksesta ihan
tuhoutuneet. Niiden luonnoksista voi kummin-
kin nähdä, että H. monumentaalisenkin taittaen

alalla oli aikalaistensa edellä. Näiltä ajoilta on
niinikään joukko uskonnollisia teoksia, maa-

j

lauksia ja piirroksia, kuten ,,Pyhä Ehtoollinen"
Lionardon malliin, realistisen vaikuttava „Kris-
tus haudassa". 8-osainen sarja kär-imyshisto-
riasta, „Jeesuksen syntymä" sekä kaksi erin-

omaisen kaunista madonnankuvaa: n. s.

Solothurnin (n. 1523) ja Meyerin (1526) madonnat.
Edellisessä on jumalanäidin mallina ollut tai-

teilijan nuori vaimo, jälkimäisessä polvistuu hä-
nen jalkojensa juuressa tilaajan, pormestari
Meyerin, koko perlie. Tämä tecs on tullut eri-

koisen kuuluksi 1870-luvulla käydystä kiistasta,

kumpiko kahdesta melkein hiuskarvalleen saman-
laisesta taulusta (toinen on Dresdenin galle-

riassa, toinen Darmstadtin linnassa) oli H:n
alkuperäinen maalaus. Useimmat taiteentunti-

jat pitänevät nykyään darmstadtilaista alkupe-
räisenä. Uskonnollisista kuvista mainittakoon
vielä puupiirrokset Johanneksen ilmestyskirjaan,
merkillinen 40-lehtinen „Kuoleman tanssi"

(1522-26), jossa kooltaan pienissä, mutta jär-

kyttävän vaikuttavissa, joskus kaamean humo-
risti.sissa kuvissa esitetään luurankomies eri

ihmisluokkien voittajana, ja 92 kuvaa V:sta T:sta.
— V. 1526 H, teki matkan Englantiin, jossa

viipyi 2 vuotta maalaten joukon engl. valtio-

miesten ja oppineiden muotokuvia. Sieltä palat-

tuaan hän oleskeli vreen 1532 taas Baselissa, val-

mistaen lopullisesti raatihuoneen seinämaalauk-
set ja maalaten Erasmuksen, Melanchtonin sekä
vaimonsa ja lastensa muotokuvat. Mutta kun
olot Baselissa olivat käyneet hänelle epäedulli-

siksi, lähti hän 1532 taas Englantiin, jossa viipyi

kuolemaansa asti — hän kuoli ruttoon 1543 —
vain kerran (1538) pistäytyen perhettään katso-
massa. Hän asettui pysyvästi Lontooseen, jossa

sai runsaasti muotokuvatilauksia sekä siellä ole-

vilta saks. kauppiailta että myöskin Englannin
hovilta ja ylimyksiltä. Hansakauppiaitten
ammattikuntataloon hän maalasi kaksi friisiä,

jotka esittivät rikkauden ja köyhyyden riemu-
kulkua, mutta nämäkin ovat jäljettömiin hävin-
neet. Muotokuvista ovat tunnetuimmat useat
Henrik Vin:n, jonka palvelukseen H. rupesi
1536, kauppias Georg Giszen (1532, nyk. Ber-
liinissä), kuningatar Jane Seymourin (Wienissä)

,

Robert Chesemanin (Haagissa), Sir Richard
Southwellin (Firenzessä), mestarillinen sieur

Hubert de Moretten (Dresdenissä) sekä lordi
Jehan de Dintervillen ja piispa Georges de Selven
kaksoiskuva (Lontoossa). — H:ia on tavattoman
tuotteliaisuutensa ja erehtymättömän varmuu-
tensa vuoksi verrattu valokuvauskoneeseen, ja

tunteetonta konetta hän muistutti vielä siinä-
kin, ettei hän tilausta suorittaessaan välittänyt

vähääkään siitä, oliko kuvattava henkilö hänestä
mieluinen vai vastenmielinen. Mutta taide-

keinojen, varsinkin värin, ja esityksen tunnel-
mallisen eheyden mestarillisessa hallitsemisessa
hän oli suuri taiteilija, yksi pohjoismaiden suu-

rimpia. Mielikuvituksen syvyydessä ja laajuu-
dessa hän ei tosin ole aikalaisensa Durerin ve-
roinen, mutta voittaa epäilemättä hänet tai-

teellisen tuotannon monipuolisuudessa ja loista-

vuudessa, ja tyylin yksinkertaisuudessa, ehey-
dessä ja ilraehikkyydessä. Vaikka hänen monu-
mentaaliset maalauksensa ovatkin kaikki hä-
vinneet, on niiden säilyneissä luonnoksissa sama
alkuperäisen, itsenäisen neron leima kuin hänen
muotokuvissaan, puupiirroksissaan ja lukuisissa
taideteollisuusmalleissaankin. [K. van Mander,
„Scliilderboek" (1604) ; A. Woltmann. „Han8
Holbein und seine Zeit" (2:nen pain. 1874-76);
R. W. Wornums, „Some account of the life and
works of H." (1867) ; H. Knackfuss, „Holbein
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Ludvis: Holbers

der Jiingere" (Kiinstler-Monographien, Bd. 17) ;

R. Muther, ,,Gescliichte der Malerei", Bd. II

(1909).] F. L.

Holberg [Ml-], Ludvig (1684-1754), tauak.

huviuäytelmän luoja ja uudemman tanskalais-

norjalaisou kirjallisuudi^u

isä. Syut. Bergenissä 3 p.

jouluk. 1084, kuoli Köö-
penhaminassa 28 p. tam-
mik. 1754. H. jäi varhain
orvoksi, kävi nuorena ko-

van puutteen ja vastuk-
sien koulua elättäen it-

seään v:eeu 1702 enim-
mäkseen satunnaisella
koiiopettajantyöllä joko
Tanskassa tai Norjassa,
teki siitä huolimatta
useita ja pitkiä ulkomaan-
matkoja, suureksi osaksi

jalkaisi n ; näillä hän laski

perustuksen teoksissaan
ilmenevälle harvinaisen

laajalle ihmis- ja maailmantuutemuksolleen.
Niinpä hän kesällä 1704 möi pienen omaisuu-
tensa ja purjehti Amsterdamiin, josta kuitenkin
puute ajoi hänet kotiin 1705. Paremmin onnis-

tui hänen seuraava matkansa Englantiin, jossa

hän Oxfordin yliopistossa (170G-0S) harjoitti

historiallisia opinnoita elättäen itseään kieli-

tunneilla ja soitannon opetuksella (viulua, hui-

lua). Oleskeltuuan vielä 1709 Dresdenissä hän
julkaisi ensimäisen kirjallisen tuotteensa „Tntro-
duction til de europa?iske rigors historie" (1711)
ja „Anhang til de europa;iske staters historie"'

(1713), molemmat sujuvassa ja kansantajuisessa
muodossa, joka siihen aikaan oli uutta. Neljän-
nen ulkomaanmatkan hän teki 1714-16 pääasial-

lisesti Pariisiin ja Roomaan. Julkaistuaan „In-
troduction til natur- og folkerretten" (1716) hä-

net nimitettiin metafysiikan professoriksi (1718),
jonka toimen hän 1720 vaihtoi latinan kielen ja

kaunopuheisuuden professorinvirkaan, vaihtaak-
seen tämän taasen 1730 mieliaineensa, historian,

opettajatoimeen. — Kaunokirjalliselle alalle, jolla

hän kuitenkin suoritti elämänsä päätyön, hän
antautui vasta 1719-20, painaltaen „laulun" toi-

sensa jälkeen suurta koomillista sankarirunoansa
„Peder Paars", jossa hän salanimellä „Hans
Mikkelsen" ivaa yhtaikaa klassillista eepostyyliä
ja oman aikansa naurettavaisuuksia. Se herätti

toiselta puolen ihastusta, loiselta puolen tava-
tonta suuttumusta. Kun 1722 ensimäinen yritte-

levä tanskalainen teatteri muodostui, käänuj't-
tiin kotimaisten kappaleitten puutteessa „Peder
Paarsin" tekijän puoleen. Hiukan epäröityään
H. kirjoitti ensimäisen komediansa, „I)en poli-

tiske kandestober" (Valtioviisas kannunvalaja),
sam. V. vielä neljä lisää, niiden joukossa „Jeppo
paa Bierget" (Jeppe Niilonpoika) ja seur. v.

kokonaista kymmenen. Kaikkiaan hän on kir-

joittanut 34 komediaa, useimmat vv. 1722-28

teatterin ensimäisellä työkaudella, ja on niillä

luonut tansk. näyttämön ja draaman. Näistä
ovat etevimmät, paitsi jo mainitut, „Jean de
France", „Barselstuen", „Hexeri eller blind al-

la rm", „Jacob von Thyboe", „Den stundcslese",

„Erasmus Montanus" ja vallattomin kaikista
„Uly6ses von Ithacia". Kristian VI:n hallituk-

seen noustua pääsi pietismi vallalle ja teatteri
suljettiin, jonka johdosta H:n draamallinen tuo-
tanto taukosi, kunnes mainitun kuninkaan kuol-
tua uusi teatterikausi alkoi. Tällä väliajalta
ovat H:n teokset: „Danmarks riges historie"

(3 nid., 1732-35), pirteästi ja kansantajuisesti kir-

joitettu esitys ensimäinen lajiaan, „Almindelig
kirkehistorie" (1738), „Ber0mmelige mtends og
helles samnionliguede historier" (1739) ja „Hel-
tinders eller navnkuudige damers sammeulignede
historier" (1745) y. m. Uskonnollisen ja eetilli-

sen maailmankatsomuksensa ja reformatorisen
intonsa hän ilmaisi selvimmin teoksissaan „Mo-
ralske tanker" (1744) ja „Episller" (1748-54),
jotka myös osoittavat hänen laajaa ja monipuo-
lista oppineisuuttaan. Selvä moraalinen ten-

denssi on myös hänen romaanillaan „Niels Klim"
(alkujaan latinankielinen „Nicolai Klimii iter

subterraneum", 1741), jossa hän ruoskii niinhyvin
kotoisia kuin Euroopan muissa maissa vallitsevia

epäkohtia. H:n koko tuotannon, keveimmänkin
takana piili moraalinen tarkoitus, samoinkuin
hän itsetietoisesti koko elämänsä työllä tarkoitti

isänmaansa kohottamista yleiseurooppalaiseen
sivistykseen. Siihen tähtäsi hänen jälkisäädök-

sensäkin, jonka mukaan hänen runsas omaisuu-
tensa lankesi Soron ritari-akatemialle. Hän
korotettiin paroniksi 1747. — Oman elämänsä
hän on kuvannut latinankielisten kirjeiden muo-
toon kirjoitetussa elämäkerrassaan (1727-43),

joka ©n elävästi kirjoitettu ja sivistyshistorialli-

sesti merkillinen. II:n „Udvalgte skrifter" (21

nid., 1804-14) toimitti Rahbek, kriitillisillä seli-

tyksillä varustetun komediain painoksen toim.

Liebenberg (1847-54). Holberg-seuran toimesta

H: n pienempiä runoteoksia toim. Liebenberg

1866. [Rahbek, „0m H. som lystspildigter og

om hans lystspil" (3 nid. 1815-17), Wcrlauff,

„Historiske antegnelser til L. Holbergs lystspil"

(1838), Prutz, „Ludvig H." (1857), Smith, „0m
Holbergs levned og populsere skrifter" (1858),

Skavlan, „H. som kome-
dieforfatter" (1872), Pa-
ludan, „0m Holbergs
Niels Klim" (1878). Holm,
„Holbergs statsretslige og
politiske standpunkt"
(1879), G. Brandes, „L.

H." (1898).
E. E.

Holcus, mesiheinä,
korkeahkoja, leveälehti-

siä, karvaisia heiniä.

Tähkylä 2-kukkainen,

alempi kukka 2-, ylempi
1-neuvoinen, vihneellinen.

Hyvin harvinaisena Kar-
jalan-kannaksella kasvaa
//. mollis, kylvöheinän

seassa satunnaisena esiin-

tyy n. lanatus.

(J. A. W.)
Holecek [-isek], Josef (s. 1853), tsek. kir-

jailija, kotoisin Etelä-Böömistä; julkaistuaan

1884 Aino-runojen käännöksen, hän on oivalli-

sella tavalla siirtänyt tsekin kielelle koko ka^n-

sallisecpoksemme(„Kalevala, närodnl epos Finu".

1893-95) sekä Kantelettaren 1904-05. H. on toi-

minut sanomalehtimiehenä ja kirjoittanut, paitsi

Holcus lanatus. 3 tiih-

kylä, 3 taiikyla. jnsta

kaleet on poistettu.
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esityksiä Bo^^nian, Hertsegovinan ja Monteneg-
ron oloista, teoksen „Venäjä. ja Länsi" (tsek.)

[Valvoja 1909, siv. 230-233; 1910, siv. 320.]

J. J. M.
Holetschek, Johann (s. 1846), itäv. astro-

nomi, Wionin observatorin assistentti 1872, apu-
lainen 1879, on julkaissut useita tutkimuksia,
etenkin pyrstöliibtien radoista. E. R.
Holger Danske, tansk. tarusankari, joka

Etelä-Jyllannissa taisteltuaau Tanskan vihollisia

vastaan nyt nukkuu maanalaisessa holvissa,

mutta on kerran jälleen heräävä ja pelastava
Tanskan hädästä. Taru näyttää verraten myö-
hään, vasta 1400-luvulla, tulleen Pohjoismaihin
ja liittyy oikeastaan Kaarle Suuren tarusiker-
mään, jossa „Ogier le danois" esiintyy yhtenä
Kaarlen urhona. [L. Pio, „Sagnet om H. D."
(1869) ; Voretzsch, »'Cber die Sage von Ogier
dem Däuen" (1891),] K. G.

Holliooja. 1. ks. Holhous. — 2. K( ulun-

oppilaan h:lla tarkoitetaan täysi-ikäistä henki-
löä, joka vanhempain sijasta valvoo hänen käy-
töstänsä ja ottaa vastaan ilmoituksia koulusta.
Koululain mukaan tulee jokaisella oppilaalla,

jonka vanhemmat eivät asu paikkakunnalla, olla

tällainen h. O. M-e.

Holhoojahallitus, se tai ne henkilöt, jotka

hallitsijan alaikäisyyden aikana harjoittavat
hallitsijalle kuuluvaa valtaa; myöskin itse halli-

tuksenhoito mainittuna aikana. Historia osoit-

taa, että monessa maassa suurmiehet ja ylimyk-
set tällöin ovat tilaisuutta käyttäneet laajen-

taakseen valtaansa ja toteuttaakseen itsekkäitä

pyyteitä. Näin oli esim. Ruotsissa laita Kaarle
XT:n alaikäisyyden kestäessä (vv. 1660-72).

Entisaikoina usein myöskin säädettiin erikois-

määräyksiä varta vasten holhoojahallituksen
aikana noudatettaviksi, nykyaikana valtiosään-

nöt sisältävät tarpeelliset säännökset tällaisen

tapauksen varalta, olkoonpa sitten että valtio-

sääntö suorastansa määrää ne henkilöt, joitten

tulee hallitusta hoitaa, taikka että tämä riippuu
edellisen hallitsijan säädöksestä tai kansanedus-
kunnan päätöksestä. Toisinansa sijaishallituk-

son toimivalta on rajoitetumpi kuin hallitsijan

itsensä. Tavallisesti laki määrää, milloin ala-

ikäinen hallitsija saavuttaa täysivaltaisuuden ja

rjMityy hallitukseen. — Jos Venäjällä holhooja-

hallitus tulisi asetettavaksi, hoitaisi se Suomessa-
kin hallitsijan teatilviä, ellei edellinen Keisari

ja Suuriruhtinas olisi määrännyt erityistä hol-

boojahallitusta Suomea varten, ks. Hallituk-
sen hoito, S i j a i s h a 1 1 i t u s.

Holhous on lain määräykseen perustuva

huolenpito sitä tarvitsevista henkilöistä tai heidän
asioistansa tahi molemmista. Aikaisempina ai-

koina katsottiin toisen huolenpitoa tarvitseviksi

kaikki 15 vuotta nuoremmat lapset sekä naimat-
tomat naiset; vanhempien ei silloin katsottu ole-

van holhoojan asemassa, vaan holhous tuli kysy-
mykseen vasta heidän kuoltuaan ja oli silloin

koko suvun asiana. Sukulaisuussiteitten höl-

tyessä ruvettiin vähitellen huolenpitoa holhouk-

sista katsomaan koko yhteiskunnan asiaksi ja

annettiin niiden ylin valvonta alioikeuksille. —
Jo 1734 v:n lain mukaan katsottiin vanhemmat
lastensa holhoojiksi (tutorea naturales) ; jos he
olivat kuolleet, kuului holhous sille, jonka he

olivat holhoojaksi määränneet ft. testamentarii)

;

jos ketään ei oltu määrätty, oli holhous lähim-

män sukulaisen asiana (t. legitimij. Siis vielä

1734 v:n laki katsoi holhouksen etupäässä kuu-
luvan suvulle; vasta silloin kun sukulaisia ei

ollut tai kun he eivät tahtoneet holhouksesta
huolta pitää, oli oikeuden asiaan ryhdyttävä ja

holhooja määrättävä (t. dativij.

Nykyään voimassa olevan holhouslain mukaan
19 p:ltä elok. 1898 kuuluu holhouksien ylin vaa-
rini)ito alioikeuksille, ollen niillä siinä apuna
kunnittain valittu oikeuden valvonnan alainen
holhouslautakunta ; siihen määrää puheenjohta-
jan alioikeus, jäsenet kunnan tai kaupungin val-

tuusmiehet tahi, jos niitä ei ole, kunta- tai raas-

tuvankokous. Holhottavia ovat nykyisen lain

mukaan kaikki, jotka eivät vielä ole täyttäneet
21 vuotta ja ovat naimattomia, saaden kuitenkin
15 vuotta täyttänyt hallita mitä hän omalla
työllään voi ansaita. Holhousaikaa voi oikeus
pidentää siksi kuin holhottava on täyttänyt 25
vuotta, jos holhooja sitä anoo ja oikeus katsoo
sen tarpeelliseksi. Holhouksen alaisiksi voi oi-

keus myös julistaa mielipuolet, tuhlarit ja juo-

pot. Ne, jotka vanhuudenheikkouden tahi muun
heikontuneen mielentilan, ruumiinvian tahi pit-

källisen sairauden takia ovat kykenemättömät
asioitaan hoitamaan, voidaan niinikään holhouk-
sen alaisiksi julistaa, jos he joko itse sitä pyytä-
vät tahi jos on pelättävä, että heidän omaisuu-
tensa muuten häviää. Täysikäisen asettamisesta
holhouksen alaiseksi sekä sellaisen holhutoimen
lakkauttamisesta on virallisissa lehdissä kol-

masti kuulutettava.
Ilman tuomioistuimen määräystä voi nykyisen

lain mukaan alaikäisen holhoojana olla vain hä-

nen isänsä taikka, jos hän on kuollut, äitinsä;

näitä kutsutaan sentähden lakimääräisiksi hol-

hoojiksi. Le.ski voi mennessään uusiin naimisiin
ainoastaan miehensä ja oikeuden suostumuksella
jäädä lapsensa holhoojaksi. Jollei lakimääräistä
holhoojaa ole tai jos hän on toimeen sopimaton,
ou oikeuden joku, mieluummin holhotin sukulai-

nen, holhoojaksi määrättävä; tarpeen vaatiessa

voidaan myös useampia määrätä j htä aikaa sa-

maa holhutoiuta hoitamaan. Holhutoimesta saa

kieltäytyä ainoastaan holhouslaissa nimenomaan
mainittujen esteiden nojalla.

Holhous käsittää sellaisen huolenpidon, kuin
asianhaarat ja holhouksen tarkoitus kulloinkin

vaativat. Alaikäiseen nähden kuuluu siihen eri-

tyisesti kasvatusvelvollisuus. Etusijassa ovat

lapsen vanhemmat oikeutetut ja velvolliset las-

taan kasvattamaan siinäkin tapauksessa, että

he eivät ole eivätkä voi olla sen holhoojina.

Kasvatusoikeuden voi oikeus heiltä kieltää, jos

he ovat törkeästi väärinkäyttäneet kasvatusval-
taansa, laiminlyöneet vauhemmanvelvollisuuk-
siaan, tahi ovat siihen ilmeisesti kykenemättö-
miä. — Muutamia määrättyjä holhotin omai-
suutta koskevia oikeustoimia ei holhooja saa

yksinään päättää. Tärkeimpiä niistä ovat holho-

tin kiijiteän omaisuuden myyminen tai panttaa-

minen, johon tarvitaan oikeuden lupa, sekä kiin-

teän omaisuuden ostaminen, metsän myyminen
tahi myytäväksi hakkauttaminen sekä lainan-

otto ja sitoutuminen vastuuseen toisen velasta,

joihin kaikkiin tarvitaan holhouslautakunnan
lupa; jos holhous ou lakimääräinen, tarvitaan

holhouslautakunnan lupa vain kahteen viimeksi
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mainittuun. Irtain omaisuus on yleensä aina

rahaksi muutettava. HoUiotin rahoja ei holhooja

saa omassa nimessään lainaksi antaa tai muu-
toin itse käyttää, vaan on ne pantava korkoa
kasvamaan joko sijoittamalla varmoihin arvo-

papereihin, lainaamalla vakuutta vastaan tai

tallettamalla yleisen valvonnan alaiseen raha-

laitokseen. Toimestaan tulee holhoojan antaa
joka kalenterivuodelta holhouslautakunnalle tili

ennen seuraavan vuoden huhtikuun 1 p:ää ; tili-

kausi voidaan pitentää kolmivuotiseksi. Toimen-
piteet holhoojan velvoittamiseksi tilivelvollisuu-

tensa oikein täyttämään kuuluvat oikeudelle.

Holhotin omaisuudesta voidaan holhooja velvoit-

taa antamaan vakuus tai voidaan hänen omista-

mansa kiinteä omaisuus vastoin hänen tahtoaan-

kin siitä kiinnittää, ollen holhooja kuitenkin oi-

keutettu silloin holiiutoimesta luopumaan. Toi-

mestaan tulee holhoojan saada kohtuullinen

palkka. Kussakin alioikeudessa pidetään sen

vaarinpidon alaisista holhouksista erityistä hol-

houskirjaa, johon holhoukset kirjoitetaan ja tar-

peelliset muistiinpanot tehdään; lakimääräinen
holhous merkitään siihen ainoastaan silloin kun
holhottavalla on omaisuutta.
Jos holhoojan edut joutuvat ristiriitaan holho-

tin etujen kanssa tahi jos henkilö sairauden tai

muun kykenemättömyyden taikka poissaolon

takia ei tilapäisesti itse voi asioitansa hoitaa,

ynnä muutamissa muissa laissa nimitet3'issä

tapauksissa, voidaan tällaista tilapäistä asioiden

hoitoa varten määrätä holhoojan asemesta n. s.

uskottu mies.

Alioikeuden päätöksistä holhousasioissa men-
uään hovioikeuteen osaksi vetoamalla, osaksi

valittamalla; suuressa osassa holhousasioita ei

hovioikeuden tuomioon saa muutosta hakea.
[Holhouslaki 19 p:ltä elok. 1898.] E. E-a.
Holhouslautakunta ks. Holhous.
Holliutoimi ks. Holhous.
Holland [hol3nd], engl. aatelisarvo. Kaarle I:u

suosikki, Sir Henry Rich korotettiin H:n jaar-

liksi. Sittemmin annettiin arvonimi parooni H.
1763 Henry Foxille ja pysyi tämän suvulla v:een

1859.

Hollannin juusto ks. Juusto.
Hollannin (Alankomaiden) kieli ja kir-

jallisuus. 1. Kieli. Kirja- ja puhekielenä

käytännössä Alankomaiden ja Belgian ger-

maanilaiskielisen väestön keskuudessa, muuta-
missa Etelä-Afrikan vakioissa. Hollannin itä- ja

länsi-intialaisissa siirtomaissa sekä paikoitellen

Yhdysvalloissa, on etupäässä kehittynyt ala-

frankin murteesta, joka yhtenä haarana liittyy

germaanilaiseen kieliryhmään ja lähinnä on su-

kua alasaksalle (ks. Germaanilaiset kie-
let). Ala-frankin kielen varhaisimmin tunnettu
kehitysaika on n. s. muiuaisalafrankkilainen
kielikausi, jonka melkein yksinomainen lähde on
10:nnellä vuosis. syntynyt Psalmien käännös
(huonona jäljennöksenä ja vain katkelmina säily-

nyt). Kirjakieleksi kohonneena alankomaalainen
kansankieli esiintyy ensinnä 12:nneu vuosis.

loppupuoliskolla Hendrik van Veldekellä, joka
lyyrillisissä ja eepillisissä runoelmissaan käyt-
tää kotoista limburgin murretta, mutta saksa-

laisten lukijain vuoksi silminnähtävästi karttaa
suurimpia murteellisuuksia. Tämän n. s. keski-

alankomaalaisen aikakauden (12:nnesta vuosis.

16:nteen vuosis.) varsinainen kirjakieli muodos-
tuu kuitenkin vasta ISrnnclla vuosis., jolloin

erittäin runsas kirjallisuus alkaa versoa; selvim-
min se ilmenee Jakob van Maerlantin teoksissa.
— Jo hyvin aikaisin ala-fraiikkilainen kieli joutui
kosketuksiin naapuriheimojen — saksien ja frii-

sien — kielten kanssa, ja tämä vuorovaikutus eri

kielten välillä on paikoitellen ollut siksi voima-
kas, että se on aiheuttanut niitten sulautumisen
frankkilais-saksilaiseksi tai frankkilais-friisiläi-

seksi (myös saksilais-friisiläiseksi) sekakieleksi.

Tällainen sokakieli on oikeastaan myös nykyinen
kirjakieli, joka 16-17:nnellä vuosis. vähitellen

alkoi vakaantua, sittenkuin pohjoisten maakun-
tain saavuttaman ylivallan johdo.sta friisiläis-

frankkilaiuen hollannin murre rupesi piiäsemään
voitolle kilpailevista limburgin, brabantin ja

flaamin murteista. Paitsi hollannin murretta
ovat myös brabantin ja flaamin murteet sangen
tuntuvassa määrässä vaikuttaneet kirjakielen

syntymiseen etenkin sen kautta, että Alanko-
maiden kapinan aikana eteläisistä maakunnista
Hollantiin siirtyneet pakolaiset tulivat kirjalli-

sella alalla hyvin vaikutusvaltaisiksi perusta-

miensa retorikkokamarien („Rederijkerskamers")
kautta. — Hollannin kielen tieteellinen tutkimus
aikoi 16:nuella vuosis.; sen etevin edustaja oli

Lambert ten Kate (1674-1731), jonka uranaukai-
seva työ on yleisen kielitieteenkin kannalta kat-

sottuna erittäin suuriarvoinen. Jo v:sta 1795 ai-

kain on hollantilaisella kielitieteellä ollut oma
edustajansa Leidenin yliopistossa. Nykyään vallit-

see alankomaalaisen kielitutkimuksen eri aloilla

hyvin virkeä toiminta. Uudemmista kieliopeista

mainittakoon Hoogvliet: „Dutch Grammar",
Kummer: „Nederlandsch spraakleer", van Helten:

,,Kleine nederlandsche Spraakkunst", den Hertog,

„Nederlandsche Spraakkunst" y. m. ; keskialanko-

maalaista kielikautta käsittelee J. Franck „Mittel-

niederländische Grammatik" (1883) sekä W.
L. van Helten „Middelnederlandsche Spraak-

kunst" (1886). Grimm veljesten tunnetun saksa-

laisen sanakirjan mallinen suurenmoinen sana-

kirjateos on Matthias de Vriesin ja L. A. te

Winkelin aloittama „Woordenboek der neder-

landsche Taal" (v:sta 1866 alkaen) ; samantapai-

nen keskialankomaalaisen kielikauden sanakirja

on E. Verwijs'in ja J. Verdam'in „Middelneder-

landsch Woordenboek" (v:sta 1882 alkaen). Ety-

mologisia sanakirjoja on kaksikin: J. Franck,

»Etymologi sch Woordonboek der Nederlandsche

Taal" (1892) ja J. Vereoullie „Beknopt Ety-

mologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal"

(1898). Aikakauskirjoista mainittakoon: „Tijd-

schrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde"

(1881:stä alkaen). Esityksen hollannin kielen

historiasta on Paulin kokoomusteokseen „Grund-
riss der germanischen Philologie" kirjoittanut

Jan te Wiukol („Geschichte der niederläudischen

Sprache". 2:nen pain., 1898). 77. ii-hti.

2. Kirjallisuus. Hollannin aikaisin kir-

jallisuus on käännöksiä, etupäässä ranskan-

kielisistä ritariromaaneista. Sellaisia mainitta-

koon „Karel ende Elegast", „Roman der Lorrei-

nen", „Tlenout van Montalbaen", „Eoman van
Lancelot" y. m. keskiaikaisia romaaneja. Aikai-

sin Hollannin kirjallishistoriassa esiintyvä kir-

jailija-nimi on Htndrik van Veldeke, „Sint Ser-

vaas" nimisen pyhimyskronikan ja Benoit d«»
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Saint-More'n „Aeneid"in kääntäjä. „Floris eude
Blunccflore" romaanin kääntäjä on Diderik van
Assenede. Suuremmassa määrin alkuperäinen
teos esiintyy hollannin kielellä vasta 13:nnen

Tuosis. keskipalkoilla, nim. „Kcinaert de vos",

jonka kansainvälisen tarina-aiheen Willem van
VVaesland on pukenut klassilliseen muotoon. Ai-

kaisemmalle ritarirunoudelle kehittyy porvaris-

ton vaurastuessa vastapainoksi omasävyiuen
porvarillinen runous, jonka ensimäinen tyy-
pillinen edustaja on uskonnollisten ja opettavais-

ten runojen sepittäjä Jakob van Maerlant. Keski-
ajan loppupuolella kirjoitetaan Hollannissa run-

saasti opettavaisia runoelmia sekä historiallisia

kronikoita. Mystikko Jan van Ruijsbroekissa

esiintyy hollantilaisen suorasanaisen kielen ensi-

mäinen voimakas käyttäjä, jonka „Limburgsche
Sermoenen" voimassaan ja hartaudessaan ovat
vaikuttavia. Myöskin humanismi sai loistavan

edustajan Hollannissa Erasmus Eotterdamilai-
sesta. Erikoisen vaikutuksen Hollannin kirjalli-

sessa elämässä saavuttivat lukuisat jjEederijka-

mers", jonkinmoiset runolliset ammattikunnat,
joita ennen pitkää perustettiin melkein joka kau-

punkiin ja joissa pidettiin esitelmiä ja kirjoi-

tettiin runoja, erityisesti harrastaen näytelmien
esittämistä. — Vapaustaistelu Espanjaa vastaan
ja uskonpuhdistus-ajan uskonnollinen mielten-

kuohu synnytti vilkkaan poliittisen ja uskon-
nollisen runouden. Huomattava on m. m. kato-

lisen kirkon innokas puolustaja Anna Bijns. Se
valtaava henkinen nousukausi, joka Hollannin
hi.-toriassa oli seurauksena onnellise.sta vapaus-

taistelusta ja joka erikoisesti maalaustaiteen
alalla kantoi niin jalot hedelmät, aiheutti kir-

jallisellakin alalla Hollannin kirjallishistorian

tähänastisen kultakauden. 15- ja 16-sataluvun

vaihteessa elivät ja toimivat Hollannissa kirjai-

lijat sellaiset kuin hieno, italialaista vaikutusta
osoittava renesanssirunoilija Peter Corne-
liszoon H o o f t, joka sepilteli murhe- ja

huvinäytelmiä sekä paimenrunon „Granida",
Hollannin kuuluisin kirjailija Joost van
Vondel (1587-1679), jonka tuotantoon kuuluu
laaja sarja yleväaiheisia, mutta draamallisesti

kylmiä näytelmiä sekä jaloja lyyrillisiä runoja.

Jacob Cats (1577-1660) on raittiin porva-
rillisuuden edustaja Hollannin kirjallisuudessa,

joka kirjallaan „Sinne-en-Minne-Beelden" sekä
opettavaisilla runoelmillaan ,,Maedchcnplicht" ja

„Hou\velick" saavutti aikalaistensa laajojen pii-

rien suosion. Hollantilaisen kansallisen huvi-

näytelmän loi Gerbrand Adriaensen
Bredero (1585-1618), joka myöskin oli miel-

lyttävä lyyrikko. Vielä mainittakoon ajan kir-

jailijoista lyyrikko ja „euphui-ti" Constantin
Huygens, Dirk Hafaelszoon Camp-
huysen y. m. Kuuluisina oppineina ja ajatteli-

joina mainittakoon tältä nousu- ja voimakau-
delta Grotius, Scaliger, Lipsius, Car-
te s i u s sekä vähää myöhemmin Spinoza. —
1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alkupuolella al-

koi Hollannin kansallinen kirjallisuus heiketä,

ja ranskalainen makusuunta sai ylivallan. Huo-
mattavia kirjailijoita ovat näiltä ajoilta kuiten-

kin veijariromaanin „De wonderlijke levensloop

van Mirandor"in kirjoittaja Nicolaas Hein-
8 i u s sekä näytelmäkirjailijat Thomas As-
selijn (1620-1701) ja Pieter Lange n-

dijk (1683-1756). — 18:nnen vuosis. loppupuo-
lella alkaa ranskalainen vaikutus väistyä saksa-
laisen ja englantilaisen tieltä, ja nyt esiintyvät

runoilijat sellaiset kuin Klopstockin hengen-
heimolainen Jaeobus Bellamij, Pieter
N i e u w 1 a n d, J. F. H e 1 m e r s sekä Richard-
sonin esimerkin mukaan kirjailevat Elisa-
beth Bekker ja Agathe Deken, jotka
yhteistyössä julkaisivat sarjan laajoja romaa-
neja. Oikullinen, omituinen runoilija oli W i 1-

lem Bilderdijk, joka hämmästytti aikaansa
omituisilla vanhoillisilla valtiollisilla mielipiteil-

lään ja joka runoili näytelmiä ja kertovia ru-

noelmia, saavuttaen kuitenkin parhaat voittonsa
lyliyemmissä, puhtaasti subjektiivisissa runoel-
missa. — Alkavan romantiikan edelläkävijänä
pidetään Hollannin kansallislaulun „Wien Neer-
laiidsch bloed in de adern vioeit" sepittäjää,

Hendrik Tollensia (1780-1856), joka
myöskin sepitti kertovan runoelman „De over-

vintering of Nova Zembla". Varsinaisen roman-
tiikan alkaa Hollannissa Scottin ja Byronin oppi-

las, runokertomusten ja historiallisten romaa-
nien sepittäjä Jacob van Lenuep (1802-

68). Historiallisia romaaneja kirjoitti myöskin
A. L. G. B o s b o o m-T oussaint sekS
J. F. 1 tm a ns salanimellä van den Hage.
Tärkeä Hollannin kirjallisuushistoriassa on 1837
perustettu aikakauskirja „De Gids", jonka perus-

taja on novelliukirjoiltaja Johannes Pot-
g i e t e r, sekä vaikuttavimmat avustajavoirtiat

lahjakas Backhuisen van den Brink
ja etevä kirjallishistoriallinen essayisti C o e n-

raad Buske n-H u e t (1826-86) ,
„Gids"in

piiriin kuuluvat myöskin „Camera obscura"n
kirjoittaja leikkisän raikas Nicolaas Beets
sekä ketterän terävä kirjailija Peter A u-

gustus de Genestet. Tulinen tendenssi-

kirjailija oli Edvard Douwes Dekker
(Multatuli) (1820-87), jonka „Mas Havrlaar" oli

kiivas hyökkiiys Hollannin siirtomaahallitusta

vastaan Javassa. — Mainittava on myöskin
talonpoikaisidyllien kuvaaja J. J. Cremer;
hän perusti aikakauskirjan „De iiieuwe Gids",

jonka ympärille edellistä nuorempi kirjailija-

polvi on ryhmittynyt. Tämän polven edusta-
vimpina niminä mainittakoon lyyrikko ja lyy-

rillisten romaanien kirjoittaja Frederik van
Eeden (s. 1860), joka on kirjoittanut monelle
kielelle käännetyn „De kleine Johannes" („Pikku
Johannes I"), sekä sen jatkon ,,Johannes Viator".

Lahjakkaita lyyrikkoja ovat Willera Kloos
ja Albert V e r \v e y. Hehkuva erotikko on
Helene Swarth. Ihailtu, reheväkykyinen
romaanikirjailija on Louis Co u perus-
Dramaatikkoina ovat Albert Nouhujs ja

Heijermaus saavuttaneet huomiota,
V. K-i.

Hollannin pölkky, ks. Puutavaralajit.
Hollannin rotu 1. hollantilainen

karja, joka kuuluu n. s. alankomaan rotuihin,

on isokasvuista mustankirjavaa (joskus ruskean-
tai harmaankirjavaa) , runsaslypsyistä, mutta
laihamaitoista. Sitä on tuotu myös Suomeen,
mutta lauhkeaan ilmanalaan ja reheväkasvuisiin
laitumiin sekä ylen hyvään talvihoitoon ja ruo-

kintaan tottuneena se ei ole ottanut Suomessa
menestyäkseen. Hollantilaiset lehmät voivat
olla erinomaisen ruusaslypsyisiä. Kokonaisten
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karjojen vuotuiset keskilypsyt nousevat joskus

4,000-4,500 kg:aan ja yksityiset lehmät voivat

runsaalla ruokinnalla vuodessa lypsiiä 8,000 kg
ja ylikin. Eabvamäärä maidossa on alhainen,

tavallisesti vain n. 3 %. H. r. on hyvässä mai-

neesssi monessa maassa, m. m. Etelä-Ruotsissa.

n. N.
Hollannin valkoinen ks. L y i

j y v a 1 k o i-

n e n.

Hollanteri, paperimassan hienontamiseen käy-

tetty kone, jossa kuidut jauhautuvat pyörivään
sylinteriin kiinnitettyjen valssilerien ja kahteen
kanavaan jaetun ammeen pohjaan kiinnitettyjen

pohjaterieu välissä. H. on vanhimpia paperi-

tooUisuuden käyttämiä koneita, ja sitä on muo-
dosteltu ja muuteltu hyvin moneen eri malliin,

joista kuitenkin useimmat ovat väliässä käytän-

nössä tai unohduksiin joutuneet. Eniten käyte-

tjiän alkuperäistä, yhdellä valssilla varustettua

hollanterimallia nykyajan tekniikan vaatimus-
ten mukaan muodosteltuna, ks. Paperi.

A. S-r.

Hollanti. 1. Usein käytetty Alankomaiden
kuningaskunnan nimi (ks. t.). — 2. Vv. 1806-10

Napoleon I:n muodostama kuningaskunta, käsitti

Alankomaiden (v:sta 1795 n. s. Batavian) tasa-

vallan alueen. — 3. Entinen kreivikunta, kä-

sitti nyk. Pohjois- ja Etelä-]I:n maakunnat sokä

osan Pohjois-Brabantia. Pitkien taisteluiden jäl-

keen vasta Kaarle Suuri sai sen asukkaat,
friisit, kukistetuiksi ja Hm liitetyksi valta-

kuntaansa. 900-luvnlIa, jolloin II. kuului Lotli-

ringeniin, se mainitaan kreivikuntana. 1300-

luvulla puhkesi sisiillinen valliinperimys-sota,

jossa pääosaa näylteliviit valtiolliset puolueet

„hoeks"(ylimykseIlinen) ja „kabeljnouws" (porva-

rillinen). V. 1428 täytyi kreivitär Jakoba;an
luovuttaa maa Burgundille. Siilien liitettynä 11.

joutui Espanjan llabsburg-suvulle 1556. V. 1579

H. liittyi Utrechtin unioniin, ottaen mitä tehok-

kaimmin osaa vapautussotaan. V. 1648 itsenäi-

seksi tunnustetussa Alankomaiden liitto-tasaval-

lassa H. rikkautensa ja mahtavuutensa perus-

teella saavutti johtavan aseman. V. 1840 II.

jakaantui kahtia: Etelä- ja P o h j o i s-IT o 1-

läntiin (ks. n.)

.

E. E. K.
Hollantilainen taide. M a a 1 a u s. Ke^ski-

aikainen holl. maalaustaide on hyvin vähän tun-

nettu, vaikka epäilemättä vanhimmat alanko-

maalaisetkin kirkot olivat seinämaalauksilla ko-

ristettuja ja taulu- ja miniatyyrimaalaus jo

silloin kukoisti. Maan lauhkea, kostea ilmanala
kehitti jo aikaisin silmät huomaamaiin vailitcle-

via valoilmiöitä ja tasainen maa viiva- ja ilma-

perspektiivin vaikutuksia; kukoistava kauppa,
teollisuus ja merenkulku taas synnytti varalli-

suutta, itsenäisyyden ja oman arvon tuntoa,

avarsi näköaloja ja käänsi harrastuksia henki-
sillekin aloille. Siten valmistui maaperä taiteel-

lekin. Yleisen tavan mukaan maalaustaiteen
harjoittajat alkoivat liittyä jo 13:nnon vuosis.

lopulla ammattikunniksi, ja jo näiltä ajoilta lie-

nee peräisin muuan tärkeä keksintö, himmeiden
temperaväricn vaihtaminen taulumaalauksessa
paljoa loistoisampiin ja mukavampiin öljyvärei-

hin. Ainakin tiedetään, että kiiuhiu Gentin
alttarin luojat, veljekset Hubert ja Jan van Eyck,
käyttivät ja kehittivät näitä värejä. Heitä ta-

vallisesti pidetäänkin varsinaisen holl. maalaus-

taiteen perustajina. Heidän oppilaitaan ja seu-

raajiaan olivat Petrus Christus, Roger van der
Vv'eyden, Hugo van der Goes, Hans Memling,
Gerard David, Direk Bouts ja Albert van Ouwa-
ter. Heitä nuorempi oli Quentin Matsys, mutta
hän muistuttaa heitä sekä aihevalinnaltaan
(uskonnoU. maalauksia) että käsittelytavaltaan,
niinikään Lukas van Leyden ja Jakob Cornelisz
van Oostsanen. Näihin aikoihin, 16:nnen vuosis.

ensi puoliskolla alkaa myöskin jo italialaisen

taiteen vaikutus tuntua, ja se käy vuosisadan
lopulla yhä voimakkaammaksi. Sen kannatta-
jista mainittakoon Jan van Mabuse, Jan Matsys,
Jan van Scorel ja Anton is Mor sekä myöhemmät
Martin van Ilceinskerck, Barend van Orley,
Mikael van Coxie, Frans Floris ja Martin de Vos.
Tämä aika oli sekä uskonnollisessa ja valtiolli-

sessa että taiteellisessa suhteessa merkillinen
murroskausi. Uskonpuhdistuksen aatteet, jotka
olivat saaneet yleistä kannatusta pohjoisissa maa-
kunnissa, saivat sielläkin liikkeelle kuvainraasta-
jat, jotka hävittivät kirkoista paljon taideteoksia,

ja Alban hirmuvalta nosti lopulta nämä maakun-
nat vapaustaisteluun Espanjaa vastaan. Eteläiset

maakunnat taas pysyivät sekä katoliselle kir-

kolle että vanhalle hallitukselle uskollisina.

Taidekin jakautui kahtia: flaamilaiseen ja

varsinaisesti hollantilaiseen, joilla kummallakin
on tästä alkaen aivan selvä erikoisluonteensa.

Italian taiteen vaikutus pysyi yhä edelleenkin

Oaam. taiteessa huomattavana piirteenä, holl.

taide sen sijaan alkoi kulkea omia teitään ja

keliittyi yhtä omaperäiseksi ja itsenäiseksi kuin
Italiankin. Etelä-alankomaalaisissa on sekaisin

germaanisia ja romaanisia kansanaineksia, ja

siksi llaamil. taiteessakin huomaa paljon latina-

laisten ulkonaisen väriloiston ja muodon rak-

kautta ;
pohjoishollantilaiset ovat puhtaita ger-

maaneja ja sellaisina luonteeltaan syvempiä, ras-

kaampia ja sisäänpäinkääntyneitä. Flaam. taide

kukoisti kirkon ja hovin suojassa, holl. loi tuot-

teitaan pääasiallisesti varakkaiden porvarien ko-

teja varten. Siksi sen erikoisalaksi kehittj-ikin

realistinen laatu-, muotokuva- ja maisemamaa-
laus, jota flaam. koulukin tosin harrasti lois-

teliaamman ja monumentaalisemman kirkollisen,

mytologisen ja historiallisen taiteen rinnalla.

Flaam. taiteen pesäpaikkana oli 17:nnellä vuosis.

Antverpen, ja sen etevimmät edustajat olivat

monipuolinen ja uhkea Peter Paul Rubens ja

tyynempi ja hienompi muotokuvamaalaaja Anton
van Dyck. Heitä kansanomaisempi aiheiltaan

ja käsittelyltään oli Jakob Jordaens. Pienempiä
samanaikuisia kykyjä olivat Pieter Bruegiiel

sekä hänen molemmat poikansa Pieter ja Jan,

molemmat edelliset talonpoikien elämän kuvaa-

jia, jälkimäinen maisemamaalaaja. Kapakoista

sai enimmiit aiheensa hurja Adriaen Brou\ver,

ja hänen jälkiään kulki David Teniers nuorempi.

Eläinmaaiareista on Frans Snyders ja kukka-
maalaajista Jan de Heem mainittava. — Holl.

koulun pääpaikka oli Amsterdam, ja siellä työs-

kenteli koko germaanisen taiteen syvin, itsenäi-

sin ja monipuolisin nero, valohämyn me''tari

Rembrandt Harinensz van Rijn. Hänen aikui-

sensa, vaikka hänestä riippumaton oli humoristi-

nen laatu- ja muotokuvamaalari Frans Hals.

Kummankin jälkiä kulki sitten joukko heitä

lajoitetumpia, mutta aloillaan huomattavia ky-
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kyjä, kuten kansanelämänkuvaajat Gerard Ter-

borch, Dirck Hals, Jan Stcen, Jan Vermeer,

Adriaen van Osiade, Gerard Dou, Frans van
Mieris, Gabriel Metsu ja Pietcr de Hooch. Ensi-

niäiuen maisemamaalaaja, joka esitti kotimaansa
luontoa, oli Jan van Goijen, mutta etevimmät
mestarit tällä alalla olivat Jakob Ruisdael, Mein-

dert Hobbema ja Albert Cuyp. Merta käsitteli-

vät tauluissaan Jan van de Capelles ja Wilhelm
van de Velde. Eläinten kuvaajista ovat tunne-

tuimmat Filip Wou\vermau, Paul Potter ja

Melehior d' Hondecoeter. Hiljaiselo- ja kukka-
maalaajista ansaitsevat Jan Weenix ja Jan van
Huysum mainitsemista. — 1700-luvulla oli hoU.

taiteen kukoistusaika jo ohitse, ja se eli eteen-

päin vain entisillä aiheilla ja suurten traditsio-

niensa turvissa. Mutta mitään uutta ja omin-
takeista se ei kyennyt enää tuottamaan, muut
Euroopan maat olivat anastaneet johtaja-aseman.
— Nykyaikaisista holl. taiteilijoista ovat tunne-

tuimpia merimaalaaja H. W. Mesdag, symbolisti

Jan Toorop ja mouipuolinen, sielukas reali.^ti

Josef Israeis sekä ranskalaistuneet Vincent van
Goirh ja J. L. Jongkind sekä belgialaisista Löon
Fr6d6ric, Frans Courteus, Jef Leempoels. symbo-
listi Fernand Khnopff sekä etsaustaidon mestari

Felicien Rops.
Kuvanveisto. Holl. kuvanveistotaiteen

vanhin huomattava muistomerkki on Klaus Slu-

terin vapaasti ja varmasti muovailema n. s.

Mooseskaivo Dijonissa, 14:nnen vuosis. loppu-

puolelta. Mutta vasta n. sata vuotta sen jälkeen

kuvanveisto nousee joltiseenkin kukoistukseen,

vaikka se ei milloinkaan saanut srllaista merki-

tystä ja asemaa kuin maalaus. Enimmäkseen se

oli virallista hauta- ja muistopatsastaidetta tai

palveli rakennustaiteellisia ja koristeellisia tar-

koitusperiä sekä noudatti uskollisesti muun
Euroopan samanaikuisia virtauksia ja esikuvia.

Kuvanveiston syrjäänjäämistä maalaustaiteen
rinnalla osoittaa sekin, että 16:nnella vuosis.

useat holl. kuvanveistäjät työskentelivät muualla,
varsinkin Saksassa. Vasta viime vuosisadalla

on etenkin Belgia synnyttänyt joukon eteviä

kuvanveistäjiä, jopa luonut aivan uuden suun-
nankin, realistisen työläiselämää kuvaavan
veistotaiteen. Sen tunnetuimmat edustajat ovat
Wilhelm de Groot, Constantiu Meunier, Jules

Ltigae, Lambeaux ja Ch. van der Stappen.
[K. van Mander, „net schilder-boeck" (1604) :

Houbraken, „De groote Sciuuburg der N(d"r-
landsche kun^itschjlders" (1718) : Immerzeel, „De
levens en werkens der HoUandsche en Vlaamsche
kunstscliildcrs" (1842-43): ]\lichiels, „Hist(iire de

la peinture flamande" (1865-74) ; Blanc, .,Hisioire

des peintres hoUandais et flamands" (1852-67)
;

Crowe ja Cavalcaselle, „Ge-cIiichte der altuiedcr-

ländischen Malerei" (1875) ; Fromentin, „Les
maitres d' autrefois. Belgique. Hollande" (1876,

myös saks. 1907) ; T?oose, „Geschiclite der Ma-
lersehule Ant\verpens" (1880) ; Bcde, „Studit'n

zur Gescliichte der hoUändischen Malerei" (1883)

ja ,,Pvembratidt und seine Zeiig^nossen" (1907) ;

van Wurzbnoh, ,,Geschichte der hoUändischen
Malerei" (1885) ; Pliilippi, „Die Bliite d<r Male-

rei in Belgien und Holland" (1900-01); Voll,

„Die altniedfriändische Malerei" (1906) : Marius,
„Die holiändisclie l^Ialerei im 19. Jahrhundert"
(1906) ; Muther, „Die belgische Malerei im 19.

Jahrhundert" ; Hymans, „Belgische Kunst des

19. Jahrhuuderts" (1906) ; Marchal, „La sculp-

ture et les chefs-d'oeuvre de Torfevrerie belges"

(189.1).] F. L.

Hollendari ks. H o 11 a n t e r i.

Holli ks. Kyyditys.
Hollikyyti ks. K y y d i t y s.

Hollitupa ks. Kyyditys.
Hollo, höyrysaha Lempäälässä, per. 1890,

omistaa Ahlström o.-y. Porissa, vuotuinen tuo-

tanto 540,000 mk. Haararata erkanee lähellä

Lempäiiläu asemaa. K. S.

Hollola. 1. Kunta, Hämeen 1., Hollolan

khlak., Kärkölä-Hollolan nimismiesp. ; kirkolle

n. 21 km Lalidesta maantietä, kesäisin laiva-

liike; 518.9 km', joista viljt-Ityä maata 11,859 ha

(1901) ; talonsavuja 453, torpansavuja 138 ja

muita savuja 796; 11,527 a8.(1907)
,
joista ruotsin-

kielisiä n. 1 % ; 1,343 hevo-ta, 4,920 Lhmää
(1908). — Kansakouluja 14. Kunnanliiäkäri.

Säästöpankki. — 2. Seurakunta, keisarilli-

nen, Porvoon hiippak., Hollolan rovastik. ; Hä-
meen vanhimpia; seurakuntaan kuuluu vielä

Lahden kaupunki. Kirkko harmaasta kivestä.

keskiaikuinen. [J. F. Boucht, „Afhandl. om
Hollola" (1792). — Väinö Wanin, ..Kertomus

Hollolan kihlakunnan muinaisjäännöksistä, Hol-

lola" (Suom. muiu.-muistoyhd. aikak. XIV, siv.

200, seur.).] K. 8.

Hollolan kihlakunta käsittää. Kärkölän ja

Hollolan, Nastolan ja osaa Hollolaa, Asikkalan,

Padasjoen, Lammin ja Kosken nimismiespiirit

(Hämeen lääniä). K. 8.

Hollolan rovastikunta käsittää Hollolan,

Kärkölän, Nastolan, Hauhon, Luopioisten, Tuu-
lokseu, Lammin, Kosken ja Asikkalan seurakun-

nat (Porvoon hiippakuntaa). K. 8.

Hollolan tuomiokunta käsittää Hollolan.

Nastolan ja Kärkölän sekä Asikkalan käräjä-

kuiinat. Turun hovioikeuden alainen. K. 8.

Holm, Elis Alexander Wilhelm
(1828-81), lahjoittaja. Paitsi muita lahjoituksia

H. määräsi kuollessaan 100,000 mk häläapurahas-
toksi ja 60,000 mk vastedes perustettavaan kansa-

kouluopettajain ja opettajatarten eläkerahastoon.
Holm, Kaarle Juhana (1781-1867).

pappi. Savon jääkärien pataljooiiansaarnaajana
H. seurasi sotajotikkoa sotaretkillä 1808-09 v:n

sodassa, ollen läsnä useimmissa taisteluissa. Siir-

tyi rauhan jälkeen Euolsiiu, tuli 1824 Själevadin

kirkkoherraksi; kaksi kertaa valtiopäivämie-

henä. — Julkaisi Suomen sotaa valaisevat, luo-

tettavat muistiinpanonsa „Anteckningar öfver

fälttftgen emot Ryssland ären 1808 ooh 1809"

(1836) ; julkaissut lisäksi maataloutta, u.'<kounon-

opetusta ja valtiopäiväuudistusta käsitteleviä

kirjoituksia. (E. E. K.)

Holm, Konrad Emil (s. 1843), kirjan-

kustantaja. Suoritettuansa kauppaopistokurssin
Tukholmassa H. sai 1863 paikan Helsingissä

Waseniukseu kirjakaupassa, johon oli yhdistetty

kustannusliike ja jonka 1823 oli perustanut kon-

suli G. O. Wasenius. Liike siirtyi 1867 H:lle.

joka jatkoi sitä kokonaisuudessaan v:een 1890.

jolloin myi kirjakaupan, jatkaen itse kustannus-
liikettään. Kustantanut sekä suomen- että ruot-

sinkielistä kirjallisuutta ollen aikoinaan G. W.
Edlundin ohella maamme tärkeimpiä kustantajia.

H:n suomeukielisistfi kustannustuotteista mainit-
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takoon m. m. useita A. J. Melan luonnontieteel-

lisiä teoksia sekä suomennoksina useita ulkomai-

sia luonnontieteellisiä teoksia, Topeliuksen „Mat-

kustus Suomessa", M. Wegeli uksea laaja „ilusii-

kin historia", „Sävelistö" I-VIII. A. R-t.

Holm, Peter Edvard (s. 1833), tausk.

historioitsija, oli 1868-99 professorina Kööpen-
haminan yliopistossa, julkaissut m. m. „Danmark
-Norges udenrigske historie uuder den franske

revolution og Napoleons krige fra 1791 til 1807"

(2 osaa, 1875), „Danmark-Norges indre historie

under enevselden fra 1660 til 1720" (2 osaa,

1885-86) sekä laajan, vielä keskeneräisen „Dan-
mark-Norges historie fra den store nordinko

krigs slutuing til rigernes adskillelse" (1891 ja

seur.). (-Iskm-.)

Holmberg, Axel Emanuel (1817-61),

ruots. rauinaistutkija, apulainen Tukholman
suom. seurakunnassa, on Ruotsin arkeologisen

tutkimuksen ensimmäisiä muistettavia edustajia.

Julkaisuja: „Bohusläns historia och beskrifning"

(1842), „SkandiDaviens hällristningar" (4 vih-

koa, 1848-49), „Nordbon under hednatiden" (2

osaa, 1852-54, uusi painos 1871). K. G.

Holmberg, Henrik Johan (1818-04),

suom. geologi ja luonnontutkija, ylioppilas 1S39,

opiskeli kemiaa ja mineralogiaa ja pääsi 1841

vuorilaitoksen ylim. konduktööriksi. Mineraalien-
tutkimusmatkallaau kesällä 1845 H. löysi kultaa
Kemijoesta. Tämän johdosta hänet lähetettiin

Uraliin perehtymään kullanhuuhtomistapoihin ja

sieltä palattuaan 1847 ja -48 Kuusamoon tutki-

maan jokien kullanpitoisuutta. Näiden retkieii

tulokset eivät kuitenkaan vastanneet toiveita,

vaikka kultaa vähissä määrin löytyikin. — Vv.
1850-52 n. oleskeli Sitkan-saarella Pohjois-Ame-
riikan länsirannikolla (silloisessa Venäjän Ame-
riikassa), missä hän teki luonnontieteellisiä ja

myös kansatieteellisiä tutkimuksia sekä keräsi
runsaan luonnontieteellisen kokoelman, m. m.
19,000 hyönteistä, jotka hän lahjoitti yliopistolle.

Kotiin palattuaan H. oli jonkun aikaa apulaisena
yliopiston kansatieteellisen museon järjestämi-
sessä, lähetettiin 1850-luvun lopulla Ruotsiin ja

Norjaan tutkimaan kalastusoloja ja uimiteitiiu
1860 Suomen ensimäiseksi kalastusteutarkasta-
jaksi. — Hin teoksista tärkeimmät ovat hänen
mineralogiset teoksensa „^Iineralogischer Weg-
^eiser durch Finnland" (1857) ja „M;iteriiilier

tili Finlands geognosi" (1858), joilla yhä vielä-

kin on arvonsa. Hänen muista kirjoituksistaan

mainittakoon „Etnographische Skizzen tiber die

Volker des russischen Amerika" (1854) sekä
,,Förteckning och afbildaingar af finska forn-

lemningar" (1863), ensimäinen esitys Suomen
kivi- ja pronssikautisista muinaislöydöistä.

P. E.

Holmberg, Kustaa Werner (1830-60) , Suo-

men ensimäinen täysin omintakeinen maisema-
maalaaja, s. Helsingissä 1 p. marrask. 1830;

vanhemmat asessori Olof Henrik H. ja Josepha
Gustava Federley. Pojan taiteelliset taipumuk-
set ilmaantuivat jo varhain, ja vaikka isä alkoi-

kin hänet virkamiesuralle, sai hän harjoittaa

piirustusta P. A. Kruskopfin ja ^I. v. Wrightin
sekä maalausta ensin J. E. Lindhin ja ylioppi-

laaksi päästyään (1848) B. A. Godenhjdmin joh-

dolla Helsingin piirustuskoulussa. V. 1850 hän
oli apulaisena R. V. Ekmanilla tämän maalatessa

Werner Holmberg.

Turun tuomiokirkon freskoja. Sillä välin hän
isän tahdosta työskenteli sekä tullihallituksessa

että intendenttikont-
torissa harjoittaen
myöskin yliopistossa

opinnoita valmistuak-
seen virkamieheksi.
Vasta 1853 hän sai

isän lopullisen suos-

tumuksen ruvetak-
seen taiteilijaksi, ja

sam. V. hän lähti

Diisseldorfiin. Jo tätä

ennen H. oli pannut
näytteille muutamia
maisemia Ttä-Suo-

mesta, jonne hän yli-

oppilaana oli tehnyt
jalkamatkan, ja var-

sinkin Hämeestä,
jossa hän yleensä oleskeli kesäisin .sukulaistensa

luona ja jonka luonto sittemmin tuli hänen tai-

teelleen aivan määrääväksi. Mutta vasta Diissel-

dorfissa hänen suuret taiteelliset lahjansa alkoi-

vat nopeasti ja varmasti kehittyä. Hän ei ollut

oppilaana taideakatemiassa, vaan nautti kalidon

siellä olevan etevän norjalaisen maisemamaalaa-
jan, ensin (1853-54) E. Bodomin ja sitten

(1854-56) H. F. Guden yksityisohjausta. Kesät
hän — silloisen tavan mukaan — teki ahkerasti

harjoitelmia luonnon mukaan ja sommitteli

niistä talvella työhuoneessa varsitiaisot valmiit

taulunsa vapaasti käsitellen ja valikoiden varas-

tossa olevia aineksiaau. Hän viipyi yhtämittaa

Saksassa aina v:een 1857, jolloin kesäksi tuli

kotimaahan viettäen sen etupäässä Kurussa.

Syksyllä Iiän palasi taas 2 v:ksi Diisseldorfiin.

Kesällä 1858 hän meni Norjassa naimisiin ken-

raalintyttären Anna Margareta Gladin kanssa,

joka niinikään oli ollut maalausta oppimassa

Dusseldorfissa. Tähäu kaupunkiin nuori pari

asettui taas talveksi, ja seuraavan kesän he

oleskelivat Suomessa, pääasiallisesti Kurussa. Se

olikin H:n viimeinen kotimaassa olo, sillä jo

vuotta myöhemmin, 24 p. syysk. 1860, hän sortui

keuhkotautiin Dusseldorfissa. — Hin ensimäisissä

ulkomaalla maalatuissa tauluissa — esim.

„Kyröskoskessa"(1854, Taideyiid:n kokoelmissa),

johon hän on käyttänyt aiheina sekä Kruskopfin

että omia piirustuksiaan — on Dusseldorfin kou-

lun sovinnainen tapa sommitteluun, valojen ja

varjojen jakoon sekä yleensä väritykseen näh-

den vielä ilmeinen, mutta myöhemmissä sekä

saksalais- että suomalaisaiheisissa teoksissaan

hän a.skel askeleelta siitä vapautui. Jo talvella

1850 maalatut „Syysaamu" ja „Puisto keväällil"

herättivät Dusseldorfissa suurta huomiota ja

vielä enemmän seuraavana talvena valmistuneet

kaksi suurenpuoleista teosta: „Westfalilainen

maalaistalo" (Keis. palatsissa Helsingissä) ja

„Poppelikujanne", Gudi-n kanssa kesällä 1856

Saksassa ja Itävallassa tehdyn laajan matkailun

tuloksia. Vaikka sommittelussa olikin vielä kan-

keutta, oli niiden värikäsittely ja varsinkin va-

laistus uutta, loistavata ja itsenäistä. Lopulli-

nen käänne ja vapautuminen sovinnaisista sään-

nöistä tapahtui kumminkin vasta Suomessa vie-

tetyn kesän 1857 jälkeen. Tätä todistavat sel-

vimmin ne lukuisat mestarilliset vesiväriharjoi-
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telmat, jotka nyt ovat Taideyhd:n hallussa ja

joista useita nykyaikaisen käsityksen mukaan
voisi pitää valmiina tauluina. Suomen sisämaan

luonto on niissä esitetty niin sattuvan todelli-

sesti ja sellaisella käsityksen hienoudella ja

runollisuudella, että niiden vertaisia ei meillä

oltu enuen nähty. Tällä ajalta on myöskin muu-
tamia eteviä öljymaalauksia, esim. „TIatanpään
kartano" (1858). Sen jälkeen H. alkoi käsitellä

yksinomaan suomalaisia aiheita, poikkeuksia

ovat vain suuret taulut „Syysaamu Ringerikessä"
(ensin Gudella, nyt yksityisen hallussa Hel-

singissä) ja „Metsä sadeilmalla" (Keis. palat-

sissa), edellinen kokonaan ja jälkimäinen osaksi

maalattu norjalaisten aiheitten mukaan. Viime-
mainittua teosta piti eräs saks. arvostelija silloi-

sen maisemamaalauksen ehkä etevimpänä tuot-

teena, ja sen johdosta H. m. m. kutsuttiin Pieta-

rin taideakatemian jäseneksi. Viimeinen talvi-

kausi 1859-60 kului tavattoman ahkerassa ja

tuotteliaassa työssä ; silloin hänellä oli tekeillä

noin parikymmentä taulua, joista useimmat jou-

tuivat valmiiksi ennen hänen kuolemaanpa.
Nämäkin teokset — „Talo Kurussa", „Niiköala

erään torpan tienoilta Kurussa", ..Ihanteellinen

maisema" (kaikki Taideylul:n kokoclmissn) ,
„Hel-

teiiien kesäpäivä" (Yliopistossa) y. m. osoittavat

yhä jatkuvaa edistystä. — H: n kuolema oli kova
isku nuorelle suom. taiteelle, sillä hän oli ensi-

mäinen, joka tositaiteellisella näkemyksellä ja

etevällä omaperäisellä tavalla osasi kuvata sisä-

maamme luontoa. Vaikka hän ei voinutkaan
kokonaan vapautua aikansa romanttisesta, ihan-

noivasta tyylittelystä, on hänen taulujensa pää-

\Verner Holmberg, Ihanteellinen maisema.

ansiona sittenkin niiden selvä todellisuudentaju

ja aitosuomalainen tunnelma. Hän oli liian pal-

jon poissa kotimaasta ja kuoli liian nuorena voi-

dakseen muodostaa mitään varsinaista koulua,

mutta hän oli kumminkin alallaan uranaukaisija,

ei yksin meillä, vaan Saksassakin, ja hän antoi

voimakkaan sysäyksen taide-elämämme ja eri-

tyisesti maisemamaalauksen ripeällo kehitykselle.
— V. 1890 pani Taideyhdistys Helsingissä toi-

meen H: n teosten näyttelyn, jossa oli 36 alku-

peräistä kotimaassa säilytettyä taulua, 66 luon-

nosta sekä joukko valokuvia monista ulkomaille
myydyistä teoksista. — Taideyhd:n kokoelmissa
on paitsi vesiväriharjoitelmia, jotka valtio osti

1890, kymmenkunta H:n taulua, joista „Than-
teellinen maisema" on lahja hänen Icskdtään.
[Z. Topelius, „Weroer Holmbergs minne den 24

sept. 1861": Eliel Aspelin, „W. H., elämä ja

teokset" (1890, myös ruots.) ; J. J. Tikkanen,
„Finska konstföreniugen 1846-96" ja .^aman kir-

joittama elämäkerta teoksessa ,,rinsk biografisk

hiindbok" I; E. Aspelin-Haapkylä, „W. H. ja

maisemamaalaus Suomessa" („Oma maa" V).]

F. L.

Holmboe [-huj, Jens (s. 1880), norj. kasvi-

tieteilijä, v:sta 1902 Krisliaaniau kasvit, puu-
tarhan assistentti, 1906 Bergenin museon kon-

servaattori ja seur. v. sen johtaja. H:n useim-

mat tutkimukset kohdistuvat kasvimaantietee-
seen ja Norjan n3'kyisen kasviston synnyn selit-

tämiseen. Julkaissut: „Nogle ugrresplanters ind-

vandring i Norge" (Nyt mag. f. naturv., 1900),

,,Planterester i norske torvmyrer" (Vid. selsk.

skr., 1903), ,,Studier over nornke plauters histo-

rie" I-ITI (Nyt mag. f. naturv., 1905-06). Teki
1905 yhopistou stipendiaattina Kypros-saareen
kasvit, matkan, jonka tulokset esitetään parai-

kaa (1910) ilmestyvässä laajassa teoksessa.

(J. A. W.)
Holmboe [-hilj, Thor oi f (s. 18G6), norj.

maalari, opiskeli Berliinissä Guden johdolla,

myöhemmin Cormon'in oppilaana Pariisissa. Asuu
nykyään Kristiaaninssa. H. saavutti nopeasti

yleistä suosiota hienoilla, hiukan tyylitellyillä

maisematauluillaan, joiden aiheet ovat saadut

mereltä ja Pohjois-Norja.-ta. Kiria-nkuvittajana
ja koristeellisilla luonnoksillaan H. on tuntuvasti

vaikuttanut kotimaansa taiteeseen. Viime vuo-
sina saanut voimakkaita vaikutteita impressionis-

mista. Erikoisnäyttely Helsingissä 1910.

Holmenkollen, metsän peittämä, 371 m yi.

merenp. kohoava harju Kristiaanian kaupungin
pohjoispuolella, tunnettu parantolastaan y. m.
laitoksistaan. Suurilla kustannuksilla raken-
rietlu viertotie ja myös 6,» km pitkä, 242 m yi.

merenp. asti kohoava, sähköraitiotie vievät har-

julle. Parantola, perust. 1888, on 323 m yi.

merenp. suurten havumetsien ympäröimä ja läpi

vuoden paljon käytetty paraiuuis- ja virkistys-

paikka (hermostuneita, taudeista toipuvia y. m.),

— H. on myös talviurheilujen kesku.spaikka

(maailmankuulu H:n mäki korkeine hyp|)yrei-

neen, urlicihirakontius y. m. — Sinne on raken-

nettu lukuisia yksityisten huviloita ja hotelleja.

H:n huipulla on torni, josta on viehättävä näkö-
ala Kristiaanian-vuonon ja sen ympäristön yli.

W. S-m.
Holmes fhonmzj, Oliver Wendell

(1809-94), ameriik. kirjailija, on sepittänyt moni-
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lukuisia, enimmäkseen huumorillisia ja satiirilli-

sia runoja, esiui. kokoelmat ,,Humorous poems"

(1865), „Songs of many seasons" (1874), „The
iron gate aud other poems" (1880). Ehkä pa-

rasta H. on luonut filosofisten pakinoiden alalla;

näitä tuotteita ovat „Autocrat of the break-

fast table" (1859), „The poet at the break-
fast table" (1872), ja, „Over the leacups" (1890).
IT:n romaaneista mainittakoon ,,Elsie Venner"
(1861), „The guardian angel" (1868), ja „A
mortal antipathy" (1885). H:n kootut teokset,

10 nid. 1890. [Iveniiedy, „Life of O. W. Holmes"
(1883) ; J. T. Morse, „0. W. Holmes" (189G,

2 n.).] J. H-l.

Holmestrand, ihanalla paikalla sijaitseva

merikaupunki Norjassa, Jarlsberg-Larvikin am-
tissa, Kristiaanian-vuonon ja Drammen-Skienin
radan varrella; 2,553 as. (1900). Opettajasemi-
naari ja oivallinen merikylpylaitos. Harjoittaa

merenkulkua ja puutavarakauppaa.
Holmgangr („saarellakäynti"), kaksintaistelu-

tapa muinaisilla skandinaaveilla, saanut nimensä
siitä, että oli tapa kutsua vastustaja kaksintais-

teluun jollekin pikku saarelle, jossa toisen tai

toisen piti kaatua. Kuitenkin käytettiin sila

myöskin jumalantuomiona omaisuusriidoissa,

jolloin taistelu lakkasi, kun toinen taistelijoista

haavoittui, ja voittaja sai riidanalaisen maan tai

esineen. K. G.
Holmgard (oik. „saarikaupunki"), mskand.

nimitys Novgorodin kaupungille ja valtakunnalle,

jonka kanssa ruotsalaiset olivat alituisessa niin

hyvin rauhallisessa kuin sotaisessa yhteydessä

;

vrt. G a r d a r i k i. K. G.
Holmgren [-en], 1. Hjalmar Josef H.

(1822-85), ruots. matemaatikko, tuli Upsalan
yliopistoon matematiikan dosentiksi 1847. Vv.
1847-50 H. oli Upsalan lyseossa opettajana; 1855

hän tuli Tukholman teknologisen laitoksen mate-

matiikan ja mekaniikan opettajaksi ja 1857

saman laitoksen professoriksi. Hänen tieteelli-

nen tuotantonsa on melkein kokonaan puh-
dasta matematiikkaa. H. on uudemman mate-
maattisen tutkimussuunnan edustajia ja osoit-

taa esityksissään tieteellistä alkuperäisyyttä ja

selvyyttä. Hän on m. m. kirjoittanut: „0m
differentialkalkylen med indices af hvad natur
som helst" (Vet. akad. handl., 1866), „Sur Tin-

tegration de Töquation difl'6rentielle" (Vet. akad.
handl., 1869). Mainitsemista ansaitsevat myös
„Sur la convergence des söries trigonom^triques
proc6dant suivaut les multiples d'un meme arc."

(Liouvillen „Journal des math4maliques pures",

1851) ja „0m multipla integraiers transforma-
tion". (Vet. akad. haudl., 1866). H:n harrastus
ja tutkimushalu ulottui kasviopinkin alalle.

2. Karl Albert Viktor H. (1824-1905),

edellisen veli, ruots. fyysikko, tuli Upsalan yli-

opiston fysiikan dosentiksi 1855, oli Lundin yli-

opiston V. t. fysiikan professorina 1861-67 ja

1868 syyslukukaudella, sekä saman aineen vaki-

naisena professorina 1876-97. Hän kirjoitti:

,,0m gamla grufvor igenvallade af mossa" (öfver-

sigt af vet. akad. förhandl., 1854), „T{echerches
rclatives ä Tinfluence de la tempörature sur le

magn^tisme" (Nova act. reg. soc. scient., 1855),
„Ilön angäende magnetismens inverkan pä vär-

meledningen hos fasta kroppar" (1861), „0m
Tärmeledningen hos magnetiskt järn" (öfversigt

18. III. Paineltu 24':, u.

af vet. akad. förhandl., 1862), „Bidrag tili läran
om IjudvAgsbildningeu i rör" (sam. paik. 1865).

U. S:n.
3. August Emil Algot H. (1829-88),

ruots. eläintieteiljä, edellisen veli, etenkin hyön-
teistutkija, 1871 metsätiet, laitoksen lehtori, 1880
maauviljely-sakatemian entomologi, missä toi-

messa hänellä on suuria ansioita tieteensä sovel-
luttajana maatalouteen. Teoksia: „Ichneumologia
suecica" (1864), „0m äkerns vauligaste skade-
insekter" (1873), „0m skadoinsekler inomhus"
(1879), „Handbok i zoologi" (1865-71, imctlä-
väiset ja linnut). (J. A. W.)

4. Alarik Fritiof H. (18'31-97), edellisten
veli, ruots. lääkäri ja fysiologi; toimittuaan
ensin käytännöllisenä lääkärinä tuli H. teoreet-
tisen ja käytännöllisen lääketieteen apulai.-^eksi

Upsalaan 18G1 ja antautui kokonaan fysio-

logian alalle. Perusti Ruotsin ensimäisen fysio-

logisen laitoksen ja nimitettiin 1864 fysiologian
professoriksi. H:n suurimmat tieteelliset ansiot
perustuvat hänen värisokeutta koskeviin tuLki-

muksiinsa, jotka ovat johtaneet moniin käytän-
nöllisiinkin tuloksiin. Näistä teoksista maiuitta-
koou: „0m deu medfödda färgblindheteus dia-

guostik och teori" (1874), „0m färgbliudheten
i dess förhällande tili järnvägstrafiken och sjö-

väsendet" (1877), „0m de färgade skuggorna och
färgbliudheten" (1878), „0m pupillarafst&udet
hos färgblinda" (1879), „Huru de färgblinda se

färgeFua" (1880) y. m. silmän fysiologiaa kos-

kevia julkaisuja. V. 1889 H. perusti „Skaudina-
visches Archiv fiir Physiologie" nimisen aika-

kauskirjan, jota hän sitten eliuajallaan ehti toi-'

mittaa 7 nidosta. Ollen ahkera urhcilunharras-i

taja hän julkaisi myöskin tällä alalla ansiok-

kaita teoksia sekä perusti yhdistyksiä ruumiin-
harjoitusten edistämiseksi. H. oli myöskin tun-

nettu runoilijana ja kaunopuhujana. M. 0-B.
Holmia, Tukholman latinainen nimi.

Holmiumi, alkuaine, joka kuuluu harvinais-

ten maametallieu ryhmään ja luonnossa seuraa

erbiumia. H:ia ei vielä ole saatu puhtaaseen

muotoon. Edv. TTj.

Holmogory [-gö'-J, piirikaupunki Arkangelin

kuvernementissa Viena-joen varrella, on edullisen

asemansa takia leveän purjehdittavan joon ran-

nalla sekä meren ja Pinega-joen läheisyyde.ssä

jo varhain ollut kauppapaikkana. Mainitaan

ensi kerran 1355. Novgorodin arkkipiispalla oli

siellä erityinen käskynhaltia kymmenysten ko-

koomista varten. Moskovan hallitsijat pitivät

niinikään siellä v:sta 1471 käskynhaltioita ja

tiuneja. 15:nnellä ja 16:nnella vuosis. H. nousi

kukoistukseen, kun englantilaiset kauppiaat,

jotka purjehtivat sinne Vienan-lähden kautta,

tekivät H:n varastopaikakseen. Sitten kuin

Viena-joen suulle 1585 perustettiin Arkangelin

kaupunki, josta n:iin on 70 virstaa, väheni

viimemainitun kauppa vähenemistään ja 1700

siirrettiin myöskin vojevodan (maaherran) vi-

rasto Arkangeliin. Nyt on H:ssa vain toista

lullatta asukasta. Nimi on suomalaista alku-

perää: sen vanhemmat muodot ovat Kalmofiary

ja Kolmogory, joiden edellinen osa on nähtä-

västi = suom. „kalnia". H:n vastapäätä Viena-

joessa olevalla Kur-ostrov-saarella on ehkä ollut

,,bjarmien" jumalankiiva ja kalmisto (ks. B j a r-

m a 1 a n t i). J. J. M.
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Holmqvist, Per Johan (5. 1866)
,

geologi,

v:sta 1901 lehtori Tukholman teknillisessä kor-

keakoulussa. H. on tunnettu alkuvuoreututkija.

Hänen tärkein teoksensa on ,,Die Granite von

Schwedeu" (1906). Mainittavia ovat myös H:n
tutkimukset tunturimuodostuksista Toruionjär-

ven tienoilla: „En geologisk profil över den skan-

dinaviska fjällkedjan vid Torneträsk" (1903).

(P. E.)

Holocephali ks. Haikalat.
Holoedriset kiteet ks. K i d e.

Holofernes (= Orofernes, Persian ja Kappa-
dokian historiassa esiintyvä nimi), assyrialainen

sotapäällikkö, jonka Juudit surmasi : ks. J u u-

d i t i n kirja. Ar. H.
Holoptychius, eräs devouikauden kalasuku,

kuuluva kiillosuomuisten (ks. t.) luokkaan.
Holoseeni (kreik. /ioZos = kokonaan, ja kaino's

= uusi), geol., kvartäärisysteemin nuorempi
osasto, ks. Geologiset muodostumat.
Holotricha, ripsilikoeläin lahko, jossa koko

ruumiin pinta on tasaisesti väryskarvojen peit-

tämä ilman huomattavaa suunpuoleista ripsi-

riviä. Ainoastaan eläimen molemmissa päissä

ovat muutamat ripset vähän vahvempia. Tähän
kuuluvat esim. mätänevässä vedessä runsaasti

esiintyvät Paramcecium-\ay\t ja sammakon suo-

listossa elävä Opalina ranarum, molemmat pal-

jaalla silmälläkin huomattavia pikkueläimiä.
E. W. S.

Holothuria ks. JI e r i m a k k a r a t.

Holovackij ks. Golovatskij.
Holovtsin, kaupunki Länsi-Venäjällä. Mohi-

levin kuvernementissa, Mohilevista 32 km luo-

teeseen. H:n luona 4 p. heinäk. 1708 tapahtu-

neessa taistelussa Kaarle XII 12,000 miehellä

loistavasti voitti venäläisen, Seremetjevin ja

Mensikovin johtaman armeian, 20,000 miestä.

E. E. K.
Holst, Hermann Eduard von (1841-

1901), venäl.-saks. historioitsija, julkaisi 1867

Aleksanteri II:ta vastaan huhtik. 1866 tehdyn
murhayrityksen merkitystä käsittelevän lento-

kirjasen ja oli sen johdosta pakotettu siirtymään
Yhdysvaltoihin; toimi sauomalehtimieheuä ja

yliopiston opettajana Strassburgissa, Freibur-

gissa ja Chicagossa. H:n tärkein teos on: „Ver-

fassung und Demokratie der Vereinigten Staaten

von Nordamerika" (1873-91).
Holstein, v:een 1864 herltuakunta ja yhdis-

tetty Tanskaan, muodostaa nyt etolä-osan Preus-

sin provinssia Schleswig-H., rajoittuu etelässä

Elbeen, pohjoisessa Eideriin ja Pohjan-Itämeren
kanavaan, lännessä Pohjan-, idässä Itämereen,

kaakossa Lauenburgiin ; 8,453 km^ n. 900,000 as.

Siihen kuului neljä maakuntaa: Holstein (kes-

kellä maata), Stormarn (etelässä), Wagrien
(idässä) ja Ditmarscheu (lännessä). Pääkaupun-
kina oli Gliickstadt (vrt. Slesvig-H.).
Historia. H:n alkuperäinen nimi oli Nord-

albingia. Sen vanhimmat asukkaat olivat saksi-

laisia, joihin lännessä oli sekaantunut friisejä ja

idässä (Kaarle Suuren ajoista asti) slaavilaisia

obotriitteja. Kaarle Suuri valloitti maan suu-

reksi osaksi (804) ja aloitti sen käännyttämistä
kristinuskoon. Stormarn ja varsinainen H. kuu-
luivat seuraavina aikoina Saksin herttuakuutaaii.

Saksan kuningas Henrik I perusti H: n suojaksi

tanskalaisia vastaan Slesvigin rajamaan (934),

mutta keisari Konrad II luovutti tämän 1026
Tanskan Knut Suurelle, joten H: n pohjois-

rajana oli siitä lähtien Eider-joki. Keisari
Lothar Saksilainen jätti H:n ja Stormarnin kreivi-

kunnat lääniksi Aadolf I Schauenburgilaiselle

1110. Hänen seuraajansa laajensivat valtaansa
yli koko nykyisen H:n, mutta 1203 täytyi kreivi

Aadolf III:u tunnustaa Tanskan Valdemar Scie-

riu yliherruus. Valdemarin jouduttua vankeu-
teen Aadolf IV: n onnistui valloittaa H. takaisin

(1225), joka valloitus vahvistettiin Valdemarin
joudutttia tappiolle Bornhöveden luona 1227.

Myöhemmin 1200-luvulla H. jaettiin useiden

sukuhaarojen kesken, multa pysyi suhteessaan
Saksan valtakuntaan kokonaisuutena. V. 1326

kreivi Gerhard III Suuri (Rendsburgin haaraa)
yhdisti Slesvigin alueeseensa; hän anasti lo-

pulta melkein koko Tanskan, mutta murhattiin
1340. Hänen sukunsa jatkoi taistelua Tanskaa
vastaan; hänen pojanpoikansa Gerhard VI sai

1386 kuningatar Margareetan suostumuksen
Slesvigin omistukseen. (Seuraavaan historiaan

nähden ks. Slesvig-H., historia.) G. R.
Holstein-Gottorp suku, Tanskan Oldenburgin

kuningassuvun sivuhaara, polveutuu herttua

Aadolfista (k. 1586), kuningas Fredrik I:n kol-

mannesta pojasta, joka jaoissa veljiensä kanssa
1544 ja 1580 sai n. s. Gottorpin alueet Slesvigiä

ja Holsteinia. H. G:n herttuat olivat samallsi

Saksan valtakunnan ja (slesvigiläisten alueit-

tensa puolesta) Tanskan vasalleja. Tämä suku
on tunnettu vihollisuudestaan Tanskaa vastaan,

ollen sen sijaan liitossa Ruotsin kanssa. Eräs
haara siitä hallitsi Ruotsissa vv. 1751-1818; sii-

hen kuuluivat kuninkaat Aadolf Fredrik, Kus-
taa III, Kustaa IV Aadolf ja Kaarle XIII. Toi-

nen saman suvun haara hallitsee vieläkin Venä-
jällä; siihen ovat kuuluneet keisarit Pietari III.

Paavali I, Aleksanteri I, Nikolai I, Aleksanteri II,

Aleksanteri III ja Nikolai II. Kolmas haara
hallitsee Oldenburgin suurherttuakunnassa v:sta

1773. (vrt. S 1 e s V i g-H o 1 s t e i n, historia, ja

Gottorp.) G. R.
Holsteinilainen koppeliviljelys, koppelivilje-

lystapa, joka oli jo verrattain varhain kolmi-

jakoisen viljauviljelystavan ohella tunnettu
Slesvig-Holsteinissa, ja joka siellä suurtiloilla jo

1700-luvuu alussa oli enimmin levinnyt viljelys-

järjestelmä. Peltolohkot ympäröitiin ojilla j;i

pengermillä sekä istutettiin viimemainituille

pensasaidat. Lohkoluku oli alkuaan 11-15, sit-

temmin tavallisesti 10. Kierron alussa olevat

lohkot kasvavat viljaa, loppulohkot taas ovat

heinänkasvussa (laitumena) . Järjestelmä on vai-

kuttanut suuresti karjanhoito-olojen kehitykseen

Slesvig-Holsteinissa, josta se on levinnyt useihin

muihin maihin, muodostuen aina paikallisten

olosuhteitten mukaan. Varsinkin on koetettu

muuttaa sitä kasvivuorottelun periaatteiden mu-
kaan, s. o. ottaa viljakasvien ohella viljeltäväksi

juuri- ja palkokasveja sekä tehdä heinänurmet
lyhyempiaikaisiksi. J. E. S.

Holsteinilainen puolue Ruotsissa syntyi

Kaarle XII:n kuoltua. Sen tarkoituksena oli

saada perintöoikeus Ruotsin kruunuun tunnus-

tetuksi Kaarle XII:n vanhemman sisaren Hedvig
Sofian pojalle, Holsteinin herttualle Kaarle Fred-

rikille. Puolue kasvoi suuresti v:n 1720 jäl-

keen, kun pelättiin että kuningas Fredrik aikoi
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muuttaa uutta hallitusmuotoa. Venäjän tsaari

Pietari I kannatti herttuan asiaa, joka oli lähte-

nyt Venäjälle 1721. V. 1723:n valtiopäivillä hert-

tuan ystävät saivat aikaan, että hauelle annet-
tiin nimi „kuninkaallinen korkeus" sekä vuotui-
nen eläke ; valtaneuvostoou tuli hänen puolue-
laisiaan, ja v. 1724 Ruotsin ja Venäjän hallituk-

set tekivät sopimuksen, jossa ne sitoutuivat

hankkimaan herttualle Slesvigin Tanskalta;
mutta Englanti ja Ranska estivät sodan synty-
mästä. Kun Kaarle Fredrik meni naimisiin Pie-

tari I:n vanhimma^i tyttären Annan kanssa, he-

rätti se Ruotsissa arveluita, ja kun holsteiuilai-

neu puolue joutui yhä enemmän Venäjän halli-

tuksesta riippuvaiseksi, vieraantuivat siitä mo-
net. Arvid Horn sai aikaan, että Ruotsi liittyi

n. s. Hannoverilaiseeu liittoon, irtaantuen siten

kokonaan Venäjästä, ja v:n 1727 jälkeen holstei-

nilainen puolue kokonaan hävisi.

K. O. L.
Holsti. 1. Rudolf Israel H. (1815-52),

suom. kirjailija, s. Vaasassa, tuli 1832 ylioppi-

laaksi, 1840 maisteriksi ja 1847 fil. tohtoriksi,

harjoitti esteettisiä ja filosofisia opintoja sekä
herätti huomiota runoilijan ja ajattelijan lah-

joillaan, oli 1843-46 eteläpohjal. ylioppilasosa-

kunnan kuraattorina, tuli 1847 yläalkeiskoulun
rehtoriksi Hämeenlinnaan, jossa kuoli. Kirjoi-

tuksessaan „0m Hamlet af Shakespeare" (Jouka-
hainen II, 1845) hän osoittautuu teräväjärki-
seksi ja älykkääksi runouden tutkijaksi, on kir-

joittanut runoelmia (pain. m. m. Joukahrssa VII),
latinankielisen filosofisen väitöskirjan (1847)

y. m. A. Gr.
2. Hugo Östen Leonard H. (s. 1850),

suom. lääkäri, edellisen poika, 1877 lääketieteen

ja liirurgian tohtori (väitöskirja: „0m Typhus
recurrens oeh särskildt dess senaste epidemi
i Helsingfors"), sisätautien dosentti 1883 (väitös-

kirja: „Bidrag tili käuuedom af den granulära
njuratrofin") sekä tuli saman tieteenhaaran ylim.

professoriksi 1886. Toimittuaan lääkärinä muu-
tamissa maaseutukaupungeissa H. siirtyi 1876
Helsinkiin, tullen Yleiseu sairashuoneen sisä-

tautiosaston apulaislääkäriksi, millä osastolla

hän sittemmin on useat kerrat johtanut opetusta.
V. 1884 H. oli Suomen lääkäriseuran puheen-
johtajana. Hänen tieteellisistä teoksistaan mai-
nittakoon vielä: „Till frägan om empyemernas
behaudling" (1884), „0m föräudringarna af de
finare artererua vid den granulära njuratrofin

och deras betydelse för denna sjukdoms patologi"

(1885), „0m älderns och könets inflytande pä
morbiditeten" (1888), „0m älderns, könets och
sociala förhällandeus inflytande pä dödligbeten
i tuberkulösa sjukdomar, särskildt i lungsot"
(1890). J/. 0-B.
Holter, Iver (s. 1850), norj. säveltäjä; on

toiminut v:sta 1886 Kristiaanian musiikkiyhdis-
tyksen kapellimestarina ; säveltänyt 1 sinfonian,

1 jouhikvartetin, 2 kantaattia y. m. /. K.
Holtz [-ts], Wilhelm (s. 'l836). saks. fyy-

sikko, tullut tunnetuksi etenkin 1865 suunnit-

telemastaan influenssisähkökoneesta. H. oli v:sta
1881 alkaen fysiikan yksityisdoseuttina Greifs-

waldissa ja nimitettiin 1883 saman aineen pro-
fessoriksi. Tärkeimmät sähköoppia koskevat
tutkimuksensa hän julkaisi nimellä „Theorie,
Anlage und Prufung der Blitzableiter" (1878)

ja „t)ber die Zunahme der Blitzgefahr und ihre
vermutlichen Ursachen" (1880). U. 8:n.
Holtzendorff, Franz von (1829-89) , saks.

oikeusoppinut, oli 1861-73 lainopin professorina
Berliinissä ja vuodesta 1873 Miinchenissä; työs-
kenteli etupäässä rangaistus- ja vankeinhoito-
laitoksen uudistamiseksi sekä kuolemanrangais-
tuksen poistamiseksi

; puolsi iiriläistä vankila-
systeemiä. Kirjoittanut suuren joukon oikeus-
tieteellisiä teoksia, etupäässä rikosoikeuden
alalta, ottanut osaa useiden aikakauskirjojen
julkaisemiseen sekä toimittanut m. m. tunnetun
teoksensa „Eucyklopädie der Rechtswissenschaft
in systematischer und alphabetischer Bearbei-
tung" (1870-71), jonka 6:nnen painoksen Kohler
y. m. ovat muodostelleet (1902-04). Työskennel-
lyt myös yleisen kansansivistyksen kohottami-
seksi julkaisten m. m. „Sammlung gemeinver-
stäudlicher wissenschaftlicher Vorträge".

K. E-a.
Holtzmann, Heinrich Julius (1832-

1910), protestanttinen teologi, oltuaan papin-
virassa kolme vuotta, vaikutti professorina v:sta

1861 Heidelbergissa, v:sta 1874 Strassburgissa.
Liikkunut tutkimuksissaan pääasiallisesti U:n
T:n alalla; hänen tunnetuimmat teoksensa ovat:
„Die synoptischeu Evangelien, ihr Urspruuguud
geschichtlicher Charakter" (1863), „Lehrbuch der
historisch-kritischeu Einleitung in das Neue Tes-

ment" (3:s pain. 1892), ,,Lehrbuch der neutesta-

mentlichen Theologie" (2 uid. 1897), kommen-
taarit synoptillisiin evankeliumeihin. Teko-
raamattuun ja Johanneksen kirjoihin sarjassa

„Hand-Commentar zum Neuen Testameut"(1892)

.

On tiibiugeniläisen koulun kannalla (ks. B a u r,

Ferdinand Christian).

Ar. E.
Holvi (ruots. hvalf) , kaareutuva, kiilamaisista

kivistä (h o 1 V i k i V e t) kokoonliitetty katto-

rakenne. Holvin pääosat ovat: tukimuurit,
joilla holvit lepäävät ja joille holvien sivu-
sysäys siirtyy, holvin jännemitta on tuki-

muurien etäisyys toisistaan ; holvijalka on

holvin alin kohta, holvilaki sen korkein;

holvireisi jalan ja laen välinen osa holvista

;

holviruoteet 1. -suonet, ristiholveissa hol-

vin pintoja 1. kappoja kannattavat, kulmasta
kulmaan kulkevat kannatuskaaret. Tavallisimmat
holvimuodot ovat: 1) tynnyriholvi, joko

puoliympyräinen t. huippukaarinen. Jos tynnyri-

holvin taivutus on puolta ympyrää pienempi,

syntyy kappaholvi; 2) luostari- ja

ristiholvit muodostuvat kahden tynnyri-

holvin leikkauksesta, tähti- ja verkko- sekä

normannilaiset viuhkaholvit ovat ristihol-

vin rikkaampia muunnosmuotoja; 3) puolipallon-

muotoinen kupoli ja puolikupoli sekä

samaten puolipallosta syntynyt n. s. b ö ö m i-

läinen kupuholvi. (ks. kuvia.) — Holvin
käytäntö ulottuu kauas muinaisuuteen. Egypti-

läiset sen tunsivat jo n. 3,000 v. e. Kr., mutta
vasta roomalaisilla siitä tuli tärkeä jäsen raken-

nusten organismissa. Suurten kylpysalien katto-

holvien jännemitta nousi yli 25 m:n; bysanttilai-

sen Sofiakirkon kupoli kaartuu 55 m korkeudella

lattiasta. Goottilaisissa katedraaleissa holvitek-

niikka saavutti huippunsa: rautabetonin avulla

on uusin aika huoneiden kattamiseen nähden ai-

kaansaanut todellisen vallankumouksen. (vrt.
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Holvimuotoja.

G o o 1 1 i 1 a i ne ii-. r o o m a 1 a i u e u. U o-

ni a a n i 1 a i n e n ja ]{ e u e s a u s s i t v v 1 i.)

17-0 'N.

Holvikaari, kahden holvin välinen kannatus-

kaari, vrt. Kaari ja Holvi.
Holvikappa ks. Holvi.
Holvilaki ks. Holvi.
Holvireisi ks. Holvi.
Holviruode, Holvisuoni ks. Holvi.
Holviteline, puinen kehys, jolle holvi lyödään

ja joka sen valmistuttua poistetaan.

Holyhead [holilie'd], Euglaiiuiu saari Pyh.

Yrjön kanavassa (Irlannin-meressä) Angleseyn
saaren länsipuolella. Saarella on H:i n kau-
punki (n. 10,100 as.), josta rautatie käy
naapurisaarelle ja sieltä Ison-Britannian mante-
reelle. Kylpypaikka ja tärkeä ylimenopaikka
Dubliniin. Linnoitetun sataman edustalla on suu-

renmoisia aallonmurtajia. — Saarella on vanho-

jen roomal. linnoituksien raunioita. Sekä saari

että kaupunki on kolttil. Cuer Gyhi. ^V. S-m.
Holyoake [holiouk], George Jacob (1817-

1906), engl. sosiaalipolitikko ja vapaa-ajattelija;

toimi v:sta 1841 lähtien joukun aikaa Ovenin
sosialististen oppien levittäjiinä työväen keskuu-

dessa; harrasti erityisesti 0\vcnin aatteisiin pe-

rustuvaa uskonnosta vapautunutta, humaanis-
siveellistä maailmankatsomusta, jolle hän antoi

nimen sekularismi ja jota hän esitti aika-

kauslehdissä „The reasoner" (v:sta 1846) ja

„Secular review" (v:sta 1874) sekä teoksessa

„Secularism, its origin and nature" (1897) ; oli

viimeinen euglantilaiuen, joka istui vankeudessa

ateismista syytettynä. Huomattavia on kuiten-

kin H:n toiminta osuustoiminta-aatteen levittä-

miseksi Englannin työväen keskuudessa. Tässä

suhteessa ou paljon vaikuttanut hänen kirjansa

„The history of co-operation in Rochdale" (1857;

myöhemmin nimeltään „The Rochdale pioueers"

ja „Self-help by the people")
,
joka kahdessa vuo-

dessa sai syntymään 250 osuuskuntaa ; hänen tär-

kein teoksensa tältä alalta on »History of co-

operation in England" (1875-79), vielä mainitta-

koon: „Self-help a hundred years ago" (1888) ja

„The co-operative movement to-day" (1891) ; kir-

joittanut oman elämäkertansa „Sixty years of

an agitator's life" (1892). J. F.

Holyrood Iholirfid], Skotlannin kuninkaitten

vanha palatsi Edinburghissa. Vanhasta 1501 ra-

kennetusta linnasta on Maria Stuartin huoneisto

ainoita jätteitä. Nykyään linnassa toimitetaan

Skotlannin lordien vaalit. U-o N.
Homarus ks. Hummeri.
Homatropiini (kreik. /iomo's = sama, ja a t r o-

piiui), atropiiuin ja mautelihapon (fenyli-

glykolihapon) esleriiimuotoiuen yhtymä (fenyli-

glykolitropeiini), jolla on atropiiniu tapaiset

vaikutukset ja jota myöskin lääketieteessä käy-

tetään samanlaisissa taudeissa (etupäässä silmä-

taudeissa) kuin atropiinia. (M. 0-B.)
Homburg [-iirhj]. 1. Kaupunki Preussissa

Wiesbadenin hallintopiirissä, Taunus-vuoreii juu-

rella; 13,742 as. (1905). Kylpypaikka; 8 (+
10° - -j- 12° C) mineraalilähdettä. Kylpyvieraiden

luku 1906 14,220. — Oli v:een 1866 Hessen-H:n

kreivikunnan pääkaupunki, — 2. Kaupunki
Baierin Rheinpfalzissa ; 5,493 as. (1905).

E. E. K.
Home ks. Homesienet.
"Home [houm] (engl.), koti; kotimaa. Home-

department [•dipä'tmant], sisäasiain departe-

mentti: — Home Secretary [sekretärij,

siviiliministeri, sisäasiainministeri.

Homelj [-ö-J, piirikaupuiiki Veaäjällä, Mohi-

levin kuvernemenlissa, Sosin varrella; rautatie-

risteyksessä; 36,775 as. (1900). Veu. humala-
kaupan keskusta; sitäpaitsi puu-, villa-, hamppu-
ja pellavakauppaa. — Ruhtinas Paskevildin

linna ja taulukokoelma. — H. mainitaan ensi

kerran 1142. E. E. K.
Homen. 1. Ernst Alexander H.

(s. 1851), lääkäri, patologisen anatomian profes-

sori, ylioppilaaksi 1869, lääket. Jis. 1879, lääket.

toht. 1881, dosentiksi 1880 ja professoriksi 1886.

H:n lukuisista julkaisuista mainittakoon selkä-

ytimen johtoratoja ja sappitiehytten iufektsio-

neja koskevat kokpelli>*et tutkimukset sekä hänen
monet, osaksi kliinilliset osaksi patologis-ana-

tomiset ja histologiset, erilaisia hermotauteja,

varsinkin syfiliksen aiheuttamia, niitten joukossa

erityistä progressiivista dcmensi-muotoa käsitte-

levät kirjoitelmat, joista viimemainituista erikoi-

sesti on mainittava erään omituisen, etenevän
dementian muodossa ilmenevän perhetaudin sel-

vittely. Teokseen ,,Handbuch der patologischen

Anatomie des Nervensystems" (julk. Flatau,

Jacobsohn ja Minor) H. on kirjoittanut luvun
tabcs dorsaliksesta. Useiden vuosien kuluessa

H. on kohdistanut tarmonsa pääasiallisesti laa-
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jalle pohjalle suunniteltuihin, etupäässä kokeile-

viin tutkimuksiin bakteerien merkityksestä her-

moston taudeissa. V:sta 1905 H. julkaisee perus-

tamaansa aikakauskirjaa „Arbeiten aus dera

pathologischen Institut der Univ. Helsingfors",

josta 1905-10 on ilmestynyt 3 nidettä.

2. Viktor Theodor H. (s. 1858), pro-

fessori, edellisen veli; yliopp. 1876, fil. kandi-
daatiksi 1881, fil. lisensiaatiksi 1884, fysiikan
dosentiksi 1886, kutsuttiin sovelletun fysiikan

professoriksi 1898. H:n aikaisimmat tutkimuk-
set koskettelevat .sähköoppia, kuten esim. jul-

kaisusarja: „Ueber die Elektricitätsleitung der

Gase" (1886-88). Hänen tieteellisistä töistään

ovat yleisemmin tunnettuja hänen hallailmiöitä

käsittelevät, perusteelliset tutkimuksensa, joista

mainittakoon: „0m nattfroster" (1893) ja „Der
lägliche VVärmeumsatz im Boden und die

Wärmestrahlung zwischen Himmel und Erde"
(1897). H. pani 1898 alulle Suomen hydro-
grafiset tutkimukset Itämeren pohjoisosassa.
Pohjan- ja Suomenlahdissa ja muutamissa mei-

dän suurimmissa järvissämme ja määrättiin
Suomen hydrografisten tutkimusten johtajaksi
1902, Näitten tutkimusten tuloksia hän on pai-

nattanut nimellä: „Hydrographische Uuter-
suchungen im nördlichen Teile der Ostsee, im
Bottnischen und Finnischen Meerbusen 1898-
1904" (1907). — H. on ollut jäsenenä hallituksen
asettamassa n. s. hallakomiteassa 1893 ja vesi-

tulvakomiteassa 1900. Hän on sitä paitsi ahke-
rasti ottanut osaa niin hyvin kunnallisiin kuin
valtiollisiin rientoihin, ollen koulunopettajien
edustajana valtiopäivillä 1905-06 ja eduskunnassa
v:8ta 1908. Hän on laatinut suhteelliseen vaali-

tapaan perustuvan vaalijärjestelmä-ehdotuksen,
joka pantiin nykyiseen valliopäiväjärjestyk-
seemme kuuluvan vaalilain pohjaksi. Bobrikovin
toimesta hänet karkoitettiin 1904 Novgorodin
kaupunkiin, josta kuitenkin sai palata kotimaa-
han seur. v. U. 8:n.
Homeopatia (kreik. homoiopa't1ieia = samoiu-

tuntemiueu), parantelutapa, jonka pääominaisuu-
tena on se, että potilasta hoidetaan sellaisilla

lääkkeillä, jotka terveissä ihmisissä aikaansaavat
juuri sentapaisia ilmiöitä, mitkä ovat ominaisia
hoidettavan potilaan taudille; taudilliset tilat ja
ilmiöt olisivat muka vertaisillaan — „similia
similibus" — parannettavissa. Tämän lisäksi

homeopatia käyttää lääkkeitä suunnattomasti
miedonnettuina ja siis tavattoman pienissä annok-
sissa. H. on kokonaan tieteellistä pohjaa vailla.

H:n perustaja on Hahnemann. vrt. A 1 1 o p a t i a.

(M. 0-B.)
Homeridit (kreik. homerVdai) . 1. Homero-

laisen runouden harrastajat, esittäjät (rhapso-
dit), jäljittelijät. — 2. Khios-saarella muinoin
elänyt suku, jonka luultiin polveutuvan Home-
roksesta; toisen tarinan mukaan se polveutui
eräistä panttivangeista (h o m e r o i) . Jo van-
halla ajalla on joskus oletettu, että tämä khio-
lainen suku on keskuudessaan vaalinut ja kehit-
tänyt sekä jälkimaailmalle välittänyt homero-
laista runoutta; tämä käsitys nojaa kuitenkin
sangen heikkoihin perusteihin. O. E. T.
Homerinen nauru, sydämenpohjasta lähtevä,

raikas, pitkä nauru, saanut nimensä siitä, että
Homeros muutamassa kohdin (esim. Iliadi I 559)
kuvaa jumalien naurua sellaiseksi.

Homeros [-mc-], perintätarinan mukaan iki-

vanha kreik. runoilija, suurten sankarieepoksien
Iliadin ja Odysseian luoja. Nämä eepokset, jotka
ovat Kreikan kansan vanhimmat säilyneet
hengentuotteet, käsittelevät aiheita Troian sodan
tarustosta. Iliadin perusaiheena on Akhil-
leuksen ja Agamemnonin riitaantuminen ja sen
tuhoisat seuraukset; sen toiminta ajatellaan ta-

pahtuvaksi lyhyen ajan kuluessa Troian sodan
10:ntenä vuonna. Kuningas Agamemnon, Troiaa
ahdistavien kreikkalaisten ylipäällikkö, anastaa
omavaltaisesti sotajoukon uljaimmalta sanka-
rilta, Myrmidonien nuorelta päälliköltä Akhil-
leukselta hänen kauniin sotasaaliinsa, Briseis
neitosen. Syvästi loukkaantuneena Akhilleus ve-
täytyy erilleen taistelusta, ja hänen äitinsä,

Thetis jumalattaren pyynnöstä ylijumala Zeus
lupaa antaa troialaisten voittaa taisteluissa, siksi

kunnes kreikkalaiset ymmärtävät, mitä ovat teh-

neet häväistessään parhainta miestään. Akhil-
leuksen pysytellessä leirimajassaan troialaisten
rohkeus yltyy; pitkällisissä taisteluissa kreikka-
laisten sankarit kyllä pitävät kauan puoliaan,
mutta vihdoin heidän täytyy peräytyä leiriinsä,

voittavain troialaisten leiriytyessä taisteluken-
tälle. Agamemnon jo katuu julkeata menette-
lyään ; lähetystö lähetetään tärjoomaan Akhil-
leukselle sovintoa ja hyvitystä, kunhan vain
jälleen ryhtyy taisteluun. Mutta Akhilleus yhä.

pysyy leppymättömänä. Tuima taistelu uudis-

tuu; . useat kreikkalaisten parhaista miehistä
haavoittuvat; vihdoin troialaiset, kuningas
Priamoksen poika Hektor johtajanaan, ryntäävät
linnoitettuun leiriin ja yrittävät sytyttää kreik-
kalaisten laivastoa tuleen. Silloin Akhilleus sallii

ystävänsä Patrokloksen viedä myrmidonit taiste-

luun. Troialaiset lyödään pakoon, mutta Patrok-
los saa Hektorin kädestä surmansa. Katkeran
surun valtaamana Akhilleus tekee sovinnon
Agamemnonin kanssa ja rientää taisteluun.

Vimmastuneena hän ajaa troialaisia edessään ja

surmaa heitä joukottain; vihdoin hän kaksin-
taistelussa kaataa Hektorin. Patrokloksen kun-
niaksi pannaan toimeen suurenmoiset hautajai-

set urheilukilpailuineen. Mutta kaatuneen viha-

miehensä ruumista Akhilleus ei lakkaa häväise-

mästä, ennenkuin vanha Priamos vihdoin yön
pimeässä tulee hänen luoksensa ja herättää hä-

nen sydämessään sääliä, niin että hän vanhuk-
selle luovuttaa hänen jalon poikansa jätteet.

Troialaisten itkuihin ja Hektorin hautaukseen
Iliadi päättyy. — Odysseian aiheena ovat
Ithakan kuninkaan Odysseuksen seikkailurik-

kaat harharetket hänen kotimatkallaan Troiasta,

hänen kotiintulonsa ja hänen kostonsa. Kymme-
nentenä vuonna Troian valloituksen jälkeen

Odysseus on vielä kaukana kotimaastaan ; häntä

pidättää merellisellä saarella Kalypso niminen
haltiatar. Sillaikaa ylimieliset kosijat ahdis-

televat hänen uskollista puolisoaan Penelopeiaa

ja kuluttavat mässäämällä hänen varojaan.

Hänen nuorukaiseksi varttunut poikansa Tele-

makhos lähtee matkoille tiedustelemaan isänsä

entisillä sotatovereilta hänen kohtalojaan. Sillä

välin Kalypso vihdoin Zeuksen käskystä päästää
Odysseuksen luotaan. Rakentamallaan lautalla

Odysseus lähtee merille, mutta Poseidon jumala,

jonka pojalta, kyklooppi Polyphemokselta hän on
puhkaissut hänen ainoan silmänsä, hajoittaa
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myrskyllä lautan. Vaivoin Odysseus pelastuu
Phaieekien saareen. Siellä hän vieraanvaraisen
Alkinoos kuuinkaau talossa kertoo kohtaloltaan,
siitä asti kun hän laivoineen lähti valloitetusta
Troiasta. Myrskyn ajelemana hän oli ensin jou-
tunut Lotossyöjäin maahan ja sieltä saapunut
kyklooppien maahan, jossa ovelasti pelasti it-

sensä ja miehensä Polyphemoksen luolasta. Kun
sitten laivat olivat saapuneet lähelle kotimaata,
oli laivaväen ajattelematon teko päästänyt irti

vastatuulet, jotka jälleen ajoivat heidät kaukai-
sille merille. Saavuttuaan väkivaltaisten Lais-
trygonien satamaan laivasto miehineen tuhoutui;
ainoastaan se laiva pelastui, jota hän itse ohjasi.
01e.«keltuaan sen jälkeen vuoden Aiaien saarella,
Helioksen (auringon) tyttären, Kirke velhon
luona, hänen täytyi lähteä maailmanvirran taakse
vainajaiu synkkään olopaikkaan Teiresias tietä-

jältä tietoja saamaan. Onnellisesti oli sitten
suoriuduttu useista vaarapaikoista. Mutta Thri-
nakian saarella Odysseuksen nälistyneet toverit
eivät voineet pidättäytyä teurastamasta ravin-
nokseen Helioksen pyhää karjaa; sen tähden Zeus
hajoitti laivan salamallaan; Odysseus yksin pelas-
tui Kalypson saareen. — Ihaillen paljon kokeneen
urhon kestävyyttä ja neuvokkuutta Phaieekit
antavat hänelle runsaita lahjoja sekä toimittavat
hänet ihmelaivalla nukkuvana Ithakaan. Siellä
hän uskollisen sikopaimenen Eumaioksen majassa
tapaa onnellisesti kotiutuneen poikansa. Kerjä-
läisen haamussa Odysseus menee taloonsa, missä
ensin vain hänen ikäloppu koiransa hänet tun-
tee. Omassa kodissaan hän saa vaimonsa kosi-
jain puolelta kokea röyhkeätä kohtelua. Mutta
kun Penelopeia panee toimeen jousikilpailun,
niin kerjäläisvanhus yksin jaksaa jännittää
Odysseuksen jousen vieläpä suorittaa loistavasti
määrätyn tehtävän. Kerjäläishaamu katoaa ja
Odysseus kostaa talonsa kunnian kaatamalla
kaikki kosijat. Ja riemuiten Penelopeia vihdoin
tuntee palautuneen puoli.sonsa. Kaatuneitten
haamut menevät manan maille; heidän sukulai-
sensa yrittävät ryhtyä kostoon, mutta jumalatar
Athene saa aikaan sovinnon. — Näiden päätapah-
tumien ympärille kietoutuu suuri joukko väli-

kohtauksia ; Iliadissa pääjuoni paikoittain val-

lan peittyy välikohtauksien (varsinkin laajain
taistelukuvauksien) paljouteen.

Ei mikään kansa ole luonut eepillistä runoel-
maa, joka kertomuksen välittömässä luontevuu-
dessa, vilkkaudessa ja tempaavassa voimassa olisi

Iliadiin ja Odysseiaan verrattavissa. Niin kir-

kaspiirtciuen ja havainnollinen on niissä ku-
vaus, että vielä nytkin lukija on miltei näkevi-
nään henkilöiden elävinä liikkuvan silmäinsä
edessä. Esitystapa on peräti objektiivinen; ru-

noilijan persoona ei tunkeudu missään näkyviin.
Sitä syvemmin tehoo lukijaan se luontevan jalo

inhimillisyys, joka siitä huolimatta huokuu koko
kuvauksesta. Kertojan tarkka huomiokyky ja

lämmin havaitsemisen harrastus ei ulotu ainoas-

taan toimiviin henkilöihin, vaan myöskin koko
ympäröivään luontoon; m. m. runo luo eteemme
runsaissa vertauksissa monet ihmeen kirkkaat
luoiinouelämän kuvat. — Kreikkalaisille Ilias ja

Odysseia olivat jotakin enempää kuin ihanaa
runoutta; ne olivat heistä heidän kansansa van-
hinta historiaa; niistä he muka olivat oppineet
tuntemaan jumaliansa; niissä heillä oli oman

olemuksensa loistavat esikuvat, niissä heillä oli

edessään ihmiselämän perusehdot ja peruslait,

niissä kaikkinaisen tiedon lähteet. Näin ne ovat
Kreikan kansan eliimään painaneet häviämättö-
män leiman. ^Meille ne ovat mitä tärkeimmät
lähteet, joista voimme ammentaa tietoja Kreikan
kansan nuoruudenajan oloista ja sivistysmuo-
doista : ne ovat myöskin vanhimmat kreikan kie-

len tietolähteet. Mutta ennen kaikkea ne ovat
eepillisen runouden iäti nuoret, verrattoman iha-

nat merkkiteokset.

Vanhoina aikoina luultiin useita muitakin
teoksia H:n teoksiksi; niinpä H:n nimi näkyy
5:teen vuosis. asti e. Kr. edustaneen kreik. san-
karitarustoa käsittelevää eepillistä runoutta yli-

päätään, siis myös n. s. kyklillisiä eepok-
sia. Vielä kauemmin on H:n teosten joukkoon
luettu koomillinen eepos Margit e s (hävinnyt,
samoinkuin kyklilliset eepokset), parodinen eepos
Batrakhomyomakhia (ks. t.), n. s. H o-

merolaiset hymnit ja muutamat pikku-
runoelmat (n. s. Epigrammit). Hrlaiset hym-
nit olivat rhapsodien (ks. alempana) johdanto-
runoja, joissa jotakin jumalaa ylistettiin ennen-
kuin H:n runojen lausumiseen ryhdyttiin; osaksi
ne ovat kuitenkin laajenneet itsenäisiksi eepilli-

siksi runoelmiksi, joiden aihe on otettu jumalais-
tarustosta. Arvokkaita ovat varsinkin kaunis
Apollonia ylistävä hymni, jonka tekijä sanoo it-

seänsä sokeaksi khiolaiseksi, sekä hymni Deane-

terille (historiallisesti tärkeä) ; muut suuremmat
hymnit ovat omistetut Hermeelle, Aphroditelle ja

Dionysokselle. Vanhimmat ovat syntyneet aina-

kin jo 7:nnellä vuosis. e. Kr.
Homerolaisten runoelmien runomittana on

daktylinen heksametri, joka niissä esiintyy jo

täysin kehittyneenä. Niideu kieli on rikasta

runokieltä, jossa on vierekkäin eri-ikäisiä muo-
toja. Murre on pääpiirteiltään ioonialaista, mutta
seassa on paljon aiolilaiseen murteeseen viittaa-

via omituisuuksia.
H:n persoonasta ja elämästä tiedettiin vain

heikkoperusteisia, ristiriitaisia juttuja. Seitse-

män tai useammankin kaupungin kei rottiin kiis-

televän H:n synnyinpaikan kunniasta. Hänen
iästäänkään ei ollut tietoa ; Herodotos arveli

hänen eläneen 9:nnellä vuosis.; toisilla oli toiset

laskelmat. Ainakin jo 7:nnellä vuosis. e. Kr. oli

H:n runojen lausuminen useissa paikoin Kreik-
kaa järjestetty n. s. rhapsodien juhlakil-

pailuiksi. Nuorten kasvatuksen tärkeimpinä
välikappaleina ne tulivat vähitellen kansan yh-

teiseksi omaisuudeksi. Aleksandrian oppineiden
keskuudessa (ks. etenkin Aristarkhos)
Iliadi ja Odysseia olivat (3:nnesta vuosis. e. Kr.)

erittäin tarkkojen tutkimusten esineinä ; nämä
tutkimukset, joiden tuloksia on säilynyt reuna-

muistutusten (skholionien) muodossa, koh-
distuivat etupäässä tekstin puhdistamiseen ja

vakaannuttamiseen sekä sen ohessa sen selittä-

miseen. Silloin Iliadi ja Odysseia myös jaettiin

kumpikin 24 kirjaan („rhapsodiaan") . Toinen,

osaksi allegorinen tutkimussuunta kehittyi etu-

päässä Pergamonissa.
Jo aleksandrialaisella ajalla selvisi eräille tut-

kijoille (n. s. k h o r i z o n t e s), etteivät Iliadi

ja Odysseia voineet olla saman runoilijan tuot-

teita; tämä käsitys ei kuitenkaan silloin saa-

vuttanut paljon kannatusta. Sen sijaan kyllä
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myönuettiin, että eräät näiden runojen osat

(niink. Iliadin 10:s ja Odysseian viimeinen kirja)

olivat verrattain nuoria lisäyksiä. — Perinnäi-

nen käsitys H:sta Iliadin ja Odysseian luojana

pysyi uudellakin ajalla kauan voimassa; vain sil-

loin tällöin joku yksityinen ääni lausui epäilyk-

siä. Mutta 1795 suuri saks. filologi F. A. Wolf
„Prolegomena in Homerum" (Johdanto H:kseen)

nimisellä teoksellaan johti tutkimuksen uusille

urille. Lähtien m. m. siitä, että kirjoitustaito

oli homerolaisten runojen syntymäaikana kreik-

kalaisille tuntematon, hän tuli siihen päätökseen,

että Iliadi ja Odysseia olivat kokoonpannut pie-

nemmistä lauluista, jotka (erään ensiksi Ciceron

mainitseman tarinan mukaan) Peisistratoksen

asettama toimikunta yhdisti ja järjesti yhtenäi-

siksi eepoksiksi. Täten viritetty n. s. h o m e r o-

lainen kysymys jakoi pitkiksi ajoiksi tutki-

jat kahteen leiriin, toiset kun kielsivät ja toiset

puolustivat runoelmien yhteyttä. Yhä syvenevä
tutkimus osoitti runoelmien kompositsionissa

ristiriitaisuuksia ja epätasaisuuksia, joita oli vai-

kea sovelluttaa yhteen perinnäisen käsityksen

kanssa. Tarkan analyysin nojalla K. L a c h-

mann luuli voivansa jakaa Iliadin niihin pikku-
runoihin, joista se muka oli kokoonpantu ; hänen
kokeensa (1837, 1841) painoi tutkimukseen syvät

jäljet, mutta on kuitenkin ollut omiaan osoitta-

maan, ettei probleemi ole sillä tavoin ratkaista-

vissa. Kansanpsykologian tutkija H. Steinthal

taas koetti (1865) todistaa, että Iliadissa ja

Odysseiassa suurten epätasaisuuksien ohessa ilme-

nevä sommittelun yhtenäisyys johtui siitä luon-

taisesta keskittymispyrinnöstä, joka muka on
havaittavissa kansanrunouden korkeimmin ke-

hittyneissä tuotteissa (niink. esim. Kalevalassa)

.

Sittemmin on jälleen enemmän kiinnitetty huo-
miota runoissa ilmenevään yksilölliseen ja itse-

tietoiseen taiteelliseen työhön (niin B. Niese,

U. V. WiIamowitz-Moellendorf f ) , sumalla kuin on

oivallettu, että runot itse asiassa ovat lähempänä
ritari- kuin kansanrunoutta. — Tätä nykyä mo-
lemmat pääsuunnat ovat suuresti lähenneet toi-

siansa. Yleisesti tunnustetaan, että molemmissa
eepoksissa esiintyy rinnakkain hyvin eriaikuisia

kulttuuriasteita ja eri-ikäisiä kielimuotoja sekä
eriarvoista runoutta. Toiselta puolen on sel-

vinnyt, että eri-ikäiset ainekset ovat niin toi-

siinsa kutoutuneet, ettei niitä käy erottaminen
eri pikkulauluiksi. Tunnustetaanpa sangen
yleisesti, ettei Iliadin suunnitelman yhtenäi-

syyttä ole aikaansaatu mekaanisella kokoonpane-
misella ja ettei se myöskään johdu mistään tie-

dottomasta keskittymisprosessista. Ollaan yhä
taipuvaisempia myöntämään, että Iliadin suunni-
telman arimoiminen, tuon runsaan eepillisen

ainehiston keskittäminen yhtenäisen pääaiheen,

Akhilleuksen vihan, ympärille, on ollut suuren
runoilijan luovaa työtä, — runoilijan, jolle mie-

lellään soisi H:n mainehikkaan nimen. Hänellä
on ollut käytettävänään suuri perinnäinen runo-
varasto, ja hänen jälkeensä laulajat (aoidit),
jotka mahtavien hoveissa esittivät heidän esi-

isiensä mainetöitä, ovat hänen suunnitelmaansa
lisänneet yhä uusia aineksia, vaihtaneet vanhoja
uusiin j. n. e., kunnes Iliadi oli vakiintunut pää-
asiallisesti nykyiseen muotoonsa (n. 8:nnella

vuosis. e. Kr.). Mitä Odysseiaan tulee, arvellaan

(pääasiallisesti A. KirchhofFin käsitystapaa nou-

dattaen) sen olevan yhteensovitetun kolmesta
pääaineksesta ; nämä ovat: kertomus Odysseuksen
kotimatkalla kokemista seikkailuista, kertomus
hänen kostostaan ja kertomus Telemakhoksesta

;

näistä viimeksimainittu on muita runollisesti

heikompi ja iältään nuorempi. Kokonaisuudes-
saan Odysseia on Iliadia nuorempi ; se edustaa
useissa suhteissa kehittyneempää kulttuurikan-
taa. — Runoelmien sekamurre näkyy saavan
selityksensä siitä, että sitä eepillistä runoilua,
jonka lopputuloksia Iliadi ja Odysseia ovat, on
ensin harjoitettu aiolilaisseuduilla Vähän-Aasian
luoteisosassa ja että se sitten on sieltä siirtynyt
ioonialaiselle alueelle.

[Äärettömän runsaasta, H:ta koskevasta kir-

jallisuudesta mainittakoon tässä ainoastaan:
Th. Bergk, „Griechische Literaturgeschichte I"

(1872) ; A. Kirchhoff, „Die homerische Odyssee"
(2 pain. 1879) ; B. Niese, „Die Entwickelung der
homerischen Poesie" (1882) ; U. voa Wilamowitz-
Moellendorff, „Homerische Untersuchungen"
(1884) ; P. Cauer, ,,Grundfragen der Homerkritik"
(2 pain. 1909). Kotimaisia: N. af Ursin, „Den
homeriska frägan" (1879) ; O. E. Tudeer, „Ho-
meeros ja Kalevala" (Valvoja 1885) ; K. Fors-
man [Koskimies] „Mykena ja Homeros" (Val-

voja 1887). — Suomennoksia: E. A. Ingman,
„Iliadis homericse prima rhapsodia fennice"

(1832) ; E. Lönnrot, „Odysseen vastaanotto Faia-

kilaisten saarella" (Suomi 1855) ; J. A. B[erg-
man], „Hpktorin vaiuomus ja kuolo" (Kirj. kuu-
kausi. 1871) ; K. Forsman [Koskimies], „Odys-
seian kaksi ensimäistä runoa" (1877) ; sama,
..Odysseian kolmas runo" (Kirj. kuukausi. 1877).]

O. E. T.

Home rule [houmrulj (engl.), kotoinen halli-

tus, itsehallinto ; valtiollinen iskusana, joka

ilmaisee Irlannin kansallisen puolueen päämää-
rän. Tämä puolue {homerulers = home rulen kan-
nattajat), joka syntyi 1870-luvun alussa, vaatii

Irlannille omaa hallitusta ja omaa parlamenttia.

V. 1886 Gladstone esitti senmukaisen ehdotuksen
Englannin parlamentille, joka sen kuitenkin

hylkäsi ; 1893 laki hyväksyttiin alihuoueessa,

mutta ylihuone hylkäsi sen silloinkin, ja tory-

puolueen voitolle päästyä asia jäi sikseen. Tällä

hetkellä (1910), jolloin kysymys ylihuoneen veto-

oikeuden supistamisesta on joutunut päiväjärjes-

tykseen, on Irlannin home rule-asialla hyvät me-

nestymisen toiveet. </• F.

Homesienet (HyphomycetesJ muodostavat vä-

rillisiä peitteitä eläin- ja kasvijätteille sekä elä-

vien kasvien ja eläinten ruumiin eri osille. Home-
muodot kuuluvat mitä erilaisimpiin sienilahkoi-

hin ja sukuihin. Yleensä kaikkia hienon ja hä-

viävän nukan tapaisia sienimuotoja nimitetään

„homeeksi". Luonnon taloudessa on tämän ta-

paisilla muodoilla, jotka usein ovat vain kor-

keampien sienien alempia kehitysasteita, erit-

täin suuri merkitys loisina sekä kasvi- ja eläin-

jätteiden lahottajina ja maaduttajina. Ne lisään-

tyvät mitä erilaisimmilla kuromilla ja jaetaan

kuromaperien mukaan neljään ryhmään: Muce-

dinacece (kuromaperät toisistaan irrallaan; sieni-

rihmat vaaleat), Dematiaceoe (= edellinen, mutta

sienirihmat tummat), Stilhacece (kuromaperät
yhtyneet pylväiksi), Tiiberctilariacece (kuroma-

perät muodostavat yhtenäisiä kerroksia). —
MoTiiZta-muodot ovat Sclerotinia-hijien (ks.
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Kotelomaljaiset) kehitysasteita. Peni-
cillium- ja Aspergillus-muodot, jotka ovat hyvin
tavallisia hilloastioissa, leivällä, kosteilla seiuä-

papereilla j. u. e. ovat kotelorakkoisten sienien

erivärisiä kuroma-asteita. Muutamat ovat vaa-
ralliset eläimille: A. malignus aiheuttaa tautia

ihmisen korvassa ja tappaa kaniineja. A. flaviis

ihmisen korvassa. A. niger ihmisen korvassa sekä
lintujen keuhkoissa ja heukitorve?>a. Ovularia
ohliqua muodostaa Äumeic-lajien lehtiin ympy-
riäisiä, ruskeita laikkuja. Botrytis vaarallisia

loismuotoja ja yleisiä mädättäjiä. Ramularia-
muodot lienevät etupäässä kotelopulloisen Myco-
8ph(Brella-suvua kuroma-asteita. Ä*. Tulasnei muo-
dostaa hyötyniausikau lehdille melkein veri-

punaisia täpliä ja on Mycosphcerella Fragaricen
kuroma-aste. Ramularia Betce juurikkaalla.

R. Armoracice aikaansaa valkoisia laikkuja
pippurijuuren lehtiin; meillä hyvin tavallinen.

R. Rhei hävittää useimmissa puutarhoissa sa-

malla tavalla raparperin lehtiä. Torula-muo-
doista, jotka ulkonaisesti hyvin muistuttavat
hiivasieniä, aikaansaa moni alkoholikäymistä.
3/t/coder»ra-lajit muistuttavat myöskin suuresti

hiivasieniä, mutta eivät aikaansaa alkoholikäy-
mistä, vaan käyttävät päinvastoin alkoholia ra-

vinto- ja polttoaineenaan muodostaen alkoholi-

pitoisten nesteiden pinnalle kelmuja. Myxo-
trichum reaince muodostaa kuusen pihkalle mus-
tan, jauheisen peitteen. i^MsicZadi«??i-muodot ovat

Venturia-l-diien kuroma-asteita (ks. H e del m ä-

rupi). Fumago {ks. t.) . Jsaria-muodot esiintyvät

usein hyönteisillä ja hämähäkeillä; ne kuuluvat
Cordi/cep.s-lajeihin. Tuherculina persicina loisii

ruostesienten helmi-itiöasteella. T. maxima on
erittäin hyödyllinen hävittäessään tervasroso-

sientä (ks. Ruostesienet). Tuhercularia-

muodot ovat kotelopulloisten JVecfrta-lajien

kuroma-asteita. T. vulgaris on ehkä yleisin

puilla ja pensailla (kuolleilla oksilla) esiintyviä

sieniä: kasvaa suurin joukoin pieninä heleäii-

punaisina kokoina. Sphacelia ks. Härkäjyvä.
lUosporium roscum, joka muodostaa punaisen
jauhomaisen peitteen jäkälälle, on Nectria liche-

nicolan kuroma-aste. Fusarium ks. t. [P. A. Kar-
sten, „Finlands mögelsvampar" (1892).]

J. I. L.

Homestead fhmimKtedJ fengl.). kotipaikka.

Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa h.-sana on saa-

nut erikoisen lainopillisen merkityksen. Sila

käytetään niin. merkitsemään tilaa tai tilanosaa,

joka erityisten lakien mukaan on visseissä ra-

joissa turvattu ulosottoon-panolta ja pakkomyyn-
niltä. Yhdy.svaltain homestead-lainsäädänuöa
tarkoituksena on osaksi viljelyksen edistäminen.
osaksi maanviljelijän ja hänen perheensä välttä-

mättömän toimeentulon, vieläpä hänen taloudel-

lisen itseuäisyytensäkin turvaaminen. Uutis-
viljelyksen edistämiseksi on säädetty koko unio-

nia koskeva v:n 1862 homestead-laki, jonka mu-
kaan Yhdysvaltain täysikäisellä kansalaisella o;i

oikeus saada unionin yhteisestä maasta ilmai-

seksi enintään 160 acren suuruinen palsta sillä

ehdolla, että hän asuu ja viljelee sitä viiden vuo-
den aikana. Tämän ajan kuluttua uutisviljeli-

jälle myönnetään huokeasta rekisteröimismak-
susta täysi omistusoikeus h:iinsa, jota ei mainit-
tujen viiden vuoden aikana saa panna ulosottoon
velasta, joka on tehty ennen omistusoikeuden

saavuttamista. Sittenkuin tämä on saavutettu,
on h:n omistaja tässä suhteessa niiden lakien
alainen, jotka ovat voimassa siinä valtiossa,

missä hänen h:insa sijaitsee. V:n 1862 laki on
suuresti edistänyt Yhdysvaltain läntisten osien
asutusta. — Aikaisempaa alkuperää ovat ne
homestead-lait (II. and exemption laicsj, jotka
ovat voimassa Yhdysvaltain useimmissa yksityi-

sissä valtioissa ja jotka rajoittavat perheen toi-

meentuloon tarvittavan maan käyttöoikeutta.
Ensimäinen säädettiin 1839 Texasissa, joka sil-

loin oli riippumaton tasavalta. Ulo.sottoonpano.sta

vapautetun tilan suuruus määrätään eri valtioi-

den laeissa eri tavalla säätämällä joko maksimi-
arvo (500-5,000 dollariin, useimmiten 1,000 dolla-

ria) tai maksimipinta-ala (40-200 acreen). Suu-
remmilla tiloilla voidaan joku tilan osa erottaa
homesteadiksi

;
jos tämä osa käytännöllisistä

.syistä on muun tilan mukana myytävä pakko-
huutokaupassa, on omistaja oikeutettu saamaan
suojatun osan arvoa vastaavan rahallisen kor-
vauksen. Ne poikkeustapaukset, joissa h. ei

nauti lainsuojaa, ovat kuitenkin niin lukuisat,

että ne tekevät koko tämän lainsäädännön pää-

asiassa tehottomaksi. Niinpä voi h:n kaikissa

valtioissa panna pantiksi velasta, joka on tehty

tilan ostamiseksi; melkein kaikissa (paitsi

Texasissa ja Louisianassa) h:n hypotisoiminen
on muutenkin sallittu, jos maanomistajan vaimo
antaa siihen .suostumuk.sensa. Näin kiinnitetystä

velasta h:n voi ilman muuta panna ulosottoon .

samaten ennen tilan saantia tehdystä velasta,

maksamattomista veroi-sta y. m. H. suojelus ei

näin ollen ole sanottavasti voinut estää Yhdys-
valtain maaomaisuutta tulemasta veloilla rasite-

tuksi, ja kun suojelus supistuu henkilökohtaisiin

velkoihin, on seurauksena ollut, että realiluotto

on kasvanut ylenmääräisesti heukilöluoton kus-

tannuksella. — Homestead-lainsäädäntö on saa-

nut jalansijaa myöskin Kanadassa ja Aust-
raalian siirtokunnissa; samantapaisia
lakeja on myöskin olemassa Englannin Itä-
Intiassa, Serbiassa, Romaaniassa ja

Bulgaariassa. Ne yritykset, joita Sak-
sassa ja Itävallassa on tehty homestead-
lainsäädännön aikaansaamiseksi, eivät ole vieneet

perille. [Waples, „A treatise on homestead and
chattel exemption", Buchenberger, „Die Heim-
stättenfrage" (Archiv des deutschen Landvvirt-

schaftsrats" 1891), Fahlcrantz, „0m hemstad".]
J. F.

Homicidium [-i'd-J (lat., < 7iomo = ihminen,

ja ccpdej-c = surmata) , miestappo.
Homiletiikka (ks. H omii ia), oppi saar-

nasta. Aikaisemmista teoksista ovat huomatta-
vimmat: Ch. Palmer. „Evangelische Homiletik"
(1850, useita painoksia), H. Bassermann, „Hand-
buch der geistlichen Beredsamkeit" (1885) , uudem-
mista teoksista: H. Hering, „Lehrbuch der Homi-
letik" (1897-1905). F. Niebergall. ,,Wie predigen
wir dem moderuea Menschen" (1906), O. Qvenael,

„ITomiletik" (ruots., 1894). E. K-a.
Hozailia (kreik., = keskustelu) , tekstiä yhden-

jaksoisesti selittävä saarna. Esim. G. Menckeni*
homiliat profeetta Eliaan historiasta, suom.
Teol. kirj. seuran kustannuksella. E. K-a.
Homjakov [-ho'f]. 1. Aleksei S t e p a n o-

vits R (1804-60), ven. slavofiilinen kirjailija,

syntyi Mo.skovassa rikkaasta ylimysperheestä ja
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kasvatettiin kreikanuskou ja kausallisten peri-

aatteiden vaatimuksia tarkasti noudattaen. Lo-
petettuaan akateemiset opintonsa Moskovassa ja

palveltuaan kolme vuotta sotaväessä häu 1825-27

matkusti Länsi-Euroopassa ja oli 1828-29 Turkin
sodassa. Sen jälkeen hän kesäisin hoiti maa-
tilojaan ja talvisin asui Moskovassa. H. oli

slavofiilisten aatteiden filosofis-teologinen selvit-

telijä, ja tunnusmerkillistä hänelle on, että hänellä

ei ollut mitään henkistä murrosaikaa. Alusta

loppuun asti hän oli horjumaton ja vilpittömästi

uskovainen venäläisen kirkon lapsi. H:n mos-
kovalainen ystäväpiiri oli 30-luvun alkupuolella

mielipiteiltään vielä jyrkästi „länsimaalainon",

mutta H. sai loistavalla puhelahjallaan sen usko-

maan, että venäläinen kirkko oli muita uskouto-
kuutia korkeampi, opetti sille uskon merkitystä
ihmisen elämässä ja näytti, että kunkin kansan
kehityksen tulee käydä aivan omaa latuansa.

Yksinpä I. V. Kirejevskijkin liittyi slavoiiilisiiu

aatteisiin etupäässä H:u vaikutuksesta. II. ou
vakuutettu siitä, että Länsi-Eurooppa ou „mätä"
ja että sivistyneen maailman uudistus tuleo

Venäjältä. Tähän luuloon perustuu hänen histo-

riankatsomuksensa, jonka hän on esittänyt laa-

jasti kirjoituksissaan maailmanhistoriasta. Niissä
hän tarkastelee sisäisten voimien, etupäässä juuri

uskonnon vaikutusta kansojen elämään. Läusi-
Eurooppa vapausaatteineen menee perikatoa
kohti ja voi pelastua vain omaksumalla venäjän-
uskon, ainoan, joka on täydellisesti säilyttänyt

kristinuskon ikuisen totuuden, venäläisessä kir-

kossa on näet yhtenäisyys ja vapaus sulautuneet
yhteen. Kysymykseen, miksikä Venäjä, joka

kuiteakin H:n mielestä uskonnollisten ja siveel-

listen voimiensa kautta on Länsi-Eurooppaa niin

paljon korkeammalla, ei ole päässyt sen edelle,

hän vastaa hyvin mutkikkaasti. Paljon H. käsit-

teli myöskin teologisia kysymyksiä. Näille hä-

nen kirjoituksilleen muutamat H: n hengenheimo-
laiset antavat niin suuren arvon, että pitävät

häntä jonkinlaisena kirkkoisänä, jotavastoin
Venäjän viralliset jumaluusoppineet ovat niistä

hyvin eri mieltä. Nämät kirjoitukset koskevat
etupäässä uskon ja tiedon suhdetta toisiinsa.

H:n kootut teokset ilmestyivät 1900 (8 osaa).

[Ljaskovskijn ja Zavitnevitsin teokset H:sta; ks.

Slavofiilit.] J. J. M.
2. Nikolai Aleksejevits H. (s. 1850),

edellisen poika, ven. valtiollinen henkilö, s. 1850,

sai sivistyksensä Moskovan yliopistossa, oli

1896-1902 maanviljelysdepartemeutm johtajana,

valittiin 1906 valtakunnanneuvoston jäseneksi,

mutta luopui tästä toimesta päästäkseen valta-

kunnanduumaan, jonka puheenjohtajaksi tuli

1907, kunnes 1910 siitä luopui. Kuuluu lokakuu-
laispnolueen vasemmistoon. A. I.

Hommage [omä'z] (ransk.), kunniaiiosoitus.
— H. de l'a u t e u r [dd lotö'rJ, „kunnioittaen
tekijältä".

Homme [omj (ransk.. < lat. homo), ihminen.
— H. d'a f f a i r e s [-fä'rj, henkilö, joka hoitaa

toisen asioita, asiamies, valtuutettu. — H. d e

lettres [da letrj, kirjailija.

Hommel, Fritz (s. 1854), saks. orientalisti,

:sta 1885 itämaisten kielten professori Munche-
nissä, monipuolinen ja nerokas, mutta väitteis-

sään välistä liian rohkea kirjailija. Julkaissut:

„Die Namen der Säugetiere bei den siidsemit.

Völkern" (1879), „Die semitischen Volker und
Spraehen" (1881-83), „Geschichte Babyloniens und
Assyricns" (1888), „Die babyl. Ursprung der
ägypt. Kultur"(1892), „Sudarab. Chreslomathie"
(1893), „Sumerische Lesestucke" (1894), „Die
altisrael. tJberlieferuug" (1897), „Grundriss der
Geogruphie und Geschichte des alten Orieuts"
(1904). K. T-t.

Homo . . . (kreik. homo's = yhtäläinen)
,
yhdis-

tyksissä = saman . . ., yhtä . .

.

Homo (lat.), ihminen, mies. — H. d i 1 ti v i i

t e s t i s, „vedenpaisumuksen todistaja", ks. A u-

drias Scheuchz eri. — H. homini lu-

pus (lat.) , ihminen on toistansa kohtaan susi

(Plautus). — H. novus (lat., = uusi ihminen),
nousukas. — H. sapiens ks. Ihminen.
Homodonttinen hampaisto, vastakohtana

heterodonttiselle hampaistolle (ks. t.)

,

merkitsee sellaista hampaistoa, jossa hampaat
eivät ole erilaistuneet, vaan ovat kaikki keske-
nään samanmuotoisia. Tällainen hampaisto on
useimmilla luurankoisilla, imettäväisiä lukuun-
ottamatta. E. W. 8.

Homofonmen (kreik. homo's = sama, ja pliöne'

= ääni) , mus., on sellainen moniääninen sävel-

tyyli, jossa eri äänet mahdollisimman läheisesti

sulavat yhteen, Säveltcknillisesti tämä saavu-
tetaan etenkin siten, että kaikki äänet liikkuvat
yhtaikaa samoissa rytmeissä. H:ssa tyylissä sä-

vellyksen vaikutus niinmuodoin perustuu pää-

asiassa äänten sopeutumisesta syntyviin sointu-

yhtymiin eikä äänten eristymiseen ja itsenäisyy-

teen, kuten polyfonisessa (ks. t.) eli varsinaisesti

moniäänisessä tyylissä. I. K.
Homogeeni ks. Homogeeninen.
Homogeeninen (kreik. /iotoo's = sama, ja genos

= laji) on sellainen kappale, jonka aineen jokai-

sella tilavuusosalla on sama tiheys ja kemialli-

nen kokoonpano (vastakohta: heterogeeni-
nen). Esim, vesi ja vuorikristalli ovat h:t. —
Laskuopissa sanotaan lukuja h:iksi, jos niillä on
sama yksikkö (6 metriä, 8 metriä). — Mate-
maattinen funktsioni tai ekvatsioni on h. niissä

esiintyviin suureisiin nähden, jos kaikki funkt-

sionin tai ekvatsionin termit ovat samaa astetta

näihin suureisiin nähden. H. on esim. ekvatsioni:

4 abc + b»c + 2a' = 0. U. S:n.

Homogeenisuus ks. Homogeeninen.
Homoiopatia ks. Homeopatia.
Homoiotlierminen ks. Eläimellinen

lämpö.
Homoioteleuton [-te'-], retoorisessa proo-

sassa ja muutoin loppusoinnuttomassa runoudessa

kahden lausepolven tai säkeen päättyminen
samankaltaisiin tai samansointuisiin sanoihin.

Homoiusios ks. Areiolainen riita.
Homolle [omo'lJ. Jean Thöophile. ransk.

muinaistutkija, synt. 1849. Toimitti 1877-80,

1885, 1888 kaivaustöitä Delos-saarella. Tuli 1890

Ateenan ranskalaisen arkeologisen koulun johta-

jaksi. Johti 1892-1901 Ranskan valtion kustan-

tamia suurisuuntaisia kaivauksia Delphoissa;

julkaisu: „Les fouilles de Delphes" alkoi ilmes-

tyä 1902. V:sta 1904 H. on Ranskan kansallisten

museoiden ylijohtaja.

Homologinen 1. homologi (kreik. homo'-

/of/os^ yhtäpitävä, < /iomo's = sama, ja logos =

sana). 1. Mat. = vastaava. Yhteollisissä tai

yhdenmuotoisissa kolmioissa tai monikulr-^ioiso'»
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ovat ne sivut h:ia, jotka ovat samassa asennossa
yhtäsuuriin kulmiin nähden. Yhtäsuurien kul-

mien kärkipisteet ovat h.-pisteitä. — Verran-
nossa ovat edelliset jäsenet (onsimäinen ja kol-

mas) keskenänsä h:ia jäseniä, samoin jälkimäiset

jäsenet (toinen ja neljäs) keskenään. U. S:n.

2. Ee7n. ks. Homologiset sarjat.
Homologiset elimet ks. Analogiset eli-

met.
Homologiset sarjat (kreik. /iomo'Zo^os = yhtä-

pitävä) . Niitä orgaanisia yhdistyksiä, jotka

ovat samankaltaisia ja kokoomuksessaan eroavat
toisistaan ryhmällä CHj tai nCHj sanotaan homo-
logisiksi. Ne muodostavat h. sarjoja. Esim.
metyli alkoholi, CH3OH, etyli alkoholi, CÄOH,
propyliulkoholi, C3H7OH, kuuluvat samaan homo-
logiseen sarjaan, jonka yleinen kaava on

C',1 11,1,4-, '^*^'- ^- marjojen merkitys orgaanisen

kemian systematiikassa on sangen tärkeä.

Edv. IJj.

Homologisuus ks. Homologinen.
Homologumena /-«'-/ (kreik. < homolo'gein

= hyväksyä)
,
„hyväksytyt", niin nimitti kirkko-

isä Origeues (k. 254) niitä U:n T:n kirjoja, jotka

yleisesti kaikissa seurakunnissa tunnustettiin

pyhiksi kirjoiksi, erotukseksi niistä, joidenka

oikeaperäisyydestä vallitsi eri mieliä (ks. A n t i-

legomena). Homologumenaiu ryhmään Orige-

nes luki seuraavat kirjat: 4 evankeliumia, 13

Paavalin kirjettä, 1 Pietarin kirje, 1 Johan-

neksen kirje, Tekoraamattu ja Ilmestyskirja.

Eusebius (4:nnellä vuosis.) noudatti Origeneen

jakoa, sillä erotuksella vain, että hän näkyy
lukeneen homologumenaiu joukkoon vielä muka
Paavalin kirjoittaman Heprealaiskirjeen. [Zahn,

„Grundriss der Geschichte des neutestamentliehen

Kanous" (1901).] Ar. E.
Homonomia (kreik. homo's = sama, ja nomos =

laki), ruumiin elinten samanarvoisuus (vasta-

kohta heteronomia). Homonomisella seg-

menteerauksella esim. tarkoitetaan joko ruumiin
nivelten samanlaisuutta (R. Hertwig) tahi elimien

samanarvoisuutta ruumiin jossain poikkirangassa

tai pituusrangau osassa (Gegenbatir) . Edelli-

sessä merkityksessä olisivat esim. kastemadon
monilukui.set rengasnivelet keskenään, jälkimäi-

sessä imettäväisten sormet ja varpaat homono-
miset. E. W. S.

Homonymi (kreik. 7; onio's = s;ima, ja o'nyma =

nimi), yhdenääninen, samoin ääntyvä; h:ejaovat
sellaiset sanat, jotka äännetään aivan samalla

tavalla vaikka niiden merkitys ja synty on eri-

lainen, esim. kuusi (6) ja kuusi (puu), kilo

(kala) ja kilo (painomitta). H:t aiheuttavat

harvoin väärinkäsitystä, koska niiden merki-

tys useimmiten täysin selviää lauseyhteydestä,

vrt. S y n o n y m i. Y. W.
Honiopatia ks. Homeopatia.
Homo pithecanthropus ks.. Ihminen.
Homoptera ks. N i v e 1 k ä r s ä i s e t.

Homorgaaniset äänteet (kreik. homo's =

sama, ja or^ra^io?! = työkalu, elin), ne äänteet
(vars. konsonantit), joiden „hälyn" samat puhe-
elimet synnyttävät tai joiden ääntämispaikka on
pääasiallisesti sama. H. ä:itä ovat esim. p ja m
tai esim. t, d, n. T. W.
Hom.oseksualisuus (kreik. homo's = sama, ja

lat. sexus = sukupuoli) , taipumus eli vietti samaa

sukupuolta oleviin henkilöihin, joko koko elämän
läpi kestävä ja silloin tavallisesti sairaloisella

pohjalla esiintyvä, tai enemmän satunnaisten olo-

jen aikaansaama, kuten samasitkupuolisten hen-
kilöitten asuessa pitkät ajat yhdessä (luosta-

reissa, internaateissa y. m.) tai irstailun aiheut-

tama. E. Th-n.
Homosentrinen (lat. homo = ihminen, ja cent-

rum = keski piste) , on sellainen ajatuskanta tai

selitystapa, joka antaa ihmiselle keskeisen ase-

man tai pitää ihmistä lähtökohtanaan.
Homoserkkinen ks. Kalat.
Homosporinen ks. Sanikkaiset.
Hom^o sum, nil humani a me alienum puto

(lat., Terentius, Heautontimorumenos 1,1*5)

,

„olen ihminen, mitään inhimillistä en pidä itsel-

leni vieraana".
Homousia ks. Areiolainen riita.
Homunculus (lat., vähennysmuoto sanasta

/iOHio = ihminen)
,

pieni ihminen; heikko, hento
olento; kemiallista tietä valmistettu ihminen.
Keskiajan magia ja alkemia pyrki kemiallista
tietä luomaan ihmistä, ja kuuluisa ParacelsuH
(k. 1541) antoi kirjassaan „De generatione re-

rum naturalium" ohjeita tämän päämäärän saa-

vuttamiseksi.
Honan (kiin., = „virrasta etelään"). 1. Maa-

kunta Sisä-Kiinassa, suurin osa Hoanghon etelä-

puolella; 173,500 km-, 20,i milj. as. Lännessä
vuorimaata, idässä tasankoa. Ilmasto sangen
suotuisa. Maa tavattoman hedelmällistä, tuottaa

viljaa, ooppiumia, puuvillaa, hedelmiä. Vuorissa
runsaat, melkein koskemattomat rauta- ja kivi-

hiilivarastot. Teollisuus kukoistava. Rautatie-
linja Peking-Hankou tulee kulkemaan maan
poikki. Pääkaupunki Kaiföng. — Hoanghon tul-

vat hävittävät tätä ,,Kiinan puutarhaa" laajalti;

1887 tulva vähensi H:n
asukaslukua parilla mil-

joonalla. — 2. Kaupunki
samannimisessä maakun-
nassa, 30 km etelään

Hoanghosta; oli 960-1127

valtakunnan pääkaupunki.
E. E. K.

Honckeneya (Ammade-
nia) peploides, ranta-
kaali, Caryophyllacece-

heimoon kuuluva pienehkö,

paksu- ja möyheälehtinen
merenrantakasvi. Kasvaa
joks. harvinaisena Suo-

menkin merenrannoilla.

(J. A. W.)
Hondo (jap., = ,,päämaa") 1. Honsiu (»pää-

saari") , väärin Nippon, suurin Japanin saa-

rista, ks. Japani.
d'Hondt, Victor (1841-1901), belg. lain-

oppinut, oli v:sta 1885 Gentin yliopiston profes-

sorina: hänestä on saanut nimensä n. s.

d'H ondtin sääntö, jota noudatetaan useim-

missa suhteellisen vaalitavan järjestelmissä, ks.

Suhteelliset vaalit.
Honduras /esp. ondu'ras], virall. R e p ö-

blica de Honduras, tasavalta Keski-Ame-
riikasi<a H.-lahden eteläpuolella; Tyynen-meren
rannalla kuuluu H:lle vain vähäinen rantakais-

tale Fonseea-lahden ympärillä ; hedelmälliset

Bav-saaret Atlantin-meren rannikolla ovat myös

Honckeneya peploides.
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H:n aluetta; yhteensä 114,670 km^ Laskettu
asukasluku 500,136 (1905). — Eteläosa H.-val-

tiota on tuliperäistä, nuorvulkaanista. Muualla
vallitsevat mesozooiset ja varhaisemmat muo-
dostumat. Rantakaistaleita lukuunottamatta H.
on 600-1,800 m korkeaa ylätasaukomaata. J o-

k i a on runsaasti. Huomattavin on pohjoiseen

virtaava Ulua, jonka laaksoa noudattaa tärkein

kulkutie -— uyk. myös rautatie — sisämaahan
ja Tyynen-meren rannalle. Muita pienillä höyry-

aluksilla kuljettavia jokia ovat Patuea ja Cho-
luteca. Ilmastp kuumalla, kostealla ranni-

kolla epäterveellinen, ylempänä sisämaassa lauh-

keampi, terveellinen; talvella siellä puhaltaa
usein raikkaita pohjoistuulia, nortes. Kasvul-
lisuus alempana trooppinen etelä-ameriikka-

laisiue muotoineen, kallisarvoisia puulajeja run-

saasti. Korkeammalla kasvaa tammi- ja havu-
puita, vaihtuen sateeusuojaisilla sivuilla savanni-

kasvullisuuteen. Eläinkunta tavallinen

keski-ameriikkalainen. Väestö on etupäässä
valkoisten ja intiaanien sekarotua (ladinos).

Joku määrä puhdasverisiä on vielä säilynyt

;

niiden joukossa n. 20,000 karibilaista, jotka Eng-
lannin hallitus 1796 siirsi St Vincent-saarelta

pois; ovat päinvastoin kuin muut H: n asukkaat
uutteroita ja luotettavia. Yleisenä kielenä es-

panja: uskonto yleensä roomalais-katoliuen.

Koulupakko, maksuton opetus. Pääkaupungissa,
Tegucigalpassa, on yliopisto. — Elin-
keinot rappiolla. Pääelinkeinoilla, maanvilje-
lyksellä ja karjanhoidolla, on mitä parhaat menes-
tymismahdollisuudet, — tuotanto kuitenkin mi-
tätön. Vuorien runsaita mineraaleja käytetään
vähän. Teollisuudcsla ei voi puhua. Vienti-

tavaroita: banaanit, malmit, teuraseläimet, ho-

pea, vuodat, kokospähkiuät, jalot ptiulajit ja

kautsu, yhteensä 10,4 milj. mk:n arvosta (1906-

07) ; tuonti 12 milj. mk. Kauppaa käydään
enimmin Yhdysvaltojen kanssa. Tärkeimmät
satamat: Truxillo ja Puerto Cortez Atlantin,
Araapaln Tyynen-meren rannalla. Satamiin tuli

1905 2,995 alusta (629,326 tonnia). Oma kauppa-
laivasto, 1909: 3 höyry- ja 3 purje-alusta (yht.

1,388 tonnia) . Rautateitä käytännössä 92 km.
Raha: pe80 = 8 reaalia = 5 mk (nimell.). Painot
ja mitat metriset. Valtion raha-asiat hunnin-
golla: ulkomainen valtiovelka 545 milj. mk, joista

V* maksamatta jääneitä korkoja. — Hallitusta

johtaa 5 ministerin avulla presidentti, jolla on
veto-oikeus; kansaneduskunnassa 49 jäsentä.

Yleinen asevelvollisuus. — H:n rannikon löysi

Kolumbus 1502. Espanjan haltuun maa otettiin

1523; 1823 H. vapautui emämaasta ja liittyi

Keski-Ameriikan tasavaltaan. Tämän hajottua
1839 H. on ollut alituisten, tuhoisain taistelui-

den, sisäisten ja ulkonaisten, temmellystaute-
reena, joihin osaksi ovat olleet aiheena yritykset
jälleen yhdistää Keski-Ameriikan tasavallat val-

tioliitoksi.

E. E. K.
Honegger, Johann Jakob (1825-96),

sveits. kulttuurihistorioitsija. Pääteokset „Vic-

tor Hugo, Lamartine und die französische Lyrik
des 19. Jahrhunderts" (1858), ,,Literatur u. Kul-
tur des 19. Jahrhunderts" (1865), „Grundsteine
einer allgemeinen Kulturgeschichle der ueuestou

Zeit" (pääteos, 1868-74, 5 n.), „Kritische Ge-
sehiehtc der französischen Kultureiufliisse in den

letzten Jahrhunderten" (1875), ,,Allgemeine
Kulturgeschichte" (1882-86, I, II). J. El.
Honfleur [5flo'r], satamakaupunki Calvados'n

departementissa Ranskassa, Seine-joen suulla,

Ranskan länsiradan päätepaikka ; 9,451 as.

(1906). Vilkas liike; harjoittaa kauppaa Eng-
lannin kanssa.
Hongatar, runollinen muodostus honka-sa-

nasta, esiintyy itäsuomalaisissa ja venäjänkarja-
laisissa loitsuissa mainesanoilla „metsäu emäntä",
,,salon emäntä", ,,hyvä emäntä" ja „Tapion tyttö"

etupäässä karhun luvuissa, jonka emoksi häntä
tavallisesti kuvaillaan. K. K.
Hongistuminen, metsänh., tarkoittaa puiden

(varsinkin havupuiden) kuolemista metsässä.
Syinä voi olla yli-ikäisyys, kääpä- tai muut tau-

dit, metsämaan soistuminen y. m. vrt. K e 1 o u-

t u m i n e n. A. C.
Hongkong (kiin. Eiang-kiang = „tuoksuvain

vesien laakso"), v:sta 1842 Englannin hallussa
oleva saari Kiinan kaakkoisrannikolla, Kanton-
joen suussa; 79 km-, 319,803 as. (1906), joista

vain 12,415 ei ole kiinalaisia. Tähän liittyy osa

H:ia vastapäätä olevaa Kovvloonin niemimaata
(47 km^), jonka Kiina v. 1861 luovutti Englan-
nille. Alueet muodostavat varsinaisen H:n
kruununsiirtokunnan, yht. siis 126

km' ja 334,372 as. (1906). Siirtokuntansa suo-

jelemiseksi Englanti 1898 sen lisäksi vuokrasi 99

v:ksi suurimman osan yllämainittua niemimaata,
joka ,Lantaon y. m, saarien kanssa on 974 km".

Tämä muodostaa n. s. H: n vuokra-alueen,
jossa 102,894 as. (1906). — Saaren vuoriperä on
graniittia ja basalttia; se kohoaa 560 m yi. me-
renp. (Victoria Peak) . Ilmanala on kuuman-
kostea ja eurooppalaisille epäsuotuisa. Tuhoisia

hirmumyrskyjä (taifun) raivoaa usein (1874 ja

1906 ne saivat suurta vahinkoa aikaan), H. on

puuton ja hedelmätön. Riisiä, jams-juurta ja

bataatteja viljellään pääasiallisesti keinotekoi-

sella kastelulla; mango- ja oranssipuu-istutuksia

tavataan myöskin. — H:n pääkaupunki V i c t o-

r i a 1. H. (n. 168,000 as.) sijaitsee pohjoisranni-

kolla leviten peugermäisesti yllämainitun vuo-

ren rinteelle, 7 km:n pituisena. Siinä on kurja

kiinalaisten kaupunginosa ja muhkea eurooppa-

laiskorttoll. Viimemainitussa on upeita huvi-

loita, suurenmoisia kauppamakasiineja, teatteri,

kasarmeja, tähtitorni ja meriväen laitoksia.

Kuvernöörin ja anglikaanisen piispan asunto.

Useita valtion ylläpitämiä englantilaisia oppi-

laitoksia. — Viimeisinä vuosina perustettujen

sokeri-, puuvillakehruu-, tulitikku- ja lasitehtait-

ten sekä laivaveistämöjen tuotanto on vielä suh-

teellisesti pieni. Tärkeimmät elinkeinot ovat

kauppa ja merenkulku. H:n hyvä ja

vahvasti varustettu satama on vapaasatama

(vienti n. 2 milj. puntaa ja tuonti n. 4 milj. pun-

taa v:ssa). H. hallitsee täten melkein kokonaan

Etelä-Kiinan kaupan. Kuusi suurta höyrylaiva-

yhtiötä välittää säännöllistä yhteyttä Euroopan

ja Aasian pääsatamien kanssa. V. 1907 H:ssa

käyneittcn alusten tonniluku nousi 23 milj:aan

(47,600 merialusta ja 29,564 kiinal. dzonkkia).

Suuria laivatelakoita. Kauppavaihto käsittää

ooppiumia, puuvillaa ja puuvillatavaroita, riisiä,

sokeria, jauhoja, suolaa, kivihiiliä, öljyä, teetä,

silkkiä, puutavaroita y. m. V. 1907 siirtokunnan

tulot nousivat 643,000 ja menot 563,500 puntaan;
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velka s. v. 341,800 puntaan. — Rahana on v:sta

1866 yli koko Englannin Itä-Aasian käypä hopea-

dollari (nim. arvo = 5,45 mk) , arvoltaan nyk.

vain 2,45 mk. Englantilaisten mittojen ja paino-

jen ohella käytetään myös kiinalaisia. — V:sta

1849 H. on ollut Kiinan siirtolaisuuden pää-

satama, mikä seikka suuresti on vaikuttanut sen

kehitykseen. V. 1907 tuli sinne 145,822 siirto-

laista ja läksi sieltä 105,967. — Kowloonin
vuokra-alueella on samanniminen kaupunki (kiiu.

Kau-lun)
,
joka yhä enemmän on ruvennut vetä-

mään luokseen H:n kauppaa. — Kruunuusiirto-

kuntaa hallitsee kuvernööri, hänen rinnallaan on

toimeenpaneva neuvoskunta, sekä lakia laativa

Heuvoskunta, johon kuuluu korkeampia virka-

miehiä sekä valtion ja virastojen nimittämiä

jäseniä. W^ 8-m.

Hongrie [ögrV], Unkarin ranskankielinen ni-

mitys. — Hongroise [ögruä'zj, unkarilais-

tapaiuen tanssi.

Honka. Metsänhoitokirjallisuudessa käyte-

tään honkaa (t. kelohonkaa) merkitsemään kuol-

lutta havupuuta, varsinkin mäntyä. vrt.

Mänty. A. C.

Honkajoki, oik. Hongon- 1. Honkojoki.
1. Kunta, Turun ja Porin 1., Ikaalisten khlak.,

Kankaanpää-Karvia-Honkajoen nimismiesp. ; kir-

kolle Kristiinankaupungista 64 km ; 307,5 km-,

joista viljeltyä maata 4,899 ha (1901); 8 Vu
manttaalia, talonsavuja 139, torpansavuja 186 ja

muita savuja 270; 3,347 as. (1907), joista joten-

kin kaikki suomenkielisiä; 407 hevosta, 1,240

lehmää (1908). — Kansakouluja 2. — Hongon-
joen osuusmeijeri (1905) ja Honkajoen meijeri-

osakeyhtiö (1894). — 2. Seurakunta, kon-

sistonllinen, Turun arkkihiippak., Tyrvään ro-

vastik.; Ikaalisten rukoushuonekunta 1804, Kan-
kaanpään kappeli 1865, itsen, khrakunuaksi
1905 (K. p. "/,2l891) Kankaanpäästä. Kirkko
puinen (rak. 1804). [J. Lehtinen, „Muinaisjään-

nöksiä Ikalisten kihlakunnassa" (Suom. muin.-

muistoyhd. uikuk. VI, siv. 133 j. s.).] E. S.

Honkamäki, n. 240 m korkuinen selänne
Karttulassa, Tervansalmen luona lähellä Kuopion
maaseurakunnan rajaa. K. 8.

Honkilahti. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.,

Ulvilan khlak., Eura-Kiukainen-Honkilahden
nimismiesp. ; kirkolle 33 km Kiukaisten ase-

malta ; 117,8 km*, joista viljeltyä maata 1,531 ha

(1901) ; 14 "/n manttaalia, talonsavuja 51, torpan-

savuja 87 ja muita savtija 40; 1,655 as. (1907),

joista jotenkin kaikki suomenkielisiä; 193 he-

vosta, 725 lehmää (1908). — Kansakouluja 3. —
H: n osuusmeijeri (1903). — 2. Seurakunta,
Turun arkkihiippak., Porin alarovastik. ; Euran
rukoushuonekunta 1657, kappelina ainakin jo

1693, Hiuuerjoen kappeli 1897, määrätty itsen,

khrakunnaksi Sen. p. ^I^j 1904. Kirkko puinen
(rak. 1759, korj. 1885). K. S.

Honneur et patrie [onno'r e patri'] ks. Kun-
nialegioona.
Honny soit qui mal y pense [onni' suä' ki

nial i jiils/ (ran.sk.), ,,häpeä sille, joka siitä njat-

telee pahaa", vanha ransk. sananparsi, jonka Eng-
lannin kuningas Edvard III mäti rasi Sukkanauha-
ritarikunnan (ks. t.) tunnuslauseeksi.
Honolulu [-lil'l-]. Yhdysvaltojen ulkoterrito-

rin Havaii-saarten pääkaupunki, samalla saa-

riston pääsatama ja tärkein kauppapaikka, jonka

kautta niiden ulkomaankauppa käy ; sijaitsee

Oahu-sauren etelärannikolla; 39,306 as. (1900).

H:ssa on kaunis ja hyvin suojattu satama, parla-

mentintalo, museo, „College St-Louis" opisto,

kirkkoja, vesijohto, sähkölaitos, palokunta, rai-

tioteitä, 7 sanomalehteä ja useiden valtioiden

konsulivirastoja. Ollen Tyynen-meren tärkeim-

piä satamia se on höyrylaivayhteydessä San
Franciscon, Vancouverin, Seattlen ja Austraa-
lian kanssa. Lenuätinkaapelit San Franciscoon

ja Guamin sekä Yapin kautta Itä-Aasiaan

(Sanghaihin) ja Meuadoon (Celebesillä) . Asema
langatonta sähköttämistä varten. W. S-m.
Honoraari (lat. honorä'rium = kunnialahja),

palkkio (kirjailijan, taiteilijan, lääkärin, laki-

miehen, opettajan y. m.).
Honoratiores [-ö'res] (lat.) , arvokkaimmat

jäsenet, kunniavieraat.
Honorius f-nö'-], neljän (viiden) paavin nimi.

1. H. 1, paavina 025-638, koetti jatkaa Gregorius

Suuren työtä; levitti kristinuskoa Brittein-saa-

rille ja koetti saada areiolaiset langobardit pa-

laamaan katol. kirkkoon. Koska hän hyväksyi
monoteletistien opin, kirosi Konstantinopolin

kirkolliskokous 681 hänet. — 2. H. (II), ent.

Peter Cadalus; 1061 saks. puolue valitsi hänet

Aleksanteri II:n vastapaaviksi, mutta hänen
puolueensa ei kyennyt häntä tukemaan, jonka

tähden hänen täytyi luopua paavin virasta 1064,

k. 1072. — 3. H. II, paavina 1124-30, ent
Lambert Fagnano; otti ennen paaviksi tuloaan

tehokkaasti osaa neuvotteluihin, jotka johtivat

Wormsin konkordaattiin; paaviksi tultuaan hän
edisti Lothar Saksilaisen pääsemisiä keisariksi

;

oli pakotettu Sisilian kreivi Rogerille luovutta-

maan paavilliset läänit Apulian ja Kalabrian. —
4. H. III paavina 1216-27, ent. Cencio Savelli

;

hänen aikanaan molemmat huomattavimmat ker-

jäläismunkkikunnat saivat säännöilleen vahvis-

tuksen. H. III teki useita yrityksiä saadakseen

toimeen ristiretkiä, vaikka turhaan; kruunasi

Fredrik II:n keisariksi. Laati ennen paaviksi

tuloaan paavikunnan verokirjan, kuuluisan „Li-

ber censuum''in. — 5. H. IV, paavina 1285-87, ent.

Giacomo Savelli. K. O.

Honorius [-nö'-J, F 1 a v i u s (384-423) , ensi-

mäinen Länsi-Rooman keisari, Theodosius I:n

poika, sai isänsä kuoltua 395 länsiosan Rooman
valtakuntaa hallittavakseen, veljensä Arkadiuk-
seu saadessa itäosan. Alussa H: n appi ja hol-

hooja, vandaali Stiliko, kunnialla hoiti halli-

tusta, torjuen 402 Alarikin ja 405 Radagaisin
hyökkäyksen; hän ei kuitenkaan voinut estää

germaanien heimoja tunkeutumasta Galliaan 407.

Mutta kun heikko ja epäluuloinen H. Stilikon

vihamiesten vaikutuksesta riisti häneltä vallan

ja murhautti hänet 408, palasi Alarik sekä val-

loitti ja ryösti Rooman 410, H:n toimettomana
piiloutuessa lujaan Ravennaan, jonne hän oli siir-

tänyt hovinsa. Alarikin kuoltua sam. v. hänen
seuraajansa Athaulf teki liiton H:n kanssa ja

nai hänen sisarensa Placidian sekä vei länsigootit

Galliaan. V. 421 H. otti kanssahallitsijakseen

sotapäällikkö Konstantiuksen, joka Athaulfln

murhan jälkeen nai Placidian. O. R,

Honourable [onrdhl] (cagX., lyh. Ilon.), „kun-

nianarvoisa", »jalosukuinen", engl. arvonimi, jota

käytetään jaarlien nuoremmista pojista, viscoun-

tien ja paronien kaikista lapsista, hovineideistä
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ja ylimmistä tuomareista. Most honou-
r a b 1 e, markiisin arvouimi. Right houou-
r a b 1 e, arvouimi, joka annetaan jaarlille, vis-

countille, paronille, kaikille herltuaiu ja markii-

sien lapsille, jaarlin vanhimmalle pojalle ja kai-

kille tyttärille, privy couuciliu jäsenille, Lontoon
lordmayorille y. m. korkeille virkamiehille.

Honter, Johannes (1498-1549), Sieben-

burgeniläineu luteril. reformaattori. H. juurrutti

Kronstadtiin ja Hermansburgiin luterilaisen opin,

yhdisti Siebenbiirgeuin saksilaiset yhdeksi kirkko-

kunnaksi ja antoi tälle 1547 kirkkojärjestyksen,

jonka maasynodi 1550 hyväksyi. H. toi ensimäi-

sen kirjapainon Siebenbiirgeniin.

Honthorst, Gerard van (1590-1656) , holl.

taidemaalari ; työskenteli etup. Haagissa. Sai

Italiassa käydessään tuntuvaa vaikutusta Cara-

vaggiolta, jonka tapaan hän asetti henkilönsä

jyrkkään valoon tummaa taustaa vasten. Tämän
omituisuutensa vuoksi H. sai italialaisilta liika-

iiimen Gherardo della Notte. Maalannut
uskonto- ja historiatauluja sekä runsaasti muoto-
kuvia varsinkin Nassau-Oranian ruhtinassuvusta,

jonka hovimaalarina H. toimi. E. R-r.

Honved f-edj (uuk.)
,
„maanpuolustus", Unka-

rin kansallinen maanpuolustusväki, miliisi. Ni-

meä ruvettiin varsinaisesti käyttämään 1848,

alkuansa vapaaehtoisista, sittemmin Itävaltaa

vastaan taistelevasta Unkarin säännöllisestä

sotajoukosta. Nykyisessä merkityksessään h.

tuli käytäntöön 1867. H.-armeiaan kuuluu tätä

nykyä jalka- ja ratsuväkeä sekä tykistöä, ja sen

asioita hoitaa erityinen sotaministeriö, h o n-

v6d mini s teriö; komentokielenä on unka-
rin ja (Kroatsiassa) kroatin kieli. J. F.

Honveedi ks. Honved.
Honööri (ransk. honneur, < lat. ?^onor = kun-

nianosoitus) , kunnianteko (sotaväessä).

Hooch 1. Hoogh [höh], Pieter de (n. 1630-

n. 1680), holl. taidemaalari, työskenteli ensin

Delftissä ja sitten Amsterdamissa. Hänen laatu-

kuvissaan on henkilöillä vain sikäli merkitystä,

kuin ne tarjoavat hänelle tilaisuutta puhtaasti

maalauksellisten tehtävien suorittamiseen. Hän
tutki ennen muuta valoa, sen eri asteita ja arvoja

sisällä huoneissa. Tavallisesti hän esittää suojaa,

josta avoimen oven kautta näkee toisen ja sen

takaa usein vielä aurinkoisen pihan, kadun
t. m. s. Siten hän voi kuvailla voimaltaan mitä
erilaisimpia valaistuksia ja niiden suhteita toi-

siinsa. >iämä hänen tekotavalliset probleeminsa
ovat kumminkin niin mestarillisesti suoritettuja,

että katsojan huomio ei käänny tehtävään sel-

laisenaan, vaan ne tuntuvat aivan luonnolli-

silta ja herättävät hänessä lämpimän kodikkai-
suudentunteen. H. voidaan syystä lukea holl.

taiteen etevimpiin edustajiin. F. L.

Hooft, Pieter Corneliszoon (1581-

1647), etevä alankoni, runoilija ja historioitsija.

H:u aisti oli kouliintunut suurten ital. runoili-

jain lukemisesta. Eroottisuus oli H: n pääalana;
mainittavia hänen tämänluonteisista runo-
kokoelmistaan ovat „Af beeldinglien van Minne"
ja „Minueliederen". H:n näytelmistä ovat par-
haat paimennäytelmä „Granida" (1605) ja

murhenäytelmät „Geeraerdt van Velzen" (1613)

ja „Beato" (1616). H:n historiankirjoittajan

esikuvana oli Tacitus, jonka teokset hän käänsi
hollannin kielelle. H:n omista historiallisista

teoksista on mainittavin „Nederlaudsche histo-

rien" (1642), joka käsittelee aikaa 1555-87.

Asuinlinnaansa Muideniin H. kokosi ympärilleen
eteviä naisia ja miehiä. Tällä piirillä oli nimenä
.,Muidenkring". [Elämäkerta: G. Brandt; vrt.

Jacobus Köuing, „Geschiedenis van het slot te

Muiden, en Hoofts leven op hetzelve" (1827).]

j. n-i.

Hooke [huk], Robert (1635-1703), engl. fyy-

sikko ja tähtitieteilijä. H. harjoitti opintoja
Oxfordin yliopistossa, ollen samalla useampia
vuosia Boylen apulaisena. Hän tuli 1663 „Royal
Soeiety"n jäseneksi ja 1664 geometrian professo-

riksi Lontoon Gresham collegeen. Vv. 1677-82

hän oli „Royal society"n sihteerinä. H. oli ta-

vattoman uuttera tiedemies ja teki tutkimuksia
miltei kaikilla fysiikan aloilla, mutta häneltä
puuttui tarpeellista perusteellisuutta, niin että

hänen nerokkaimmat havaintonsa ja keksintönsä
jäivät keskeneräisiksi. Vaikka häu esim. oivalsi

valon leviämisen tapahtuvan aalloilla, jotka ovat
edeutymissuuntaa vastaan kohtisuorat, niin hän
ei kuitenkaan kehittänyt syvemmälti tätä hedel-

mällistä ajatusta. H:n suuret lahjat käytännölli-

sessä mekaniikassa johtivat hänet parantamaan
monen tärkeän koneen rakennetta ja suunnittele-

maan uusia. Hänen ensimäisiä ja tärkeimpiä
raekaanillisia keksintöjään on spiraalivieterin yh-
distäminen taskukellon heilariin. Hän keksi
väkiviina-pintavaa'an sekä teleskooppiin erään-

laisen himmeunyslasin, jonka rakenne perustui

siiheh, että valo himmenee heijastuksen kautta.

Muutenkin hän kiinnitti huomionsa niin hyvin
kaukoputken kuin mikroskoopin täydellisentämi-

seen ; eikä hän tyytynyt ainoastaan niiden suun-

nittelemiseen, vaan käytti niitä myös ahkerasti

havaintojen tekoon. Siten hän esim. huomasi,
että Jupiter ja Mars pyörivät akselin ympäri.
Lukuisat mikroskooppiset havaintonsa (H. m. m.
ensimäisenu nä.ki kasvi!i sclurakeuteen. vaikkn

hänellä siitä vielä oli sangen virheellinen käsi-

tys) hän keräsi teokseen „Mierographia or some
philosophieal descriptiou of minute bodies"

(1665), joka on hänen kuuluisimpia julkaisujaan.

H. keksi myös jonkinlaisen minimilämpömitta-
rin, lämpömittarin meren syvyyksien lämpötilan
tutkimiseksi (batometrin)

,
pyöräilmapuntarin

y. m. H:n lukuisista havainnoista on vielä mai-

nittava, että hän teki putoamiskokeita, todis-

taakseen niitten avulla maan pyörimisen, ja

huomasi ohuissa kidelevyissä syntyvät inter-

ferenssivärit. Hänen kuolemansa jälkeen julkais-

tiin hänen tutkimuksiaan nimellä „Posthumous
works" (toim. R. Waller 1705) ja ,,Philosophieal

experiments and observations" (toim. W. Der-

U. 8:71 d J. A.ham, 1726).
Hooken-

laki [hu-

kin-]. Kun
suoraan
syliuteri-

mäiseen
sauvaan

(jonka pi-

tuus = /

ja poikki-

leikkaus-

ala f) vai-

kuttaa

W.
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vetävä voima (PJ, pitenee sauva (palasen s)

ja lyhenee, jos voima on puristava. Suhde

— =: £ on sauvan venymä taikka kutistuma ja

— = <r sauvassa vallitseva veto- taikka pu-
f

ristusjännitys. H:n lain mukaan on venymä
taikka kutistuma muuttumattomasti verrannol-

linen jännitykseen O; e =: a o, jossa a on

vakinainen luku, eri suuri eri aineille, ja voi-

daan ainoastaan kokeilla määrätä, (a = ^ =
: T- ). Tämä laki on kuitenkin voimassa

kiiiimoisuiis mitta '

vain muutamiin aineisiin nähden, joista tärkeim-

mät ovat takomarauta ja teräs, mutta niillekin

vain sillä ehdolla, että jännitys ei ole vissiä

määrää suurempi. Useimmille aineille (valu-

raudalle, kiville, betonille y. m.) kimmoisuus-
mitta vaihtelee jännityksen mukaan. — Jos

vaakasuoralle viivalle 1. akselille merkitsee

jossakin mittakaavassa sauvan venymät ja pysty-

suorille venymiä vastaavat jännitykset, kuvaa
pystysuorien päätepisteiden muodostama viiva

sauvan aineen kimmoisuuden vaihtelua. Kuva
esittää takomaraudan kimmoisuuspiirrosta. Jän-

nitykseen <Tg saakka ovat venymät samassa suh-

teessa jännityksiin — piirros suora viiva — ja

H:n laki voimassa, mutta sen jälkeen suhde vaih-

telee ja viiva muuttuu käyräksi. Takomaraudalle
on vakinainen kimmoisuusmitta E = 2,150,000

kg/cm^ ja jännitys suhteellisuusrajassa (>^- :^ 1,800

kg/cm^ (suurempia rasituksia ei rakenteissa kos-

kaan saa edellyttää). H:n lailla on suuri mer-
kitys lujuusopissa ja onpa siitä johdettu liki-

määräisiä laskutapoja sellaistenkin aineiden va-

ralta, jotka sitä eivät noudatakkaan. [Tallqvist,

„Teknilliuen mekaniikka (Lujuusoppi) '.]

J. C-in.
Hooker [hukoj. 1. Sir William Jack-

son H. (1785-1865), kuuluisa engl. kasvitietei-

lijä, 1820 Glasgow'n yliopiston kasvitieteen pro-

fessori, 1841 Kew'u kasvit, puutarhan johtaja.

Teoksia: „British Jungermauniae" (1816), „Mus-
cologia brituuuica" (1818, 2:neu pain. 1827, yh-

dessä Taylorin kanssa), „Exotic flora" (1822-27),

„The british flora" (1830, 8 pain. 1861), „riora
borealiamericana" (1833, 1840), „Species filicum"

(1846-64, 5 uid.), „The british ferns" (1861-62),

julkaisi sitäpaitsi muutamia kasvit, aikakaus-
kirjoja ja kuvateoksia. — 2. Sir Joseph
Dalton H. (s. 1817), edellisen poika, kasvi-

tieteilijä, 1865-85 Kew'n kasvit, puutarhan joh-

taja, missä toimessa ollessaan hän sen laajensi

aikanaan maailman .suurenmoisimmaksi kasvit,

puutarhaksi. Suoritettuaan lääket. tohtorin tut-

kinnon Glasgow'ssa hän kasvitieteilijänä ja lää-

kärinä oli mukana kapt. Rossin Eteläisen-Jää-

meren matkalla (1839-43), tutki 1847-51 kasvis-

toa Intiassa, teki 1871 retkeilyn Marokkoon käy-
den Atlas-vuorten huiptilla. Kirjoitti: ,,Flora

antarctica" (1844-47), „Flora NovfE-Zelandiffi"

(1853-55), „Flora Tasmania;" (1855-60), „The
students' flora of the British islands" (1870, 3:s

pain. 1884), „Flora of British India" (1875-97,

7 nid.), julkaisi yhdessä G. Benthamin kanssa
kuulua svstem. teosta „Genera plantarum"
(1862-83).' (J. A. W.)

Hooperin 1. Hooprikin äijä, satujättiläinen,

joka kutsutaan kummiksi köyhän miehen lap-

selle ja saadaan antamaan runsaat kumminlahjat
ja samalla jäämään pois ristiäisistä muiden
muka kummeiksi kutsuttujen (Herran, Neitsyt

Maarian y. m. ja eritoten taivaan rumpalin)

pelosta. Tarina on aiheutunut Gotlannin saaren

eteläkulmassa kohoavalla Hoberget (Hoborgen,
Hoburg) nimisellä vuorella olevasta ihmisen pään
näköisestä kalliosta. [C. J. Bergman, „Got-

ländska skildringar och minnen" (1882), Koti-

seutu, 17-18, 1910.]

Hoorn, Kap, Etelä-Ameriikan eteläisin kärki

samannimisen, 424 m korkean kalliosaaren

päässä, 55° 58' 50" etel. lev. Le Maire ja

Schouten purjehtivat 1616 ensimäisinä sen si-

vuitse. Saanut nimensä Schoutenin kotikaupun-
gin mukaan (Hollannissa).
Hoorn (Hornes), Filip II, Montmo-

r e n cy-N i V e 1 1 e n kreivi (1518-68), alanko-

maal. ylimys; tuli Filip II:n aikana m. m.

Alankomaiden neuvoston jäseneksi ja amiraaliksi

sekä otti kunniakkaasti osaa sotaan Ranskaa
vastaan. Liittyi, samoin kuin ystävänsä kreivi

Egmont, vapauspuolueeseen ja osoitti suvaitse-

vaisuutta proiostautteja kohtaan; jäi Egmontin
esimerkkiä seuraten maahan Alban saapuessa,

syytettiin n. s. verioikeuden edessä ja tuomittiin

kuolemaan sekä mestattiin yhdessä Egmontin
kanssa Brysselissä 1568. — Hänen veljensä Floris

de Moutiguy, Alankomaiden lähettiläs, murhat-
tiin 1570 Espanjassa Filip II:n käskystä.

G. R.

Hopea, kem. alkuaine, kem. merkki Ag (lat.

argentum) , at.-p. 107,9; jalo metalli, jota on

luonnossa joko pelkkänä tai muihin metalleihin

(etenkin kultaan) sekoittuneena, mutta tavalli-

simmin kuitenkin kemiallisina yhdistyksinä ri-

kin, antimonin, arsenikin, kuparin, kloorin y. m.

kanssa. Tällaisia yhdistyksiä ovat hopea-
hohde (hopean ja rikin kem. yhd. AgjS),

tumma punahopeamalmi (hopean, anti-

monin ja rikin yhd.), vaalea punahopea-
malmi (hopeaa, arsenikkia ja rikkiä),

kuparihopeahohde (hopean, kuparin ja

rikin yhd.), sarvihopea, sarvimalmi
(hopean ja kloorin kem. yhd.) y. m. Usein saa-

daan lyijyhohteesta sekä monista sinkki- ja

kuparimalmeista (esim. sinkkivälkkeestä ja n. s.

f a 1 e r t s i-lajeista) hopeaa.
Luonnossa vuorilajien sisässä pikku kuutioina

tai pensaantapaisesti haaraantuneiiia nauhoina

esiintyvä pelkkä hopea erotetaan nykyään vuori-

lajista tavallisesti amalgamoimismenet-
t e 1 y 1 1 ä. Ennen erotettiin hopea malmeistaan
sulattamalla lyijyn kanssa ja kuumentamalla
ilmavirrassa, jolloin lyijy hapettui ja pelkkä

hopea voitiin helposti erottaa lyijyn hapettumis-

tuloksista y. m. epäpuhtauksista. — Nykyään
on suuri merkitys hopean erottamisella sähkö-
kemiallisin keinoin hopeanpitoisista

kuparimalmeista sekä pattinsonoimi-
s el la (v. 1833 keksitty menettely hopean saa-

miseksi lyijyn avulla hyvin hopeaköyhistä lyijy-

malmeista jähdyttumällä lyijymalmeista saatua

hopeapitoista, sulaa lyijyä, jolloin saadaan eri

kerroksiksi kiteytymään puhdasta lyijyä ja me-

nettelyä uusien yhä hopearikkaampaa lyijyä).

Hopean saamiseksi myös hyvin vähän hopeaa
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sisältävistä sinkkimalmeista on käytännössä tär-

keitä menettelytapoja.
Puhdas hopea on valkoisen väristä, kiiltävää,

johtaa hyvin lämpöä ja sähköä, om. p. 10,5?; se

on kiteistä, ja kiteet ovat tavallisesti pikku kuu-
tioita tai oktaederejä. H. on pehmeämpää kuiu
kupari, kovempaa kuin kulta; se on hyvin taot-

tavaa, venyvää, ja voittaa sen tässä suhteessa
vain kulta (1 gr hopeaa voidaan vetää 2 km
pituiseksi langaksi). H. sulaa noin 1,000°, kie-

huu noin 2,000° ja haihtuu tällöin siniseksi höy-
ryksi. Puhdas h. imee sulana ollessaan ilmasta

suuret määrät happea, joka taas jähtyessä pois-

tuu nopeasti räiskyttäen metallipisaroita ja jät-

täen huokosia metalliin. H. ei muutu ilmassa,

ellei ilmassa ole rikkivetyä, jolloin hopean pinta
muuttuu keltaiseksi ja lopuksi mustaksi (rikki-

hopeaa) ; se hapettuu vain happivirrassa kuu-
mentaessa (hopeaoksidia, AgjO) tai otsoo-

nin vaikutuksesta tavallisessa lämmössäkin, jos

hopea on hienoksi jauhettua (hopeasuper-
oksidi, AgO). Klooriin, bromiin ja jodiin yh-

tyy hopea suoraan ; typpihappo liuottaa sen

helposti, jotavastoin laimea rikkihappo ja suola-

happo eivät siihen vaikuta. — Tärkein hopea-
yhdistys on hopeanitraatti (ks. t.) . Muista
mainittakoon hopeakloridi (kloori-
hopea) ja hopeabromidi (bromi-
li o p e a) (ks. n.), joita käytetään vulokuvauk-
sessa ; mustaa rikkihopeaa eli hopea-
sulfidia saadaan rikkiä sulatettaessa hopea-

palasten kanssa; sitä muodostuu myöskin hopea-

esiueitten (esim. lusikkain) pinnalle rikkipitois-

ten ruoka-aineitten, kuten lipeäkalan, munien
y. m. vaikutuksesta. Eikkihopeakuvioita kehite-

tään usein hopeaesineitten pinnalle koristuksiksi

(tulahopea).
Hopeaa pidettiin vanhimpina aikoina miltei

yhtä arvokkaana kuin kultaa, mutta suhde muut-
tui kuitenkin pian hopealöytöjeu lisääntyessä.

Varsinkin aiheuttivat vanhana aikana hopean
hinnan laskemisen foinikialaisten löydöt (Espan-

jassa, Armeeniassa, Kyprossa y. m.). Muinaisessa
Kreikassa oli hopean saanti huomattavan suuri

(Laurionin kaivos Attikassa). Roomalaiset sai-

vat hopeaa etupäässä Espanjasta. Keski-Euroo-
pan hopealöytöjä lienee alettu käyttää Eooman
vallan loppuaikoina. Ruotsissa kaivettiin jo

8:nne]la vuosisadalla hopeaa kuuluisista Salan
hopeakaivoksista. Uralin hopealöytöjä alettiin

käyttää vasta v. 1814. — Ameriikan löydön jäl-

keen hopeatuotanto lisääntyi suunnattomasti,

johon erityisesti vaikuttivat Meksikon ja Perun
löydöt (Cerro de Potosi'n kaivokset nykyisessä

Boliviassa). Etelä-Ameriikan hopealöytöjä tär-

keämniiksi tulivat kuitenkin \)\nn nykyisten

Yhdysvaltain alueitten hopeansaantipaikat (Ne-

vada, Utah, Colorado, Kalifornia, Arizona, Mon-
tana, Idaho, Ne\v Mexico, Oregon, Washington).
V. 1870 jälkeen ovat Yhdysvallat tuottaneet suu-

rimman osan maailman hopeasta. Viime vuosi-

kymmeninä on myöskin Austraalia kohonnut
huomattavaan asemaan.
Maailman huomattavimmat hopeansaantimaat

tuottivat hopeaa 1908 seuraavat määrät:

Meksikko 2,291,260 kg
Yhdysvallat 1,631,129 „
Kanada 687,597 „

Austraalia 558,292 kg
Peru 297,546 „
Saksa 154,636 „

Yhteensä saatiin hopeaa koko maailmassa
V. 1908 6,320,000 kg. Hopean tuotanto on lisään-
tynyt nopeasti, vuodesta 1860 se tuli vuoteen
1901 mennessä noin 6-kertaiseksi.
Puhdasta hopeaa käytetään vain kemiallisissa

töissä tarvittavien esineiden (hopeamaljojen
y. m.) valmistukseen, hopeayhdistysten valmis-
tukseen ja hopeoimiseen. Suurin osa hopeaa
käytetään hopealejeerinkeinä rahojen, kaiken-
laisten tarvekalujen, korutavaroiden y. m. val-

mistukseen. S. V. H.
Hopea-aika ks. K u 1 1 a-a i k a.

Hopea-amalgami, elohopea-hopealejeerinki,
vrt. Amalgami.
Hopeabromidi, bromihopea, hopean ja

bromin kem. yhdistys, AgBr ; syntyy kellertävän-
valkoisena, juustomaiseua sakkana, kun hopea-
uitraattiliuokseen kaadetaan kaliumbromidi-
liuosta; on liukenematon veteen ja typpihappoon,
liukenee verrattain hyvin ammoniakkiin (vai-

keammin kuin hopeakloridi), kaliumsyauidi- ja

natriumtiosulfaattiliuokseen. Käytetään valon-

arkuutensa vuoksi valokuvauksessa. 8. V. H.
Hopeahaapa ks. Poppeli.
Hopeaholide (argentiitti), tumman

lyijynharmaa, regulaarisesti kiteytyvä hopea-
sulfidimineraali (AgjS). H. on niin sitkeää, että

sitä voi takoa. Se on arvokas hopeamalmi, jota

on tavattu runsain määrin etenkin Chilen, Perun,
Meksikon ja Nevadan kaivoksissa. Myös Saksin
ja Böömin hopeamalmeissa se on yleinen.

P. E.
Hopeahäät, häiden 25:s vuosipäivä.
Hopeajodidi, jodihopea, hopean ja jodin

kem. yhdistys, AgJ; syntyy keltaisena, juusto-

maisena sakkana, kun hopeanitraattiliuokseen

kaadetaan kaliumjodidiliuosta ; on veteen, typpi-

happoon ja ammoniakkiin liukenematon, kalium-

syanidi- ja natriumtiosulfaattiliuoksiin se liuke-

nee; käytetään valonarkuutensa vuoksi valo-

kuvauslevyjen valmistukseen. S. V. H.
HopeakalafAryeniino sphyrcBnaJ, pieni lohen-

sukuinen, Välimeressä ja Atlantissa elävä kala-

laji, jonka hopeanhohtoisista, guaniinikiteitä

sisältävistä suomuista saadaan n. s. helmi-essens-

sejä, joista keinotekoisia helmiä valmistetaan.

Toinen samanniminen, lähisukuinen laji A. silus

elää Pohjois-Atlantissa. E. W. 8.

Hopeakanta ks. Rahakanta, Rahajär-
jestelmä.
Hopeakloridi, kloorihopea, hopean ja

kloorin kem. yhdistys, AgCl ; luonnossa h. on

sarvihopean nimisenä mineraalina. Saa-

daan valkoisena, juustomaiseua sakkana, kun
hopeanitraattiliuokseen kaadetaan suolahappoa

tai keittosuolaliuosta: liukenee helposti ammo-
niakkiin, kaliumsyauidi- ja natriumtiosulfaatti-

liuokseen ; käytetään valonherkkyytensä vuoksi

valokuvauslevyjä valmistettaessa. S. V. H.

Hopeakuusi ks. A b i e s.

Hopealaivasto, esp. laivasto, joka vuosittain

kuljetti Espanjan ameriik. siirtomaitten vuori-

kaivoksista saadun kullan, hopean y. m. emä-

maahan.
Hopealakka, hienon tinajauheen ja jonkun
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liima-aiueen seos, jolla sivellään hopeanväriseksi

paperia, puuta, metalleja. S. V. H.
Hopealasi, hopeakloridilla tai hopeaoksidilla

keltaiseksi värjätty lasi. (S. V. E.)
Hopealejeeringit, hopean seokset muiden me-

tallien kanssa; pelkkä hopea ei sovellu pehmey-
tensä vuoksi sekoittamatta käytettäväksi. Taval-

lisin hopealejecrinki on hopea-kuparilejeeriuki;

sen hopeapitoisuus ilmoitettiin ennen 16-osissa,
|

joten esim. 12-osainen hopea sisältää 12 paino-
|

osaa hopeaa ja 4 paino-osaa kuparia. Nykyään
i

ilmoitetaan hopea-kuparilejeerinkieu hopeapitoi- I

suus tuhannesosissa. Erittäin kuparirikkaita
hopealejcerinkejä tunnetaan nimellä hillon. —
Hopea-kupari-sinkkilejeeringit ovat kauuiiuval-

koisia, helposti sulavia ja muovailtavia. — Kul-
lan kanssa sekoitetaan hopeaa usein (vrt.

Kultalejeeringit). Hopeasta, sitä mal-

meistaan erotettaessa, valmistetaan useasti lyijy-

tai siiikkilejeeriuki. 8. V. E.
Hopeamalmit, ne mineraalit, joista hopeata

valmistetaan. Tärkeimpiä niistä ovat hopean-

pitoinen lyijyhohde (ks. t.), hopeahohde (ks. t.)

ja pelkkä hopea, jota saadaan runsaasti useista

Ameriikan kaivoksista. Harvinaisempia ovat

pvrargvriitti (ks. t.) ja freibergiilti (ks. F a-

lerts'!). P. E.

Hopeanitraatti, hopea salpietari, hel-
V e t 1 n k i V i, hopean, typen ja hapen kem. yh-

distys, AgNO,, syntyy hopeaa liuotettaessa typpi-

happoon ; valkoinen, kiteinen, valossa mustuva
aine. Pikku tangoiksi sulatettuna käytetään

h:ia lääkeaineena (ihon syövyttämiseen) h e 1-

vetinkiven nimellä ; usein sekoitetaan sula-

tettaessa joukkoon salpietaria. S. V. E.
Hopeapaju ks. P a j u.

Hopeapensas ks. E 1 ai a g n u s.

Hopeapronssi (h o p e a m a a 1 i, väären-
tämätön hopeapronssi), hieno hopea-

jauhe, jota käytetään hopeanväristä maalatessa;

hopeajauheeseen on lisäksi sekoitettu jotain liima-

ainetta, tavallisesti arapikumia. (S. V. E.)

Hopeasalpietari, ks. Hopeanitraatti.
Hopeaseppä ks. G y r i n u s.

Hopeateräs, hopeateräslejeeriuki, sisältää

noin 0,1 % hopeaa.
Hopeatrippeli, eräs ohutliuskeinen, hyvin ke-

vyt, vaaleanvärinen vuorilaji, joka on syntynyt
ruskolevien piihaponpitoisista kuorista. H. imee
vettä, tarttuu kielt-en, koska se on läpeensä huo-

koista; sitä on kerroksina ruskohiilimuodostu-

missa Böömissä, Saksissa, Hessenissä. Pariisin

lähistössä y. m. ja sitä käytetään metallien, lasin

y. m. hiomiseen. S. V. E.
Hopeatäpläperhonen ks. A r g y n n i s.

Hopeavalkoinen ks. Lyijyvalkoinen.
Hopeavero, ks. Elfsborgin lunnaat.
Hopeoiminen, esineiden pintain peittäminen

hopealla. Nykyään on tavallisin menetelmä n. s.

galvaaninen hopeoiminen, jolloin ho-

peoitavat esineet, yhdistettyinä galvaanisen pa-

riston tai dynamokoneen negatiiviseen pooliin

(katodiin), ripustetaan syaanihopeasyankal^umi-
liuokseen, joka sähkövirran vaikutuksesta
hajaantuu erottaen hopeata esineitten pinnalle;

positiivisena poolina (anodina) käytetään hopea-
levyä. Aikaisemmin käytettiin t u 1 i h o p e o i-

mismeuettelyä, esine siveltiin hopea-amal-
gamilla ja sitten kuumennettiin elohopean haih-

duttamiseksi. Usein hopeoidaan esineitä tako-

malla tai valssaamalla niiden pinnalle kuumassa
tilassa ohut hopealevy. Lasista valmistetaan
hopeapeilejä, saostamalla hienoa metallista

hopeaa lasille kaadetusta hopealiuoksesta jonkin
pelkistävän aineen avulla (esim. upottamalla
lasilevy hopeauitraatista, ammoniakista, natron-
lipeästä ja maitosokerista valmistettuun liuok-

seen). S. V. E.
Hopliitti (kreik. hoplVtes) , muinaisilla kreik-

kalaisilla raskasaseinen jalkasoturi. H:it muo-
dostivat sotajoukon pääosan ja heidän aseinaan
olivat suuri soikea tai pyöreä kilpi, kypärä,
riutahaarniska, säärivarut, lyhyt miekka ja

pitkä keihäs. E. R-n.
Hoppe-Seyler [-zäi-J, Ernst Felix Im-

manuel (1825-95), saks. fysiologinen kemisti.

Toimittuaan ensin lääkärinä hän antautui sit-

temmin kokonaan tieteellisiin tutkimuksiin sekä
tuli 1861 sovelletun kemian professoriksi Tii-

biugeniin, josta 1872 siirtyi fysiologisen kemian
professoriksi Strassburgiin. H. on pidettävä yh-

tenä tieteellisen eli n. s. uudemman fysiologisen

kemian perustajia ja on laajoilla tutkimuksil-

laan tehokkaasti vaikuttanut tieteensä kehitty-

miseen. Hänen julkaisuistaan mainittakoon:
„Haudbueh der physiologisch- und pathologisch-

chemischen Analyse" (1858; 8:s pain. 1909)

„Physiologische Chemic" (1878-81). H. perusti

myöskin aikakauskirjan „Zeitschrift fur physio-

logische Chemie". M. 0-B.
Hoqviiam [liokidm], kaupunki Washingtoniu

valtiossa Yhdysvalloissa. Suomalaisia noin pari

sataa. Työskentelevät enimmäkseen metsissä ja

sahoilla. Raittiusseura.
Hor, V:ssa T:ssa mainittu vuori Palestiinan

kaakkoispuolella, 4 Moos. 20,2 seur. mukaan
Aaronin ktiolinpaikka.
Hora [-Ö-] (lat., mon. h o r ae) , hetki, tunti.

Horagalles, lappalaisten muinaisuskonnon

ukkosen jumala ja heidän enimmin palveltuja

jumaliansa. Hänen vallassaan oli tuuli ja sää,

meri j. n. e. ja myöskin ihmisen terveys ja henki.

Hän suojeli noitaa silloin kuin, tämän loveen
langetessa, sielu erosi ruumiista. Kannusten
(ks. t.) kuvissa hän tavallisesti on kuvattuna,
suuri vasara kädessään, ylimpien jumalien pii-

rissä. Nimen loppuosan muodostaa galles (=van-

hus, ukko) ; kokonaisuudessaan se on yhdistet-

tävä vanhojen skandinaavilaisten runojen T h o r-

k a r 1 i i n. H. näyttää edustavan samaa jumal-

olentoa kuin Diermes, Aija (ks. n.) ja joskus

mainittu Torat-uros. (K. G.)

Horat [hö-J, kreik. vuodenajat, vuodenaikojen

ja niissä ilmenevän järjestyksen haltijattaret.

Edustavat varsinkin kaikkinaista keväistä suloa

ja kukoi.stusta, niin luonnossa kuin ihmiselä-

mässä. H:t kuvailtiin kauniiksi neitosiksi. Atee-

nalaisessa kultissa heidän nimensä olivat Thallo

ja Karpo. Hesiodoksen jumalaisjärjestelmässä

ne ovat Zeuksen ja Themis jumalattaren tyttä-

riä, nimeltään Eunomia (laillinen järjestys),

Dike (oikeus) ja Eireue (rauha). O. E. T.

Horatius f-ä'-], Quintus H. Flaccus
(05-8 e. Kr.), roomal. runoilija, vapautetun orjan

poika, syntyisin Etelä-Italiasta Apulian Venu-
siasta (nyk. Venosa) . H. sai kasvatuksensa koti-

kaupungissaan ja Roomassa isänsä huolellisen

valvonnan alaisena sekä siirtyi sitten Ateenaan
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harjoittaakseen etupäässä filosofisia opintoja.

Multa Cfesarin murhan jälkeen H. Marcus Bru-
tuksen (ks. t.) kehoituksesta syksyllä 44 liittyi

tasavallan puolustajien riveihin, otti sotatribuu-
nina osaa Philippoin onnettomaan taisteluun

V. 42, joutui pakolaiseksi ja palasi armahduksen
saatuaan „leikatuin siivin" Italiaan. Koska n:n
isä-vainajan maatila Veuusian luona voittajien

toimeenpanemassa maanjaossa oli joutunut tois-

ten haltuun, siirtyi H. jälleen Roomaan, missä
hän sai vähäpätöisen kirjifrinviran valtiovarain
hallituskuunaii palveluksessa. Hänen omien
sanojensa mukaan varattomuus pakotti hänet
koettamaan runoilua. Runoelmillaan H. ennen
pitkää pääsi Rooman silloisen runoilijapiirin

tuttavuuteen ja kiinnitti myös Msecenaan huo-
mion itseensä. Tehdäkseen H: n riippumatto-
maksi taloudellisista huolista ja valmistaakseen
hänelle mahdollisuuden kokonaan antautua ru-

noilemiseen Macenas lahjoitti v. 33 H:lle pieneh-

kön maatilan, Sabinumin, Sabinilaisvuorilla Tibu-
nn (nyk. Tivoli'u) läheisyydessä. Täällä maaelä-
män rauhallisissa oloissa H. siitä lähtien enim-
mäkseen eleli, häiriintymättä kirjallisia opintoja
ja runoilua harjoittaen. Maeeenaan välityksellä H.
pian saavutti Augustuksen suosion, mutia keisa-

rin houkuttelevista tarjouksista huolimatta H.
kaiken aikaa pysyttäytyi etäämpänä hovipiireistä,

vaikkakin hän vilpittömästi tunnusti Augustuk-
sen suuret ansiot ja innokkaasti harrasti hänen
uudistuspyrintöjään. Vähän jälkeen Msecenaan
H. kuoli ja hänen tuhkansa kätkettiin Esquilinus-
kukkulalle Msecenaan haudan viereen.

II: n teokset ovat seuraavat: „Od£E" 1. „Car-
mina" (Oodit 1. Lyyrilliset runoelmat), 4 kirjaa,

1-3 v:lta 23 ja 4:s v:lta 13, ynnä „Carmen sa?cu-

lare" (Vuosisataislaulu) v:lta 17, „Iambi" 1.

„Epodi" (Epoodit), 1 kirja vv:lta 41-31, „Sati-

ra;" 1. „Sermones" (Satiirit), 2 kirjaa, l:nen

kirja v:lta 35 ja 2:neu v:lta 30, sekä „Epistul£e"

(Runokirjeet) , 2 kirjaa, l:nen kirja v:lta 20 ja

2:nen v:Ha 13. Lyyrillisillä runoelmillaan H.
on roomal. kirjallisuuteen perehdyttänyt kreik.

lyriikan taidemuotoja. Vaikka H. ei saata kohota
esikuviensa, Alkaioksen, Sapphon ja Anakreonin,
vertaiseksi, viehättävät hänen sepitelmänsä esi-

tyksen selvyydellä, joustavuudella ja kuvarikkau-
della, kielenkäytön puhtaudella ja suloudella sekä
runomuodon taituruudella. Itsenäisenä H:n
runolahja esiintyy Satiireissa ja Runokirjeissä,
joissa hän luontevalla, miellyttävällä leikillisyy-

dellä jokapäiväiseen kielenkäyttöön vivahtavalla
sävyllä Luciliuksen (ks. t.) tapaan käsittelee

mitä vaihtelevimpia aineita: omia elämänkoke-
muksiaan, yhteiskunnallisen elämän piirteitä ja

oloja, esikuvallisia tyyppejä inhimillisistä heik-

kouksista, yleisiä mietiskelyjä, kaunotaiteellis-

kirjallisia mielipiteitä y. m. ja useasti terävällä

ivailulla ruoskii (varsink. „Satiireissa") epäkohtia
ja vajavaisuuksia. Runokirjeistä on erityisesti

mainittava Pisoille omistettu 2:sen kirjan 3:s

kirje, n. s. „Ars poetica" 1. „De arte poetiea
liber", jossa runoilija pohtii erinäisiä kirjallisia

kysymyksiä, varsinkin näytelmärunouden, tyyli-

opin ja yleensä runouden tekniikan alalta.

Vergiliuksen rinnalla H. on kaikista roomal.
taiderunoilijoista laajimmin ja syvimmin vai-

kuttanut myöhempiin runoilijoihin aina nyky-
aikaan saakka. Kaikkina aikoina hänen teok-

19. III. Painettu ^U 11.

siaan on mielenkiinnolla luettu, selitetty ja tul-

kittu sekä kaikissa sivistysmaissa käytetty koulu-
kirjoina.

H:n teosten julkaisijoista, tutkijoista ja selit-

täjistä mainittakoon Aero, Porphyrio, R. Bentley,
J. C. Orelli, P. Hofman-Peerlkamp, A. Kiessling,
G. Kruger, L. Muller, C. W. Nauck, J. Vähien,
M. Haupt, M. Hertz, A. Holder, Ow Keller,
R. Heinze sekä Suomessa H. G. Porthan, C. Syn-
uerberg. F. Gustafsson y. m.
Suomennoksina on ilmestynyt: Q. Horatius

Flaccon valittuja lauluja. Suom. R. Mellin (1866) ;

Kvintus Horatius Flakkuksen Teokset. I. Suom.
A. Leino (1891); Q. Horatius Flaecus, Carmen
sseculare. Suom. ja selilt. K. Blomstedt (1875) ;

Horatius, »Runoudesta". Suorasanaisesti suom. K.
J. Hidön (1904) ; sitäpaitsi yksityisiä runoelmia
(esim. pieni sikermä Eino Leinon »Maailman
kannel" nimisessä kokoelmassa runokäännöksiä).
[L. Muller, „Horaz, eine litterarhistorische Bio-
graphie" (1880) ; W. A. Detto, „Horaz und seine
Zeit" (2:n pain., 1892) ; Fr. Aly, „Horaz, sein
Leben und seine Werke" (1893) ; Cartault,
»ttudes sur les satires d'Horace" (1899) ;

G. Kettner, „Die Episteln des Horaz" (1900) ;

G. Boissier, „Horace et Virgile"(1886) ; E. Stem-
plinger, „Das Fortleben der Horazischen Lyrik
soit der Renaissance" (1906) ; E. Janzon, „Q. Ho-
ratius Flaecus, ett skaldeporträtt" (1899) ;

C. Synnerberg, „Horatii Oder och den nyare
kritiken" (1877) ; F. Gustafsson, „Horatii bref
om skaldekonsten" (1901) ; C. Synnerberg, »Seli-
tyksiä Q. Horatius Flaccuksen valittuihin laului-
hin sekä De arte poetica kirjaan" (suomeksi toi-

mittanut H. F. Soveri 1908).] K. J. E.
Horatius [-ä'-], ikivanhan muinaisroomal. yli-

myssuvun nimi. vrt. C u r i a t i i. Sen jäseniä
oli myös Publius H. Cocles »silmäpuoli",
joka tarinan mukaan kahden toverin avustamana
urhokkaasti puolusti Tiberin poikki vievää sil-

taa kuningas Porseuan joukkoja vastaan 507
e. Kr., kunnes silta hänen takanaan oli revitty,
jonka jälkeen hän pelastautui uimalla.

K. J. H.
Hordeum ks. O h r a.

Horeb ks. S i n a i.

Horinsarae (=Horinsaari), tanskalai-
sessa 1200-luvulla laaditussa matkaoppaassa mai-
nittu satamapaikka Jussarön ja Porkkalan vä-
lillä. Silminnähtävästi se vastaa Inkoon ny-
kyistä Orslandet (/lors = hevonen) . H:n onkin
sanotussa, oppaassa selitetty merkitsevän tans-

kaksi samaa kuin Hestö. K. S.

Horisontaaliheiluri, painon kantava, vaaka-
suorassa tasossa heilahtava tanko tai varsi, jolla

voi tutkia ja mitata pieniä muutoksia luotivii-

van suunnassa. Uuden-
aikaisemmilla h:illa, ku-

ten esim. v. Rebeurin
keksimällä h:lla, voi

mitata muutaman tu-

hannesosasekunnin suu-

ruisia poikkeuksia luoti-

viivasta. H:ia voi myös
käyttää maanjäristyk-
sien tutkimiseen (ks.

Seismografi).
Koska yksinkertainen

h., jolla on vain yksi
Khlerfin (Rebeurin)
horisontaaliheiluri.
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akseli, ei ilmaise luotiviivau aseman muutosta
varren suunnassa, on Ehlertin osoituksen mu-
kaan tehty h:ita, joissa on kolme 120° kulman
keskenään muodostavaa vaakasuoraa akselia.

U. 8:n.
Horisontaali-intensiteetti ks. M a a m a g n e-

1 1 s m i.

Horisontaalikulma, kulma, jonka molemmat
kyljet ovat vaakasuorassa tasossa.
Horisontaalinen (ks. Horisontti), vaaka-

suora.

Horisontaaliprojektsioni, deskriptiivisessä

geometriassa viivan tai pinnan projektsioni
(ks. t.) vaakasuorassa tasossa.
Horisontti (kreik. horCzön = rajoittava),

taivaanranta. Todellinen h. on taivaan-
pallon ja havaintopaikan luotiviivaa kohden
kohtisuorassa olevan tason leikkausviiva. Tämä
taso (horisontaalitaso) ajatellaan asete-

tuksi havaintopaikan kautta, taikka, koska maa-
pallon säde on äärettömän pieni taivaanpallon
säteeseen verrattuna, maapallon keskipisteen

kautta. Todellisesta h:sta ou erotettava näen-
näinen h., näköpiiri, taivaanranta, joka taval-

lisesti on todellisen h:n alapuolella, ks. Depres-
sioni. Paikan määräyksissä merellä käytetään
näennäistä h:a, jotavastoin tähtitieteellisissä

töissä maalla saadaan todellinen h. vesivaa'an

avulla.

Teko horisontti on astia täytetty elo-

hopealla, öljyllä tahi muulla aineella, jonka pinta

on vaakasuora ja heijastava. Tekohorisontiii

avulla voidaan mitata korkeuskulmia käyttä-
mättä taivaanrantaa tai vesivaakaa. Kun nimit-

täin mitataan kulma taivaankappaleen ja sen

heijastuskuvan välillä, saadaan kaksinkertainen
korkeuskulma (ks. t.). Tekohorisontlia käyte-

tään myöskin astronomisten koneitten zeniitti-

pisteen määräämistä varten. //. A*.

Horkka 1. vilut au ti (malaria intcrmit-

tens), erityisten pikkueliöitten, n. s. horkka-
limakkojen 1. -plasmodien aikaansaama kuume-
tauti, joka muutamissa seuduin, varsinkin suo-

peräisillä mailla, ilmenee kotoisena tautina. IT:n

leviäminen tapahtuu erityisen sääskeu (ks.

H o r k k a s ä ä s k i) välityksellä, joka imiessääu
verta ihmisen iliosta samalla istuttaa plasmodin
hänen ruumiiseensa. Tauti ilmenee kuumeen seu-

raamina kohtauksina, joissa yleisen pahoinvoin-
nin ohessa esiintyy pernan turvotus. Riippuen
siitä, kuinka usein kuumekohtaukset uusiutuvat,
kulkee h. eri nimillä: febris interm.ittens
quotidiana, päivittäin uusiutuva kuume;
f. i. t e r t i a n a, joka toinen vuorokausi uusiu-

tuva kuume; f. i. q u a r t a n a, joka kolmas
vuorokausi uusiutuva kuume, j. n. e. Pitkälliset

h.-taudit, jollaisia esiintyy muutamissa knuniissn

maissa, johtavat vähitellen yleiseen riutumiseen
ja pysyväiseen heikkonemiseen, n. s. malaaria-
kakeksiaan. (M. 0-B.)
Horkkasääski (Anopheles maculipennis), verta

imevä sääskilaji, joka määrätyissä olosuhteissa
Italiassa ynnä muualla, kuten todenmukaisesti
Suomessakin, on horkkataiulin eli malaarian le-

vittäjänä. Sillä on pistinkärsä ja se eroaa ta-
vallisesta hyttysestä (CiilexJ m. m. siinä, että

sillä on pilkulliset siivet ja että suurihmat ovat
molemmilla sukupuolilla yhtä pitkät kuin itse

käisä. Ainoastaan naarakset ovat vertaimeviä.

Horkkasäilski.
n ja & muu ia, c toukka.

Toukat elävät vedessä, kuten lätäköissä ja mata-
lien lalitien rannoissa. H. on levinnyt Lappiin
saakka. Läm-

pimissä
maissa mt net

muutkin
Anopheles-sn-
kuun kuulu-
vat lajit toi-

mivat hork-
kataudin le-

vittäjinä si-

ten, että ne
imettyään täl-

laista tautia

sairastavan
ihmisen verta,

jolloin ne tu-

levat tartute-

tuiksi horkkatautia aiheuttavilla mikro-organis-
meilla eli n. s. malaariaplasmodeilla (ks.

Horkka), pistoillaan istuttavat taudinsieme-
nen terveeseen ihmiseen. K. M. L.

Horma ks. Yrtti.
Hormi, palkeen tai tuulettajan puhallustorvi,

jonka kautta ilma virtaa ulos. Esim. ahjohormi

on se aukko, josta ilma tunkeutuu ahjon hiilus-

taan. E. J. S.

Horn, Kap ks. H o o r n.

Horn [hnrn], ruots. Saksasta polveutuva aate-

lissuku (aivan erillään suomalaisesta Horn-
suvusta) .

1. Henning II u d o 1 f H. (1651-1730),

T?antzienin kreivi, sotilas. Määrättiin 1681 Käki-
salmen linnan komentajaksi, 1695 Narvan pääl-

liköksi ja kaikkien Inkerinmaan linnoitusten

ylipäälliköksi. V. 1700 H. torjui menestyksellä
tsaari Pietarin hyökkäykset Narvaa vastaan,

josta ansiosta korotettiin vapaaherraksi. Venä-
liiisten uudistettua Narvan piirityksen, täytyi

lT:n kauhean verilöylyn jälkeen antautua 1704.

Venäläiset pitiviit hiintii kovassa vankeudessa
v:een 1714. Korotettiin 1719 kreiviksi ja valta-

kuniianiieuvokseksi. — 2. G u s t a 1 J a k o b H.
(1706-56), edell. veljenpoika, vnpaaherra. Oli

osallisena Lovisa Ulriikan salaliitossa kuningas-
vallan laajentamiseksi. Hankkeen tullessa ilmi

ir. vangittiin, tuomittiin kuolemaan ja mestat-

tiin. (E. E. K.)
Horn [Inirn], suom. aatelissuku, polveutuu

eräästä Olavi Matinpnjasta, joka jo 1381-1415

mainitaan asuvana Halikossa, missä Joensuun
kartano (Aminne) on, ja jolla oli vaakuna-
merkkinä sarvi („horn"), mistä suvun nimi
myöhemmin syntyi. Kertomus että suvun kanta-
isä olisi eräs Alankomaista tullut Sigmund
de llorne on ilineisesti myöhemmin syntyn}'t ja

väärä. Suurempaan merkitykseen suku kohosi
Etelä-Suomen laamannin (1487-1520) Klaus
Henrikinpojau kautta, jonka pojista

Krister Klaunpoika, Turun linnanhaltia (k. 1520),
oli Joensuun ja Henrik Klaunpoika (ks. alem-
pana) Kankaisten sukuhaaran alkaja. Suku
on 3 kertaa (1501, 1651, 1700) korotettu vapaa-
herran ja 3 kertaa (1651, 1706. 1772) kreivin ar-

voon. Sen jäsenistä on 16 ollut Ruotsin valta-

neuvoksina ja 7 sotaiiKirsalkkoina. Suomessa se

ei ole ollut edustettuna 1700-lnvun loppupuolelta
asti, mutta elää Ruotsissa ja Venäjällä.

I

i

tl
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1. Henrik Klaunpoika H. (1512-95),

soturi, valtiomies, palveli nuorempana kunin-

kaan verokaniarissa ja sai 1540 toimeksi Suo-

messa pitää sen kaikissa linnalääneissä puolueet-

toman tarkastuksen ja toimiilaa koiituuUispn

veronpanon. V. 1549 hänet nimiteltiin Etelä-

Suomen laamanniksi ja lähetettiin 1552 asetta-

maan talonpojan Maunu Nyrhin Lappeella ai-

kaansaamat levottomuudet. Venäjän sodan syt-

tyessä 1555 H. määrättiin sotajoukkojen päälli-

köksi ja otti osaa onnistumattomaau retkeen

Pähkinänlinnaa vastaan. Myöskin hän sai tehtä-

viikseeu valvoa 1556 toimitettavaa verontasoi-

tusta. Monessa luottamustoimessa II. oli siis

ollut ja ne kuninkaan mieliksi suorittanut, kuu
Kustaa Vaasa määräsi hänet nuoren Juhana
herttuan neuvonantajaksi Suomeen. Tässä ase-

massa hän sitten herttuan puolesta hoiti herttua-

kunnan hallitusta, seurasi herraansa Puolan mat-
kalle 1562, mutta luopui hänestä, kun ilmitaisteiu

kuningasta vastaan puhkesi. Juhana pani tämäu
kovin pahakseen, eikä koskaan Hnin täydellisesti

leppynyt. H. nimitettiin nyt 15G3 sotaväen yli-

päälliköksi Viroon ja 1565 maan käskynhaltiaksi.
Valtaistuimelle noustuaan Juhana epäili, että H.
tekisi hänelle „kaikkea mahdollista kiusaa",

vangitutti hänen perheensä ja käski hänen kohta
luopumaan Tallinnasta ja käskynhaltiavirastaan,
minkä H. tekikin. Vasta vähitellen Juhana suos-

tui IT:in kokemusta jälleen käyttämään. V. 1571

hänelle Uskottiin Suomen luillituksen johto.

V. 1575 hän taas nimiteltiin Tallinnan päälliköksi,

jona hän poikansa Kaarle ITenrikinpojan kanssa
johti tammik.-maalisk. 1577 kaupungin kuuluisaa
puolustusta 50,000 miehen suuruista venäläistä

armeiaa vastaan. Ritariksi H. lyötiin 1561, nimi-
tettiin valtaneuvokseksi ja tuli 1577 Pohjois-

suomen laamanniksi (menetettyänsä 1560 laa-

manniuviran Etelä-Suomessa). Kauniin muisto-
merkin haudalleen pystytti vanhus sillä kirjeellä,

jonka hän 1593, kaksi vuotta ennen kuolemaansa,
kirjoitti kaikkivaltiaalle Klaus Flemingille, pyy-
täen huojennusta verojen rasittamalle kansalle

ja luvaten „hengellänsä ja kaikella omaisuudel-
lansa taata" sen uskollisuutta. Henrik Klaun-
poika H. on varmaankin luettava merkillisim-

pien Suomen miesten joukkoon. Syvästi hän vai-

kutti aikansa tapauksiin ja historia ei hevin
näytä toista semmoista sankarisarjaa kuin hän,
hänen poikansa Kaarle ja pojanpoikansa Evert
ja Kustaa.

2. Klaus K r i s t e r i n p o i k a H. (1517-66),

soturi, valtiomies, Turun linnanhallian Krister
Klaunpojan poika, esiintyy ensi kerran 1544
läsnäolevana Vesteräsin valtiopäivillä, maini-
taan 1553 Suomen sotaväen päällikkönä ja sai

1555 setänsä Henrik Klaunpojan kanssa toimeksi
asettaa Suomen väen sotakuntoou ja johtaa sitä

alkavassa Venäjäu sodassa (vrt. edellistä). Jo
sodan aikana hänet nimitettiin Viipurin käskyn-
haltijaksi, jossa virassa sitteu oli 4 vuolta ja

osoitti erinomaista tarmoa ja vireyttä, ei ainoas-
taan sodan, vaan myöskin rauhan toimissa, koet-

taen teiidä Viipurin kaupungin saksalaisten tär-

keän Venäjänkaupan tapulipaikaksi. H:n maine-
hikkain vaikutus alkoi kuitenkin Eerik XIV:n
aikana. Hänet määrätliin silloin 1561 sotaevers-

tiksi Liivinmaalle ja johtamaan niitä arkaluon-
toisia sovitteluja, joita Viron asukkaiden kanssa

Klaus Kristerinpoika Horn

pidettiin heidän antaumisestaan Ruotsin vallan
alle. Suurella taidolla hän suorittikiu tämän
vaikean tehtävän, joten
kesäkuun alussa Harju-
maan ja Virumaan rita-

risto ja Tallinnan kau-
punki vannoivat uskolli-

suudenvalansa Ruotsin
kuninkaalle. Klaus Kris-

terinpoika on siten Ruot-
sin merentakaisen vallan
perustaja Suomenlahden
eteläpuolella. Tallinnan
käskynhaltiana hän sit-

ten ensin täällä järjes-

teli uusia oloja, eikä
käy unohtaminen, että

hän ensimäisenä korotti

äänensä saksalaisten rita-

rien sortoa kärsivien
Viron talonpoikain hyväksi. Mutta v. 1563 H.
kutsuttiin uudelle toimintatantorelle Tanskaa ja

Lyypekkiä vastaan syttyneeseen sotaan ja nimi-
tettiin seur. V. Ruotsin laivaston yliamiraaliksi,

jona hän loistavilla urotöillä hankki Ruotsille
merillä sotamaineen, jommoista sillä ei ennen
eikä jälkeenpäin ole ollut. Kesällä 1564 hän sai

suuren voiton ölaunin luona; seur. v. hän ensi

avovedellä purjehti Juutinraumaan Kööpenhami-
nan edustalle, anastaen siellä vihollisten laivoja,

voitti sitten heidät Buchowin ja Bornholman
kuuluisissa taisteluissa ja 1566 jälleen ölanuin
läheisyydessä. Tällä välin H. otti osaa manner-
maalla käytyyn sotaan ja sinne Eerik kuningas
mj-ös syyspuolella 1566 hänet kutsui, mutta
äkkinäinen tauti tempasi hänet pois 9 p. syysk.
Äbyn pappilassa Itägöötanmaalla. Hänet haudat-
tiin Upsalan tuomiokirkkoon. Kuninkaan kruu-
nauksessa hänet oli korotettu Joensuun vapaa-
herraksi ja 1563 valtaneuvokseksi. [K. A. Bo-
mansson, „Hertig Johan ooh hans tid"; K. F.Ig-
natius, ,,Clas Christerssou Horn", ,,Lännetär" I;

A. Muutlie, „Sveuska sjöhjällar. 4. Klas Kris-

tersson Horn".]
3. Kaarle Henrikinpoika H. (n. 1550-

1601), soturi, valtiomies, H. l:n poika, otti 1570

ja 1577 mainehikkaasti osaa Tallinnan puolusta-

miseen ylivoimaisia venäläisiä vastaan ja mää-
rättiin 1580 Pontus de la Gardien alapäälliköksi

sodassa. H. oli mukana Käkisalmen valloituk-

sessa ja meni talvella de la Gardien kanssa sota-

joukkoineen kompassin johdolla jäätyneen meren
yli Viroon, missä hän nopeassa voittokulussa val-

loitti koko Läänemaan linnoineen, Rahkawieren,
Lukkolinnan, Haapsalun y. m. Otettuansa osaa

rauhansovitteluihin Pliussa-joen suussa 1583 ja

1585 sekä määrättynä 1584 Suomen joukkojen

.sotaeverstiksi H. tuli 1588 tärkeän Narvan pääl-

liköksi, jona helmikuussa 1590 erinomaisella ul-

juudella torjui venäläisten rynnäköt tätä huo-

nosti varusteltua ja vähälukuisen linnueväen

puolustamaa paikkaa vastaan. Tehdyssä sopi-

muksessa hänen täytyi venäläisille luovuttaa

Kaprio ja livananlinna, multa Narva jäi Ruot-

sille. Mutta tämä sopimus — edullisin mitä val-

litsevissa oloissa saatettiin toivoa — herätti epä-

luuloisen Juhana III:n katkeraa suuttumusta.

Narvan urliooUinen puolustaja vangittiin, tuo-

mittiin kuninkaan tahdon mukaan kuolemaan ja
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sai vasta mestauspaikalla armon. Juhanan kuo-

leman jälkeen ilmenevässä taistelussa H. asettui,

päinvastoin kuin Suomen aateliston suurin osa,

Kaarle herttuan puolelle, oli Söderköpingin val-

tiopäivillä ja kävi tammik. 1596 herttuan ja

säätyjen lähettiläänä Turussa keskustelemassa

Suomen herrain kanssa, joutuen kiihkeään sanan-

vaihtoon Klaus Flemingin kanssa. H. oleskeli

sitten Virossa maatiloillaan, jotka oli saanut

naimisliitollaan, ja vaikutti epäilemättä suuresti

siihen, että tämäkin maakunta huhtik. 1600 tun-

nusti Kaarlen. H. nimitettiin nyt koko Viron
sotaeverstiksi ja käskynhaltiaksi, mutta jo seur.

V. keväällä ennenaikainen kuolema lopetti hänen
sankariuransa ja hänet haudattiin Tallinnan

tuomiokirkkoon.
4. Krister Klaunpoika H. (n. 1555-

1610), Joensuun vapaaherra, H. 'Zrn poika, esiin-

tyy 1592 Kaarle herttuan asiamiehenä keskus-

telemassa vangittujen valtaueuvosten kanssa; oli

1595 Ruotsin valtuutettuja Täyssinän rauhaa

tekemässä, mutta meni 1598, niinkuin hänen vel-

jensäkin Jaakko H., Mustialan herra, Uplannin

ratsumiesten kanssa Sigismundin puolelle, tämän
Ruotsiin tullessa. Syytettiin sentähden 1600

Liuköpingissä maankavalluksesta, jolloin pyysi

ja sai armon, otti 1602 osaa Turun aateliskokouk-

seeu, mutta oli 1605, jolloin hänen enonsa Hogen-

skild Bjelke mestattiin, uudestaan syytettynä ja

tuomittavana. Vv. 1582-96 H. oli Halikon kihla-

kunnan tuomarina. Hän oli oppinut mies ja

hänen mainitaan suurilla kustannuksilla koon-

neen itselleen arvokkaan kirjaston. Hänen ala-

ikäisten poikainsa kasvatuksesta otti kuningas

Kustaa Aadolf huolehtiakseusa. E. G.

5. Henrik Kaarlenpoika H. (1578-

1618), valtiomies, H. 3:n poika, sai huolellisen

kasvatuksen ja matkusti laajalti ulkomailla. H.

nimitettiin 1602 Kaarle IX:n kamarijunkkariksi

sekä 1605 hovimestariksi ja nuorten herituain

Kustaa Aadolfin ja Kaarle Filipin kasvattajaksi.

Häntä käytettiin tämän ohella useasti lähetti-

lääksi ulkomaille, niinpä 1602 Liivinmaalla,

1607 Saksassa ja Alankomailla, sekä 1610 Tans-

kassa. V. 1611 hän tuli valtaneuvokseksi ja

1612 hovimarsalkaksi. Rauhanneuvotteluissa
Tanskan kanssa Ulfsbäckissä ja Knäredissä

(1612-13) hän oli Aksel Oxenstjernaa auttamassa.

V. 1613 hän neuvotteli Viipurissa Novgorodin

lähettilästen kanssa Kaarle Filipin vaalista

Venäjän suuriruhtinaaksi. Ruotsin edustajana

hän otti Jaakko de la Gardien ja Arvi Wildemanin
kanssa osaa pitkällisiin rauhankeskusteluihin

Venäjän kanssa Stolbovassa 1616-17. V. 1618

hän nimitettiin Etelä-Suomen laamanniksi, mutta
kuoli jo sam. v.

6. Evert Kaarlenpoika H. (1581-1615)

,

soturi, edellisen veli, sai varsin huolellisen kas-

vatuksen, piti 1003 Rostockin yliopistossa puheen
„Oratio, qua voluptas suadetur", palveli Kaarle

IX:n sotajoukossa Liivinmaalla ja lähetettiin 1606

Kirkholman taistelun jälkeen Suomen rantapitä-

jiin kokoomaan 1,000-miehistä apujoukkoa, jonka
vei Pernuun. Kaarlen kruunauksessa H. kantoi

Suomen lippua. Venäjän sodan aikana 1609-17

n. saavutti sankarimaineen. Hän oli Jaakko
de la Gardien lähin mies ja paras tuki.

De la Gardien ensi retkellä Venäjälle H. oli

hänen mukanaan ja voitti viholliset parissa

taistelussa, mutta de la Gardien sotajoukon ki-

nastuksen ja Novgorodiin peräytymisen jälkeen

H. palasi Suomeen tuodakseen lisäjoukkoja.

Onnellisten ottelujen jälkeen hän yhtyi de la Gar-
diehen, mutta tuli silloin näkemään sotajoukon
toisen kinastuksen sekä tappion Klulsinou luona.

Tultuansa Suomeen de la Gardie ja H. kokosivat
uudet joukot. Sillä aikaa kun de la Gardie
uudella sotaretkellä piiritti Pähkiuänlinnaa
(1612) valloitti H. Kaprion, Jaaman, Gdovin
(Audovan) ja livananlinnan ja oli 1613 Narvan
ja livananlinnan käskynhaltijana. Kun 1614
Kustaa Aadolf oli tullut sotatanterelle oppiak-
seen sodankäyntiä J. de la Gardien sotajoukossa,

seurasi hän enimmästä päästä H:n osastoa. Kun
de la Gardie sam. v. joksikin aikaa lähti Kustaa
Aadolfin seurassa Ruotsiin, annettiin H:lle hänen
poissaolo-ajakseen koko Ruotsin sotajoukon yli-

päällikkyys Venäjän sotatanterella. Palattuansa
Inkeriin Kustaa Aadolf lähti yhdessä H:n kanssa
Pihkovaa piirittämään. Kohta piirityksen alussa

heinäk. 1615 H. sai pienessä kahakassa vihollisen

kuulasta kuolinhaavan. H. oli erinomainen sota-

päällikkö, lempeä voitettuja kohtaan ja jalomie-

linen luonteeltaan. Hänet haudattiin ensin perhe-

hautaan Kankaisiin, mutta myöhemmin muutet-
tiin ruumis Tavastin kuoriin Turun tuomiokirk-
koon, johon häntä ja hänen puolisoaan kuvaava
marmorinen hautapatsas pystvtettiin.

K. R. il.

7. Klaus Kristerinpoika H. (1587-

1651), Joensuun vapaaherra, soturi, H. 4:n

poika, hovijunkkari 1610, ratsumestari Uplannin
ratsuväessä 1618, Ruotsin ja Suomen aatelis-

lipullisessa 1623. ,,Suomalaisen vapaaherran" H:n
ratsumiehineen mainitaan useampia kertoja kun-

nostautuneen Puolan sodassa 1626-29. V. 1630

ivustaa II Aadolf löi hänet ritariksi Tukholman
linnassa säätyjen läsnäollessa. Nimitettiin sitten

Uplannin ratsuväen ensimäiseksi everstiksi, sekä

tuli valtaneuvokseksi ja sotaneuvokseksi 1634.

V. 1625 hänet kirjoitettiin Ruotsin ritarihuonee-

seen vapaaherrana n:o 2.

8. Kustaa Kaarlenpoika H. (1592-

1657), kuuluisa sotapäällikkö, Kaarle Henrikin-

poika H:n nuorin poika,

s. 23 p. lokak. 1592 örby-
husin linnassa Uplannissa,

jossa isä oli vankeudessa,
sai huolellisen kasvatuk»
sen ensin kotona ja sitten

ulkomaiden yliopistoissa,

m. m. Rostockissa, Witten-
bergissä ja Jenassa. Opit-

tuansa sotataitoa Venäjän
sodassa Evert veljensä

ja Alankomailla Morits
Oranialaisen johdolla, H.

nimitettiin 1621 Norlannin
rykmentin everstiksi, otti

kunnokkaasti osaa Liivin-

maan sotaan, jossa Riian
piirityksessä pahasti haa-

voittui, ja tuli 1G25 suomalaisen sotaväen yli-

päälliköksi. Tämän kanssa hän meni Tarttoa vas-

taan, joka valloitettiin, johti seur. v. Wallhofin

taistelussa vasenta siipeä ja tuli kuninkaan läh-

dettyä Preussiin sotaväen ylipäälliköksi Liivissä.

Saksan sodan sytyttyä Kustaa II Aadolf kutsui

Kustaa Kaarlenpoika Horn.
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H:n lähimmäksi miehekseen sotatanterelle, jonne
hän vei Suomen ja Liivin sotaväen ja jossa toimi
kuninkaan „oikeaua kätenä". Varsinkin Brei-

tenfeldin loistava voitto 7 p. syysk. 1631, jossa

H. vasemmalla siivellä, saksilaisten joukkojen
paettua, suomalaisineen uljaasti torjui suuri-

lukuisemman vihollisen luidistctut kiihkeät

hyökkäykset, on etupäässä hänen kunniaksensa
luettava. Sittemmin hän oli ruotsalaisen ar-

meian päällikkönä Etelä-Saksassa ja sai kunin-
kaan kuoleman jälkeen sodan ylipäällikkyyden,

joka hänen saksalaisten ruhtinaiden kateuden
takia kuitenkin täytyi jakaa Bernhard Weimari-
laisen kanssa. Tämän vaatimuksesta ryhdyttiin
27 p. elok. 1634 onnettomaan Nördlingenin tais-

teluun, jossa H. urhoollisen puolustuksen jälkeen

joutui vihollisen vankeuteen. Vankina hän oli

8:tta vuotta, kunnes vaihdettiin vapaaksi kol-

mesta keisarillisesta kenraalista ja lupauksella

olla taistelematta keisaria vastaan. Hän palasi

nyt Euotsiin, jossa tuli sotakollegin varapresi-

dentiksi, mutta määrättiin Tanskan sodan syt-

tyessä Skäneen hyökkäävän ruotsalaisen armeian
päälliköksi ja valloitti suuren osan maakunnasta.
H. ei ainoastansa taitavana sotapäällikkönä ollut

Kustaa II:n Aadolfin etevin oppilas, vaan hän
noudatti myöskin sodankäynnissä, toisin kuin
aikakaudella yleensä, sutiren kuninkaansa esi-

merkkiä, inhimillisyyttä ja sääliväisyyttä voi-

tettuja kohtaan. Seu ajan kurittomat sotamie-
het eivät sentähden hänestä suuresti pitäneet,

mutta ihmisyyden historia lukee sen hänelle

suurimmaksi kunniaksi. Tunnustukseksi suurista

ansioistaan H. nimitettiin 1624 valtanetivokseksi,

1628 sotamarsalkaksi, 1651 Porin kreiviksi ja

Marienborgin (Liivinmaalla) vapaaherraksi, 1652

Liivin kenraalikuvernööriksi, 1653 valtamars-
kiksi. Kuolema kohtasi hänet 10 p. toukok.
1657 Skarassa, missä hän keskusteli Länsigöötan-
maan edustajain kanssa verosta äsken syttynyttä
Tanskan sotaa varten, ja ruumis haudattiin
Jakobin kirkkoon Tukholmaan. [Joh. Haquini,
„Encomium militiaj Hornianse", pain. Nettel-

bladin „Schwedische Bibliothec"issa ; A. Hack-
radt, „Gustav Horn, schvvedischer Feldherr im
dreissigjährigen Kriege"; „Rikskansleren Axel
Oxenstieruas skrifter o. brefvexling. 8. Gustaf
Horns bref jämte bihang".]

9. Kristiina Arvintytär H. (1604-73)

,

lahjoittaja. Pohjanmaan maaherran, valtaneuvos
Arvi Henrikinp. Hornin tytär, vietti 1643 Stetti-

nissä häänsä kuuluisan stiom. sotapäällikön
Torsten Stälhaudsken kanssa. Kun tämä jo

seur. V. ollessaan sota retkellä Tanskassa kuoli,

lahjoitti leski miehensä laustiman toivomtiksen
mukaan Turun yliopiston kirjastolle Aarhusin
piispan (sotasaaliina saadun) kirjaston, noin 900
nidosta, minkä hän itse huhtikuussa 1646 koti-

maahan palatessaan antoi akatemialle. Tämä
lahjoitus oli yliopistomme kirjaston varsinainen
alku, sillä kirjastoksi tuskin voi nimittää niitä

21 kirjaa, jotka yliopisto sitä ennen oli saanut
vastaanottaa entiseltä kymnaasilta. Kristiina H.
tuli sitten 1649 Ttirun hovioikeuden presidentin
Jöns Kurekin puolisoksi tämän 3:nsissa naimi-
sissa. K. G.

10. Kustaa E v e r t i n p o i k a H. (1614-66)

,

kenraalikuvernööri, sottiri, H. 6: n poika. H. pääsi
1634 kamariherraksi, nimitettiin 1635 kaptee-

niksi, 1640 everstiksi, 1647 ratsuväen kenraali-
majuriksi. 1652 kenraaliluutnantiksi ja 1653
valtaneuvokseksi. V. 1651 hän korotettiin vapaa-
herraksi ja nimitettiin 1654 Inkerin ja Käki-
salmen läänin kenraalikuvernööriksi. Tässä toi-

messa H. osoitti siuirta tarmoa ja kykyä. Hän
rakennutti parempaan kuntoon linnat, paransi
oikeudenkäyntiä ja edisti elinkeinoja. Mutta
kun hänen täytyi rasittaa jo ennestään uskon-
nollisen vainon johdosta tyytymättömiä talon-

poikia raskailla veroilla, menivät ne sodan al-

kaessa Venäjän kanssa 1656 vihollisen puolelle.

H. teki kuitenkin venäläisille niin tarmokasta
vastarintaa, että he eivät päässeet paljoakaan
edistymään. H. nimitettiin 1656 kenraaliksi,
1658 valtionvarusmestariksi sekä 1663 sotamar-
salkaksi ja Bremenin ynnä Verdenin kenraali-

kuvernööriksi. H. omisti runsaasti tiloja Länsi-
Suomessa, noin 348 V4 manttaalia. Hän on hau-
dattu Kaukaisten kuoriin Turun tuomiokirkkoon.

11. Henrik Henrikinpoika H.(1618-93),
kenraalikuvernööri, soturi, Henrik Kaarlenpoika
H:n poika, tuli 1643 erään kuurinmaalaisen
jalkaväen ja 1645 suomalaisen ratsuväenryk-
mentin päälliköksi, korotettiin vapaaherraksi
1651 ja pääsi 1654 ratsuväen kenraalimajuriksi.
Kaarle X:n Kustaan sodassa Puolassa H. osoitti

kuntoaan ja kohosi 1657 kenraaliluutnantiksi.
H. nimitettiin 1660 valtaneuvokseksi ja hovi-

oikeudenneuvokseksi Svean hovioikeuteen sekä
1664 samaan virkaan Turun hovioikeudessa.

Laufitsa Croutzin kanssa H. piti sen jälkeen

tarkastusta Suomen ratsuväen tiloista. Paran-
nusta sotalaitokselle ei tästä tarkastuksesta liene

tullut, koska joukko ratsuväen tiloja, jotka tuot-

tivat 2,000 hopeataalaria veroja, sen jälkeen

yksityisille lahjoitettiin. V. 1665 H. nimitettiin

sotamarsalkaksi. V. 1668 hän astui Bremenin
ja Verdenin keuraaliktivernöörin virkaan, mutta
sodan sytyttyä 1674 Brandenburgin ja 1675

Tanskan kanssa joutui H: n hallitusalue vihollis-

ten valtaan. Tällä välin H. 1674 nimitettiin

Suomen kenraalikuvernööriksi, mutta ei ryhty-

nyt tähän toimeen. V. 1677 hän nimitettiin

huolimatta kokemattomuudestaan merisodassa

yliamiraaliksi ja kärsi sam. v. tappion merellä

Kiege-vuonossa. Maasotajoukon johtajana H.

valloitti vielä sam. v. Jämtlannin norjalaisilta,

vaan ei menestynyt yrityksessään vallata Trond-

hjemia. Syksyllä 1678 hän sai käskyn hyökätä
Liivinmaalta Preussiin vaaliruhtinas Fredrik

Wilhelmiä vastaan, mutta pakotettiin peräyty-

mään ja palasi sittemmin rauhan tultua Breme-

nin kenraalikuvernöörikuntaansa.
12. Krister H. (1622-97), H. 7:n poika,

kenraalikuvernööri, soturi, Kaarle XI:n kasvat-

taja. H. kohosi sotaväessä everstiksi, jonka

jälkeen oli 1654-57 Riian kuvernöörinä sekä

1657-59 Inkerin ja Käkisalmen läänin kenraali-

kuvernöörinä. Nimitettiin 1660 valtaneuvok-

seksi ja 1661 Svean hovioikeuteen hovioikeuden-

neuvokseksi sekä 1663 Kaarle XI:n kasvat-

tajaksi. H. oli etevä soturina ja jotenkin tieto-

rikas, mutta luonteeltaan mukava ja kevytmieli-

nen, joten hän ei ollut varsin sovelias kasvatta-

jan tehtäviin. Leskikuningattaren suosiota hän
sai kiittää siitä, että pysyväisesti jäi tähän toi-

meen. V. 1669 H. määrättiin Karjalan laaman-

niksi ja 1672, kun kuningas julistettiin täys-
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ikäiseksi, hän korotettiin sotamarsalkaksi. Nimi-

tettiin 1674 Värmlanuin laamanniksi ja Liivin-

maan kenraalikuvernööriksi, mutta erosi 1686

Tiimeksimainitusta toimesta. K. R. M.
13. Pentti H. (1623-78), soturi, kenraali-

kuvernööri, edellisen veli, sai nuorena hyvän
opillisen kasvatuksen, mutta antautui kuiten-

kin sotilasuralle, tuli 1647 kapteeniksi n. s.

„siniseen rykmenttiin" ja otti urhoollisesti osaa

Kaarle X:n Kustaan sotiin. Tukholmassa hän
kuului „les goinfres" nimellä tunnettuun, hurjaa
elämää viettävään ylimyspiiriin. Oli 1656-66

kuvernöörinä Tallinnassa, jolloin ryhtyi ponte-

viin puolustustoimiin sodassa Venäjää vastaan
sekä rauhansovittajana 1658 sai aikaan Valli-

saaren välirauhan ja 1661 Kardin rauhan,
jonka vahvistamista varten hän seur. v. lähetti-

läänä matkusti tsaarin luo Moskovaan. Tosiu
häntä syytettiin lahjusten ottamisesta matkalla,
mutta hän puhdistui tästä syytöksestä. Tultuansa
1600 valtaneuvostoon H. oli siinä de la Gardien
uskollisia kannattajia, jotka puolustivat ylimys-
valtaa ja läänitysten antamista. Karjalan laa-

manni 1674. V. 1672 hän nimitettiin Vironmaan
kenraalikuvernööriksi, 1674 Svcan hovioikeuden
presidentiksi ja määrättiin vuodon lopulla 1677

Liivinmaalle sotanuirsalkaksi alkavaan sotaan,

mutta vilustui maikalla Suomenlahden ympäri
ja kuoli kohta perille tultuansa. K. G.

14. Arvid Bernhard H. (1664-1742),

soturi ja kenties vaikuttavin valtiomies, jonka
Suomi ikinä on synnyttä-
nyt, kuului sukunsa nuo-

rimpaan haaraan. Synt.
Halikossa 6 p. huhtik.

1664, lähti orpona köy-

hästä kodista ruvetakseen
soturiksi ; ei tiedetä, mil-

loin hän hankki itselleen

sen tietomäärän, joka yh-

dessä hyvien luonnonlah-

^ÄÄ V^Y .jojen kanssa tuli mitä
^\- -^ »T merkillisimmän elämän-

I m' työn pohjaksi. Upseerina
» / 4*]^ 'i'^^ palveli jonkun aikaa

./
'-* Eugen Savojilaisen ar-

meiassa (ollen mukana
Mohäcsin suuressa taiste-

lussa) sekä .sitten Alankomaissa. Kotiin palat-

tuaan hän kerran vaunuhevosten pillastuessa

oman henkensä uhalla pelasti leskikuningattaren;

sen jälkeen Kaarle XI nimitti hänet drabantti-

1, henkivartiajoukon päälliköksi. Nauttien nuo-

ren Kaarle XII:n erityistä suosiota H. kahden
avion kautta oli päässyt hallitsijan mahtavien
suosikkien, Rehnsköldin ja Piperin sukulaispii-

riin, mikä sekin takasi hänelle vaikuttista. Sjsel-

landin maallenousussa 1700 sekä Narvan ja

Väinäjoen taisteluissa 1700 ja 1701 hän oli ar-

meian johtavia päällikköjä, tuli tavattomasta

uljuude.staan huomatuksi ja sai viimemainitussa

tilaisuudessa polveensa haavan, joka häntä vai-

vasi läpi elämän. V. 1704 H, sai tehtäväkseen

taivuttaa puolalaiset valitsemaan Stanislaus

Leszc7.ynski'u kuninkaaksi. Valtiollisella toimi-

alalla hän osoitti ihmeteltävää kykyä, saavuttaen

va>1ustajainkin kunnioituksen, Kaarle XII ni-

mitti hänet jäseneksi kuninkaalliseen neuvos-

toon, Pernun ja Tarton akatemiain kansleriksi.

Arvid Bernhard Horn.

kreiviksi y. m. Samaan aikaan kuitenkin
kuninkaan ja H:n entinen hyvä väli rupesi

kylmenemään, arvatenkin jälkimäisen itsenäi-

syj^den tähden, ja suuren Venäjän retken al-

kaessa H. 1707 sai palata Euotsiin. Siellä

avautui hänelle mitä tärkein toimiala; vanhan
Fabian Wreden kuoltua 1712 H, oli neuvoston
johtavana henkilönä. Pitkän sodan jäljestä asema
oli ylen tukala ja yksinvaltiaan kuninkaan poissa-

ollessa neuvoston piti valvoa hänen oikeuksiaan,

mutta samassa torjua niiden väärinkäyttämisen
seurauksia. Huolestuttavat vuodet 1713 ja 1714

selvästi kuvaavat II: n kantaa: armollista valtuu-

tusta pyytämättä otettiin kuninkaan sisar

mukaan neuvotteluihin, nähtävästi siinä tarkoi-

tuksessa, että neuvoston päätöksille saataisiin

tukea sekä kuningasta että kansaa vastaan, ja

hallitsijan kiellosta huolimatta kutsuttiin valtio-

säädyt kokoon. Mutta kun tyytymättömyys val-

tiopäivillä 1714 uhkaavana esiintyi, nuhteli H.
ankarasti vastustuspuoluetta, ja edustajat saivat

huomaamatta hajota, joten toivottu mullistus
jäi tulematta. Kuninkaan nurjamielisyyttä ei

silti vältetty; kun hän palasi valtakuntaansa, ei

hän enää ensinkään välittänyt neuvostosta ja

katseli Hornia erityisellä epäluulolla ; notkea
suosikki von Görtz yksin nautti hänen luotta-

mustaan, joutuen samalla T?uotsin kansan mitä
katkerimman vihan esineeksi. Ja kuninkaan
1718 kaaduttua ensin neuvosto, sitten valtiopäi-

vät vaativat perustuslaillista hallitustapaa, johon
Ulriika Eleonoora valtaistuimelle päästäkseen

suostuikin. Hallitsijan lähimpänä neuvonanta-
jana edustaen uutta järjestelmää H. kuitenkin
sai kokea, miten vaikeaa oli saada vanhat tavat

muutetuiksi: pienestä aiheesta närkästyen ku-
ningatar antoi hänelle eron 1719, eivätkä säädyt-

kään pitäneet hänen puoltaan. Mutta kipeästi

kaivattiin seuraavissa rauhankeskusteluissa H:n
varmaa kantaa ja kokemusta: liiankin suurilla

uhreilla rauha välistä ostettiin. Ja v:n 1720

valtiopäivillä hän vahvan enemmistön kannatta-
mana pääsee maamarsalkaksi ; hänestä etupäässä
riippuu, onko kuningatar mielensä mukaan saapa
puolisonsa kaussahallitsijaksi vai ei. Nousevan
holsteinilaison puolueen ehdokkaan, herttua

Kaarle Fredrikin kasvattajana oltuansa II. ar-

vostelee asiaa vain isänmaan kannalta: Fredrik I

pääsee valtaisttiimelle, mutta kuninkaallinen
valta yhä supistetaan ; H. pääsee takaisin virkoi-

hinsa. Mutta asema käy pian hänelle vaikeaksi:

yhä kasvava holsteinilainen puolue vaatii liittoa

Venäjän kanssa, vaikka siitä saattoi odottaa

mitä arveluttavimpia selkkauksia. H. käsittää

selvästi, että sillä kertaa rauha on Ruotsille

viilttämätön, ja kun vastustajat ovat neuvostossa
voitolle pääsemäisillään, vetoaa hän 1726 roh-

keasti valtiosäätyihin. Jälleen maamarsalkaksi
valittuna hän sekreettivaliokunnan puheenjohta-
jana saa ohjakset käsiinsä valtiopäiväinkin

ajaksi, ja saavutetun säätyenemmistön sekä
Englannin ja Ranskan avulla hän säilyttää rau-

han, Valtiosyytteen avulla saadaan vaarallisin

vastustaja, kreivi Wollingk, elinaikaiseen van-

keuteen, toiset syrjäytetään toisella tavalla, ja

uusia miehiä neuvostoon kutsumalla luodaan val-

tiopäiväin kannan mukainen enemmistö halli-

tukseen. H. on nyt vaikutuksensa huipulla ja

valitaan vielä 1731 maamarsalkaksi. Mutta 1733

i
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lähestyvä kuniukaaiivaali Puolassa aiheuttaa

uusia selkkauksia: liittolainen Ranska sekä vahva
virtaus itse Euotsissa kannattavat Slaiiislaus

Lpszczynski'a vaalia Venäjän tahdosta huoli-

matta. Jälleen rauhan säilyttäminen tulee ratkai-

sevaksi, mutta II:n sopu Eanskan kanssa särkyy:

entiset veuäläismieli.-et, nyt esiintyen „liattujen"

nimellä, vaativat rolikeata esiintymistä Venäjää
vastaan ja saavat yltyvän kansallistunteen tu-

kea; II. sitävastoin on pakotettu nojautumaan
Venäjään. Niinpä vuosi 1734 muodostuu käänne-

kohdaksi, ja valtiopäivillä 1738 vastustajat jo

pääsevät aatelistossa ja porvarissäädyssä voi-

tolle, joten enemmistö sekreettivaliokunnassa on
taattu. Ikäkulu H. ei jaksa enää tehokkaasti

olla puoluetaistehiissa mukana ja luopuu 1739

vapaaehtoisesti kaikista arvoistaan. Samassa
hänen puolueensa muut johtajat ovat uhratut ja

hattuhallitus pääsee voitolle, saadakseen pian

kokea toiveittensa tyhjj^yden. H., joka hiljai-

suudessa vietti viimeiset vuotensa Ekebyholmin
kartanossa, missä kuoli 17 p. huhtik. 1742, ehti

nähdä, miten oikea oli ollut se rauhaa rakastava
kanta, jonka vuoksi hän oli menettänyt ase-

mansa. Hän oli yhteensä 33 vuotta istunut valta-

neuvostossa, 27 vuotta johtanut Euotsin ulkopoli-

tiikkaa ja 3 kertaa ollut maamarsalkkana. Ole-

matta loistava nero hän jätti mitä tuntuvimman
aukon jälkeensä, kuu hänen harvinaisen tark-

kaan punnitseva ja maltillinen kantansa poistui

valtioneuvotteluista. Vanhanaikuinen jumalan-
pelko, horjumaton rehellisyys sekä suuri vaati-

mattomuus leimasivat hänen esiintymistään.
Synnyinmaahansa H. ei miehistyneenä palannut;
1723-35 hän oli Turun akatemian kansleri.

E. G. P.
15. Aadam H. (1717-78), valtaneuvos, edel-

lisen poika, yleni aikaisin, arvattavasti osaksi

isänsä ansioiden avulla, kenraaliadjutantiksi ja

everstiksi, 1757 kenraalimajuriksi ja nimitettiin

1761, kun myssyt jälleen pääsivät vaikutukseen,
valtaneuvokseksi. Kun 1765 hattujen valta ko-

konaan kukistui, tarjottiin H:lle kansliapresi-

dentin virka, jota hän ei kuitenkaan vastaan-
ottanut, sanoen vain „koko ikänsä rumpua seu-

ranneensa". Menetettyään valtaneuvospaikkansa
hattujen valtaan päästessä hän tuli sittemmin
jälleen valtaneuvokseksi ja pysyi virassaan
Kustaa III:kiu aikana. H. oli kirjallisuutta ja

taidetta harrastava mies, ja ra. m. tunnettu
maalarina.

16. Katariina Ebba H. (1720-81),

Fredrik I:n rakastajatar, oli vapaaherra, eversti

Krister Hornin tytär, ja tuli 1745, Hedvig
Tauben (ks. t.) kuoltua, vanhan Fredrik kunin-
kaan rakastajattareksi „kunnialliseu palkan'"

ehdolla. Kuninkaan toimesta hänet korotettiin

kreivittäreksi Saksan valtakunnassa, minkä jäl-

keen yleisesti Euotsissa kulki „valtakunnau krei-

vittären" nimellä, jota paitsi hän tuli useiden
suurien maatilojen omistajaksi. Hän myi suvusta
sen perintötilan Joensuun. Myöliemmin hän
meni naimisiin valtaneuvos Ulrik Barckin
kanssa.

17. Fredrik H. (1725-9G), soturi, kreivi,

edellisen veli, palveli nuorempana kauan aikaa
Ranskan armeiassa ja tuli sitten kotimaassa
korpraaliksi henkivartioväkeen, everstiksi ja

kenraaliluutnantiksi. Otti tehokasta osaa 1772

v:u vallankumoukseen ja oli tähän aikaan
Kustaa III:n innokkaimpia ihailijoita, joten tah-
toi muuttaa nimensäkin Gustafsvän iksi.

Hänet korotettiin silloin kreiviksi ja kenraali-
luutnantiksi. Mutta pian tästä ihailijasta tuli

kuninkaan mitä kiihkein vastustaja. Hän olikin
niiden autelismieslen joukossa, jotka kuningas
valtiopäivillä 1789 vangitutti. Kuitenkin hän
näyttää olleen tietämätön salaliitosta kuninkaan
henkeä vastaan, vaikka hänen poikansa (ks. seur.)

oli siihen osallinen.

18. Claes Fredrik H. (1763-1823), sala-

liittolainen Kustaa III:tta vastaan, runoilija,
odelhn poika, oli haaveileva ja herkkäluontoinen
nuorukainen, joka jouduttuaan Kustaa III:n
vastustajain piiriin yhtyi salaliittoon kuningasta
vastaan ja jonka maatilalla Hufvudstassa sala-

liittolaisten kokouksia pidettiin. Hänet tuomit-
tiin tästä syystä samoin kuiu muut salaliiton

jäsenet henkensä, kunniansa ja omaisuutensa
menettäneeksi, mutta armahdettiin ja ajettiin

maanpakoon. Sen jälkeen H. eli (jonkun aikaa
käyttäen Claessonin nimeä) Tanskassa ja Lyype-
kissä. V. 1792 painettiin Turussa runokokoelma
„Stunder i mitt fängelse" ja 1816 Kööpenhami-
nassa „Smä skaldestycken". K. G.
Horna, pahojen henkien asuinpaikka, helvetti

tai myös itse paha henki, hiisi. Sanalla on jon-

kun verran lievempi merkitys kuin helvetti sa-

nalla. Sitä käytetään m. m. kirouksissa, esim.

„mene hornaan!" tai „hornan tuuttiin!" Kale-
valansa esiintyy Hornan kallio. Sen nimi-
nen tuuheaa metsiiä kasvava vuori on olemassa
Leppävirtain pitäjässä suuren Suvasveden länsi-

rannalla Soisalon saarella. A. A.
Hornan kallio ks. Horna.
Hornavan [hiirnä-], järvi Euotsissa, Piitimen

Lapissa, 425 m yi. meronp.; 60 km pitkä,

2,5-6 km leveä, pinta-ala 244 km^, suurin syvyys
221 m. Saa vettä etupäässä Eebnisjaurista Eeb-
nis-joen kautta ja on etelässä Uddjaurin ja

Storavanin yliteydessä. Laskujoki Skellefte-joki.

Hornblende //* nm-] ks. S a r v i v ä 1 k e.

Hornborg [hnrn-J, Antero Juhana
(1821-83), Porvoon piispa 1878-83. H. tuli mais-
teriksi 1844 ja teol. tohtoriksi 1863; oli 1846-64

Turun tuomiokapitulin notaarina toimien 1851-56

sihteerinä kirkkolakia, virsikirjaa, katkismusta
ja käsikirjaa varten (1817) asetetuissa komi-
teoissa; nimitettiin 1864 kreikan kielen lehtoriksi

Turun lukioon, ja 1867 Mikkelin kirkkoherraksi.

Vv:n 1863 ja 1807 valtiopäivillä H. oli pappis-

säädyn sihteerinä. Vv. 1870-73 ja 1876-78 Porvoon
tuomiokapitulin asessorina. Tänä aikana hän
m. m. toimitti ensimäisen, koko Suomen kirkkoa
koskevan matrikkelin (pain. 1873). V. 1876 hän
siirtyi Helsingin kirkkoherraksi ja 1878 Porvoon
tuomiorovastiksi. Piispaksi tultuaan H. oli jäse-

nenä useissa komiteoissa, kuten 1879-80 suuressa

koulukomiteassa, ja käsikirjakomiteassa. Valtio-

päivillä H. oli v:sta 1872 alkaen, 1882 pappis-

säädyn puhemiehenä. V:n 1877-78 valtiopäivillä

hän m. m. teki anomusehdotuksen suomen kielen

aseman parantamisesta. Jumaluusoppineena hän
kuului n. s. beckiläiseen suuntaan. K. ö.

Hornbostel, Carl (k. 1866), valtionagronomi,

syntyisin Holsteinista, muutti 1850-luvuii lopulla

Suomeen, jossa hän ja skotl. Henry Gibson sai-

vat ensimäiset valtionagronomin virat hoitaak-
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seen. Kierto- ja .salaojitussuunuitelmien laalimi-

neu suurtiloilla muodostui häueu päätehtäväk-

seen, sillä näihin puoliin ensi sijassa kohdistet-

tiin parantamistoimenpiteet maanviljelyksessä

1850- ja 60-luvuilla. IL. kokeili myöskin käytän-
nöllisenä maanviljelijänä. Erityisesti mainitta-

koon että hän vuokrasi Sippolan tilan laihdute-

tut kauramaat ja rupesi harjoittamaan lampaan-
hoitoa isommassa määrässä. Yritys ei kuiten-

kaan onnistunut, etupäässä senvuoksi, ettei vil-

loille tahdottu saada menekkiä. J. E, 8.

Hörnik, M. ks. Vendin kieli ja k i r-

j a 1 1 i s u u s.

Hornung', Johannes (n. 1660-1715) , viro-

lainen pappi, viron kielen viljelijä. Julkaisi 1693

viron Tallmnan-murteisen kieliopin („Gramma-
tica Esthonica"), joka perustuu kansankielen

tarkkaan tuntemiseen ja muutenkin voittaa suu-

resti aikaisemmat, vieraiden kielten kaavoihin
puristetut viron kieliopin kokeet. Tässä esitet-

tyjä kieliopillisia mietteitään ja parannettua
kirjoitustapaansa H. toteutti käytännöllisessäkin

kirjallisessa toiminnassaan. Erittäin huomattava
on hänen 1695 ilmestynyt virsikirjansa „Ma Kele
Koddo ning Kirgo Ramat" sekä hänen 1687 käsi-

kirjoituksena valmistunut Uuden testamentin

käännöksensä, jotka ovat perustaneet uudistetun

virolaisen kirkollisen kirjakielen. Alussa nousi-

vat kyllä vanhan, Stahlin (ks. t.) mukaisen
kielenkäytön kannattajat jäykkään vastarintaan.

H:u virsikirja kiellettiin ajaksi, hänen Uuden
testamentin käänuökseusä ei saanut painattajaa

ja hänen itsensä oli siirryttävä Virosta Liivin-

maalle. Mutta hänen uudistuksensa voittivat

varsin pian yleisen hyväksymisen, ja 1715 tois-

ten nimissä ilmestynyt Uuden testamentin kään-

nös on, kuten Ahrens on todistanut, pääasialli-

sesti H:n käsialaa. Suuren Pohjan sodan aikana
H. joutui kahdesti venäläisten vankeuteen, jossa

kuolikin. A. K.
Horologiuta (lat.) , ajannäyttäjä, kello. H o r o-

logiografia, oppi kellojen valmistamisesta.

Horologinen, kelloihin kuuluva. H. R.

Horopteri (kreik. 7io/os = raja, ja op/ei»i = kat-

soa)
,
fysioL, kaikki ne pisteet avaruudessa, jotka

kuvautuvat vastaaviin pisteisiin kummassakin
silmässä.
Horos ks. H o r u -.

Horoskooppi (kreik. /iÖ7-a = aika, ja skopein-
katsoa), astrologiassa (ks. t.) se ekliptikan piste,

joka ihmisen syntymähetkenä nousee horisontin

yli ja jonka oletettiin vaikuttavan ihmisen koh-

taloon ja luonteeseen. — Asettaa h., ennustaa.
77. R.

Horribile dictu [hörri'-J (lat.), kauheata
sanoa. — Horribile visu, kauheata nähdä.
Horror vacui (lat.), „tyhjyyden kammo", oli

Aristoteleen mielestä syynä siihen, miksi ilmatou

tila täyttyy siitä nestee.stä, jonka kanssa tämä
tila oli yhteydessä, vrt. Torricelli.
Horros, kasvit., epäedullisten ulkonaisten olo-

suhteiden, liian korkean t. liian alhaisen lämpö-
tilan, pitkäaikaisen pimeyden, kosteuden- t. ha-

pen puutteen j. n. e. aikaansaama ärtyväisyyden
ja liikkuvaisuuden joksikin ajaksi tapahtuva ka-

toaminen kasvista, jossa tavallisissa oloissa är-

sykkeet vaikuttavat elollisia liikkeitä. Vaikut-
teen mukaan nimitetään h:ta kylmä-, lämpö-,

piraeä-h:ksi j. n. e. J. A. W.

Horrostila, uneutapainen tila, jossa tietoisuus

on vaillinainen ja ulkoa, esim. kuulon avulla,

saadut aistimukset eivät johda selviin havain-

toihin, eivätkä aiheuta täysin tietoisia mielteitä.

Tällainen tila saattaa esiintyä ankaran taudin,

esim. jonkin äkillisen tarttiunataudin aiheutta-

mana kuumeen kohotessa kovin korkealle, var-

sinkin hermoheikoissa henkilöissä, sekä ilmankin
tällaista äkillistä tautia erityisenä keskusher-

moston häiriön tunnustimena. (M. 0-B.)
Hors [w] (ransk.), ulkopuolella. Hors de

e o m b a t [ö-r t/a köhä'], kykenemätön taiste-

luun, ulkopuolella taistelun. — Hors (de) c o n-

c o u r 5 [ör köku'rj, ulkopuolella kilpailun.

Horsa ks. H e n g i s t.

Hors d'ceuvre /ör dovrj (ransk.), ylimääräi-

nen työ ; väliruoka, voileipäpöytä.
Horse-gtiards [hös-gädz] (engl.) , oik. hevos-

kaarti : armeiau korkeimmat sotilaalliset hal-

lintoviranomaiset.

Horsens, kaupunki Tanskassa, Itä-Jyllannissa,

Horsens-vuonon pohjukassa, 22,327 as. (1906),

Tärkeä rautateiden risteys. Hyvä satama, vilkas

kauppa ja teollisuus. Yleisistä rakennuksista

mainittakoon luostarin kirkko ja raatihuone.

H. oli olemassa jo 1100-luvulla. V. v. F.

Horsma (Ejnlohium),

kasvisuku CEnot]teracece-

heimossa; tärkeimpänä
tuntomerkkinä ovat

pitkät, 4-särmäiset ko-

dat, joissa lukuisia,

runsashaiveuisia sieme-

niä. Suomessa kymmen-
kunta lajia, joista ylei-

simpiä on korkea, puna-
kukkainen, ahoilla, pa-

loilla, kiviröykkiöillä

kasvava maitohors-
m a (Epilobium angusti-

foUum). (J. A. W.y
Horsmalahti, laiva-

laituri Leppävirroilla :

osuusmeijeri ja parkki-

mylly.
Horsti, kaikin puolin

siirrosten ympäröimä kohonnut maankuoren osa.

ks. Siirros.
Hortana, laivalaituri Viipurinlahden itäran-

nalla; maatila.
Eorten, kaupunki Norjassa, Kristiaanian-vuo-

uon länsirannalla, 8,840 as. (1907). Norjan sota-

laivaston pääasema, linnoitus Karl Johans
V ae r n, telakoita, laivanveistämöitä, konepaja,

merisotakoulu, mariinimuseo y. m.
Hortense [ortä'ns], Eugönie de Beau-

h a r n a i s (1783-1837) , Hollannin kuningatar,

S:t Leu'n herttuatar; hänen vanhempansa olivat

kenraali Alexandre de Beauharnais (ks. t.) ja

Josephine Tascher de la Pagerie, joka myöhem-
min oli naimisissa Napoleon Bonaparten kanssa.

H. joutui 1802 vasten tahtoaan naimisiin Napo-
leonin veljen Louis Bonaparten kanssa, joka

1806-10 oli Hollannin kuninkaana. Tästä avio-

liitosta, joka oli onneton, syntyi kolme poikaa,

joista nuorin oli Charles Louis Napoleon, Rans-

kan keisarina Napoleon III. Sitäpaitsi H:lla oli

avioton poika, Napoleon III: n historiasta tun-

nettu Mornyn herttua. V. 1834 ilmestyi hänen

Maiinhorsma.
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kirjoittamiansa muistelmia. [Turquan, „La reine
Horteuse''.]

Hortensia, ,,v a n h a n p i i a n k u k k a" (Eyd-
rangea horten-

sia), Saxifraga-
cece-heimoon

kuuluva, yleisesti

viljelty ruukku-
kasvi, kotoisin
Kiinasta ja Ja-

panista. Kukat
valkeat, puner-
tavat tahi siner-

tävät, tiheäh-

köissä, jonkun
vorran palleroi-

sissa kukinnois-
sa, kauan pysy-
viä. Lehdet vas-

takkaisia, le-

veästi puikean-
Hortcnsia. pitkulaisia.

(J. A. W.)
Hortensius /-e'-/, Quintus H. Hortalus

(114-50 e. Kr.), roomal. puhuja ja asianajaja,

konsulina 69 e. Kr. H. oli Ciceron (ks. t.) vaa-
rallisin vastustaja ja kilpailija, mutta luopui
aikaisin innokkaasta valtiollisesta toiminnasta,
ollen mieltyneempi ylelliseen ja mukavaan elä-

mäntapaan. Hän saavutti ensi aluksi suurta
mainetta puheittensa loistavalla muodolla ja vai-

kuttavalla esityksellään, mutta joutui pian unoh-
duksiin Ciceron ja muitten rinnalla; hänen pu-

heensa ovatkin kadonneet jäljettömiin. Myös
H:n tytär Hortensia tuli kuuluisaksi siitä pu-

heesta, millä hän v. 42 e. Kr. vastusti triumvii-

rien säädöksestä naisia kohdannutta sotaveroa.

[W. Drumann, „Geschichte Koms" III (2:n p.,

1906).] K. J. H.
Hortobägy [-bädjj, Unkarissa, Debrecenin

aron halki virtaava joki. Sen varrella on
lähes 300 km- laaja H:n pusta, jolla vuosit-

tain pidetään suuret karjamarkkinat. Alueella

on vanha tink. pusta-luonto parhaiten säilynyt.

Sillä hoidetaan n. 100,000 kaikenlaatuista koti-

eläintä. W. S-m.
Horus [-Ö-J (eg. Hor) , alkuaan etelästä Egyp-

tiin tulleen heimon jumala, jota sittemmin koko
maassa palveltiin valon ja atiringon voittoisana

jumalana ja jonka vertauskuva oli kahden käär-
meen suojaama siivekäs auringonterä. Usein H.
esiintyy Osiriksen ja Isiksen poikana ja edellisen

kostajana. Hänen pyhä eläimensä oli haukka,
jonka tähden häntä esitettiin haukanpäisenä.
F.dfussa (ks. t.) oli hänen päätemppelinsä.

K. T-t.

Horvaatit ks. Kroatsialaiset.
Horvät, B o 1 d i z s ä r [korvat holdizärj {1822-

98), uuk. laki- ja valtiomies, toimi v:sta 1843
asianajajana, valittiin 1848 valtiopäiville ja otti

osaa sen istuntoihin vapaussodan aikana, minkä
johdosta sodan loputtua tuomittiin vankeuteen,
mutta sai armahduksen 1850 ja toimi sen jälkeen
jälleen asianajajana ; tuli 1863 Unkarin ensi-

mäisen hypoteekkipankin yhdeksi johtajaksi ja

1867 Dedkin puolueen jäsenenä oikeusministe-

riksi, jossa virassa ollessaan m. m. sai oikeuden-
hoidon erotetuksi hallinnosta ja ruumiinrangais-
tiikset poistetuksi ; luopui 1871.

Horväth, Mi häly [horvät 7nihäjJ (1809-78),
pappi, uudemman ajan tuotteliaimpia ja suosi-
tuimpia unk. historioitsijoita, nimitettiin 1844
unk. kielen ja kirjallisuuden professoriksi There-
sianumiin Wieniiu, 1848 Csanädiu piispaksi
Unkariin, 1849 opetusasiainmiuisteriksi Kos-
suthin niinisteristöön

;
pakeni — vapaussodan on-

nettomasti päätyttyä — ulkomaille, josta palasi
vasta 1867:u jälkeen, jolloin taas otti osaa val-

tiolliseen elämään Deäkin puolueeseen kuulu-
vana. Hänen tärkeimmät teoksensa ovat:
„A magyarok törtöuete" (..Unkarilaisten histo-

ria", 4 osaa, 1842-46. myös saks.), „Magyaror-
szäg tört^nete" („Unkarin historia", 6 osaa,
1859-63, lyhenn. myös saks.), „Huszonöt €v Ma-
gyarorszäg törtönelm^böl" („25 vuotta [1823-48]
Unkarin historiasta", 2 osaa, 1863, myös saks.)

,

„Magyarorszäg fuggetlens4gi harczänak törtö-

nete" (.,Unkarin vapaussodan historia", 3 osaa,

1865). Sitäpaitsi on mainittava julkaisu:
„Monumenta Hungarise historica diplomataria"
(4 osaa, 1857) . Hänen pienemmät tutkimuksensa
ilmestyivät 1868 koottuina 4 osassa. H:n teok-

sissa esitystapa on vilkas, elävä ja havainnolli-
nen, aineksien järjestely ja suunnittelu selvä,

tyyli siro ja sujuva. (Y. W.)
Hosea (hepr. Eöse'a) , Beerin poika, ensimäi-

nen n. s. „pienistä profeetoista", vaikutti Poh-
jois-Valtakunnassa. jonka kansalaisia hän oli,

vuosien 750-735 välillä o. Kr. Onneton avio-

liitto teki hänestä profeetan. Hänen vaimonsa
palkitsi hänen rakkauttaan julkealla uskotto-
muudella. Yhtäkaikki hän pysyi vaimoonsa kiin-

tyneenä ja koetti rakkaudella kasvattaa hänestä
uskollista puolisoa. Suhteessaan vaimoonsa
Hosea näki kuvan Jahven stihteesta Israeliin.

Hänelle kirkastui Jumalan anteeksiantavainen,

uskollinen rakkaus. Sitä ankarammin hän tuo-

mitsi kansansa jumalattomuuden ja siveellisen

turmeluksen. Mutta niin toivottomalta kuin
perikatoon syöksyvän kansan tila näyttikin, oli

Hosealla luja luottamus siihen, ettei Jahve kan-

saansa kokonaan ja ainaiseksi hylkäisi, vaan
edelleen kasvattaisi sitä itseään varten, vaikka
olikin pakko käyttää mitä kovimpia kasvatus-

keinoja. Hosea. joka mielen herkkyydessä ja

tunteellisuudessa muistuttaa Jeremiaa, on pro-

feetoista syvällisimpiä ja uskonnollisesti rik-

kaimpia. — Hosean kirja jakaantuu kah-

teen osaan: luvut 1-3 alkavat ja loppuvat kerto-

muksella profeetan omakohtaisista kokemuksista,

luvut 4-14 sisältävät yksinomaan puheita.

[Hitzig-Steiner, „Die Kleinen Prophetcn"(1881) ;

Keil, „Die kleinen Propheten" (1888) ; v. Orelli,

„Das Buch Ezechiel u. die zwölf kleinen Prophe-

ten" (1897) ; Wellhauseu, „Die kleinen Prophe-

ten" (1898) ; Nowack, „Die kleinen Propheten"

(1903) ; Marti, „Das Dodekapropheton" (1904) ;

Tötterman. ..Die Weissagungeu Hoseas" (1879) ;

Loftman. ..öfversättning och kommentar tili pro-

feten Hoseas bok" (1896) ; Johansson. ..Profeten

Hosea" (1899) ; Dahlberg, ..Profeetta Hosea"

(1902).] Ar. H.

Hosea, Eelau poika. Pohjois-Israelin viimei-

nen kuningas, notisi valtaistuimelle Assyrian ku-

ninkaan Tiglatpileser III:n vasallina 734/3 (2

Kun. 153o). Kapinoi Egyptin yllyttämänä 9

vuotta myöhemmin Tiglatpileserin seuraajaa

Salmanassar III:tta vastaan syösten itsensä ja
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valtakuntansa turmioon. Hosea joutui assyria-

laisten vangiksi ja Samaria valloitettiin ja hävi-

tettiin kolme vuotta kestäneen piirityksen jäl-

keen 722 (2 Kun. 17i ja seur.).

Ar. E.
Hosius, Stanislaus (1504-79), puol. kardi-

naali, katolisen reaktsiouin etevimpiä johtajia,

oli syntynyt Krakovassa ja sai ensimäiseu ope-

tuksensa Vilnossa. kunnes 18-vuotiaana tuli

opintojaan täydentämään Krakovan yliopistoon

ja sitten suosijansa P. Tomicki'n toimesta Ita-

lian kuuluisiin yliopistoihin Bolognaan ja Pado-

vaan. V. 1533 hän palatessaan pääsi sihteeriksi

kunink. kansliaan, 1539 Krakovan tuomiokapi-

tulin jäseneksi ja 1549 Kulmin piispaksi, yhä
pysyen palveluksessaan kansliassa. Käytyään
lähettiläänä Kaarle V:n ja Filip II:n luona H.
1551 nimitettiin Ermelandin 1. A^^armian piispaksi.

Täällä ri:n varsinainen elämäntehtävä alkoi:

kerettiläisyyteen suureksi osaksi vaipuneen
Puolan jälleensaattamineu oikeauskoisen katoli-

suuden helmaan. H:n vaikutus tuli tunnetuksi

Roomassakin, ja paavin kutsusta hän lähti itse

1558 sinne, jossa hänen perinpohjainen teologi-

nen oppinsa herätti huomiota ja hänet nimitet-

tiin paavin nuntiukseksi keisarin hoviin. Mutta
hänen jyrkkä esiintymisensä Wienissä herätti

tyytymättömyyttä, josta syystä paavi kutsui

hänet sieltä pois, samalla kuitenkin korottaen

hänet kardinaalin arvoon ja määräten hänet lä-

lieuilääksi Tridentin kirkolliskokoukseen. Täällä

ll:n vaikutus oli erinomaisen suuri, ja etupäässä

hänen ansionsa oli, että kirkolliskokous saatiin

ouuellisesti päätetyksi. Puolaan palattuaan hän
ryhtyi uusin voimin katolisen reaktsionin joh-

toon, ei ainoastaan omassa hiippakunnassaan ja

Puolassa, vaan vieläpä koko Pohjoismaissa. Erit-

täin tärkeä toimenpide tässä suhteessa oli jesuiit-

tain veljeskunnan kutsuminen maahan ja kuului-

san Braunsbergiu kollogiu perustaminen. H:n
suuri arvo koko katolisessa maailmassa sai ku-

ningas Sigismund II:n Augustin nimittämään
hänet pysyväksi lähettilääkseen Roomaan, erit-

täinkin selvittämään sotkeutunutta riitajuttua

Sforzau perinnöstä, mutta tässä asiassa H:n
diplomaattinen heikkous taas tuli näkyviin.

Sitävastoin hän teologina yhä oli room. kuurian
vaikuttavimpia toimimiehiä ja sai 1573 Pceniten-

tiarius majorin arvon. Roomassa-olonsa aikana
H. tuli myöskin ottamaan tärkeällä tavalla osaa

Baltilaistcn maiden asioihin. Hän oli aikaisem-

min ollut Katariina Jagellonican rippi-isänä, ja

sentähden paavin-istuin, ryhtyessään 1570-luvulla

jälleen Pohjoismaiden ja Ruotsin yhteyteen,

käytti etupäässä H:ta välikätenä. Tässä kuiten-

kin H:n puolalais-isänmaalliset sympatiat joskus

tulivat haitallisesti vaikuttamaan hänen toimin-

taansa. Hänen alkuunpanostaan Pontus de la

Gardie lähetettiin Italiaan valvomaan Katariinan

etua Sforzan perintöjutussa, jossa hän kuitenkin

joutui ilmiriitaan Puolan asiamiesten kanssa.

Tämän jälkeen H:ta pidettiin erillään asioista,

esim. Possevinon lähetyksestä Ruotsiin, mutta
tämä seikka aikaansai taas sekaannusta sovitte-

luissa. Keskellä näitä häiriöitä H. kuoli.

[St. Rescius, „Vita D. St. Hosii Poloni" (1587) :

Th. Treter, „Theatrum virtutum D. St. Hosii"

(1686) ; A. Eichhoru, „Der Ermländische Bischof

u. Cardinal S. Hosius": H. Biaudet, „Le Saint-

Siögo et la Suöde durant la seconde moitin du
XVI:e siöcle".] B. B-t.

Hospitaali (lat. /ios/Ji7ä'?(s = vieraanvarainen)

,

sairashuone, hoitola.

Hospitaali-kuolio (gangrcena 1. phagedcena
nosocomialis) , nykyään tuskin enää tavattava,

mutta ennen muinoin epäpuhtaissa sairashuo-

neissa tuontuostakin esiintyvä tarttuva haava-
tauti, haavainfektsioni, joka johti haavanreunain
ja sen lähiosain nopeaan kuoleutumiseen ja siitä

usein aiheutuviin vaarallisiin verenvuotoihin
ynnä yleiseen verenmyrkytykseen eli sepsikseen

(lat. sepsis). Erotettiin pulpöösinen ja ul-
seröösinen kuolio ; edellisessä kudokset hajo-

sivat laajemmaltakin muuttuen pehmeäksi keller-

tävänharmaaksi puuromaiseksi massaksi (pulpa
= puuro)

;
jälkimäisessä esiintyi enemmän syviä,

mätähaavan (ulcus = mätähaava) tapaisia muo-
dostumia. M. 0-B.
Hospitaalikuume, ennen muinoin käytetty

yhteinen nimitys hospitaali-kuolion, pyemian,
septikemian, ruusun ynnä muitten sairashuo-

neissa esiintyvien infektsionien aikaansaamille

taudeille. (M. 0-B.)
Hospitaaliveljeskunnat (ks. Hospitsi),

katoliset maallikoiden, munkkien, kanonikuksien
ja hengellisten ritarikuntien jäsenten yhdistyk-

set, joiden tarkoitulcsena oli köyhäin, sairasten

ja pyhiiuvaeltajaiu hoito. Myöskin on perustettu

samaa tarkoitusperää varten toimivia naisyhdis-

tyksiä.

Hospitantti (lat. hospitä'ri - oUa. vieraana),

„kävijä", satunnainen oppilas jossakin koulussa.
— Hospiteerata, olla hospitanttina oppi-

laitoksessa, kokelaana virastossa y. m. s.

Hospitsi (lat. hospi'tium - vierasystävyys,

vierasmaja), majapaikka, vieraskoti.

Hospodar /-«'-/ (slaav. gospodar = herra),

Moldovan ja Valakian ruhtinasten arvonimi Tur-
kin vallan aikana; ruhtinaskuntien yhdistymisen
jälkeen 1859 sitä lakattiin käyttämästä.
Hostia (lat., = uhrieläin), pieni, ohut ja pyöreä,

happamattomasti vehnäjaulioista valmistettu levy,

jossa on ristiinnaulitun kuva, rippileipä; 12:n-

uelta vuosis. alkaen sellaisia käytetään roomal.-

katolisessa ja luterilaisessa kirkossa ehtoollis-

leipänä.
Hossziifalu [hossu-J (unk., = »Pitkäkylä") ks.

H e t f a 1 u.

Hostinsky, Otakar (1847-1910), tsek. estee-

tikko, tuli 1883 estetiikan prof. Praagiu yliopis-

toon, kirjoittanut tsekin kielellä Wagnerin,
Gluckin, Berliozin y. m. elämäkerrat ja saksaksi

teokset „Abriss iiber einige Fragen der A.sthetik

uud Kunstgeschichte" (1877), „Die Lehre von
den musikalischen Klängen" (1879), „t^ber die

Bedeutung der praktischen Ideen Herbarts fiir

die allgemeine Ästhetik" (1883), „nerbarts
Ästhetik in ihren grundlegenden Teilen" (1891)

ja ,,Volkslied und Tanz der Slaven" sekä ,,Musik

in Böhmeu" (1894 ja 1896). J. H-l.

Hostrup, Jens Kristian (1818-92) , tan.sk.

kirjailija ja pappi. H. herätti jo teologian-yli-

oppilaana huomiota pienillä laulunäytelmillään

ja elämäniloa uhkuvilla ylioppilaslauluillaan.

Näitä seurasi suurempia huvinäytelmiä, joi-sta

erittäinkin mainittakoon ,,Gjenboerne" (1844),

„En spurv i tranedands" (1846), „Eventyr paa
fodreisen"(lS47 : esit. suom.), .,Mester og laerling"
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(1852), jossa hän ruoskii kelvotonta sanomaleh-

distöä, romanttinen näytelmä „Dröm og daad"
(1854). Käytännölliset papintoimet (H. oli suo-

sittu saarnamies) ja innostus grundtwigilaiseen

kansanvalistustyöhön veivät pitkäksi aikaa hänen
harrastuksensa toisaalle. Uudelleen ryhdyttyään
kirjoittamaan näyttämöä varten hän julkaisi

Ibsenin „Nora"n vaikutuksen alaisena syntyneen
näytelmän „Eva" (1880; suom.), sekä niiytelmät

„Karen's garde" (1886), „Under snefog" (1890)

.

Kansanvalistustyön palveluksessa syntyi esitelmä-

sarja ,,rolkelige foredrag" (1882). H. oli inno-

kas skandinaavisen asian mies ja kuului politik-

kona vasemmistoon. V:sta 1878 hän nautti

runoilijaeläkettä ja 1884 häntä juhlittiin kan-
sallisrunoilijana. H:n „Poetiske skrifter" ilmes-

tyivät 1852-56. Sitäpaitsi on julkaistu „Sange
og digte fra de senere aar" (1884) ja „Efterladte

digte" (1893). [Klint, „J. C. H." (1893).]

Hotchkiss [hots-J, Benjamin Berkeley
(1828-85), amer. tykistötarpeiden valmistaja.

Perusti keveiden tykistötarpeiden ja kuula-

ruiskutehtaan Pariisiin 1875. Tehdas, nykyisin
yhtiön hallussa, on tullut kuuluisimmaksi itse-

toimivasta kuularuiskustaan, jola m. m. japani-

laiset käyttivät jap.-venäläisessä sodassa.
Hotel [ote'lJ (ransk.), hotelli (ks. t.).

Hotelli (ransk. hotel), suurehko majapaikka,
jossa on kalustettuja huoneita matkustavaisille
sekä tavallisesti myös ravintola.
Hottentotit 1. kuten itse nimittävät itseänsä

Koi-Jcoin s. o. „ihmis-ihmiset", kansa Etelä-

Afrikassa, muodostaa busmannien kanssa erikoi-

sen, muista afrikkalaisista eroavan, ihoväriltään

vaalean rodun, jota monet tutkijat olettavat mus-
taiu maanosan alkukansaksi. Sen aikaisem-
mat asuinsijat käsittivät koko eteläisimmä.n

Afrikan. Pohjoisesta päin tulleet bantu-neekerit
(kafferit) ja etelästä käsin saapuneet hollanti-

laiset tunkivat heidät parhailta asuma-aloilta

pois, hävittivät ja itseensä sulattivat suurimman
osan. H:n kolmesta pääheimosta g r i q u a,

nam a ia korana on ainoastaan nama-heimo
säilynyt miten kuten eheänä; he asuvat Oranje-

joen suun pohjois- ja eteläpuolella Suuressa ja

Pienessä Namalandissa. Suun osa heitäkin, mel-

kein kaikki griqualaiset, joiden pääosa asustaa

Griqualandin (ks. t.) ja myös pääasiassa korana-
heimo Oranje-sii rtomaan länsiosassa, on nykyään
sekarotua, bastardeja, jotka henkisesti ja

ruumiillisesti monessa kohden muistuttavat val-

koisia isiään. Puhdasverisiä h:eja ei liene nykyään
täyttä 60,000. — Hui ulkonaisia tunto-
merkkejä: varsi alle keskiko'on, 145-160 cm,

jäsenet sirot ja laihat, lihaksettomat, vartalo

hintelä, sopusuhdaton, steatopygia (peräpaka-

roitten ihroittuminen kyttyröiksi) tekee varsin-

kin h.-naiset usein muodottomiksi, kasvot kape-

nevat ulkonevista poskipäistä ylös- ja alaspäin,

nenä leveä, latuskainen, huulet paksut, tukka
karkea, papumaisesti takkuinen, parrankasvu ei

vallan huono; päänmuoto pitkäkalloinen. H:n
kellahkoa ihoa on usein verrattu kuihtuneeseen

lehteen. L u o n t e e n-o minaisuuksista on

erilaisia arvosteluja. Varhaisimmat matkailijat

kiittävät heidän avuliasta, uskollista ja lauh-

keata luonnettaan; mutta kaikinpuolin kurjat

olosuhteet, joissa he nykyään elävät, lienevät

hävittäneet heistä enimmät kiitettävät piirteet.

Velttoudesta, juoppoudesta ja laiskuudesta heitä

nykyään moititaan. Henkisiä kykyjä ei

h:lta puutu: mainittakoou vain sangen runsaat
ja älykkäät eläinsadut. Uskonnolliset kä-

sitteet ovat hämärät ja yhteiskunnalliset siteet

höllät. Kukin kylä muodostaa oman, muista
riippumattoman alueen. Silloin tällöin saattaa

joku tarmokkaampi johtaja koota suurempia
joukkoja alleen, kuten tekivät useat Afrikaaner-
suvun jäsenet sekä hererojen ja valkoisten pel-

käämä Witbooi. — H:u p ä ä-e 1 i n k e i n o n a,

missä vielä ovat riippumattomia valkoisista, on

karjanhoito ja metsästys. Kulkuri-elämän takia

ovat asunnot helposti muutettavia: puun-

oksista kyhätyn rungon päälle levitelääa mattoja

ja vuotia. Koko rakennus, huonekalut, vieläpä

vaimo ja lapsetkin kuljetetaan yhden härjän

selässä. Kylän majat ovat tavallisesti kehässä

sulkien siten sisäänsä alueen, jonne karja aje-

taan. Tämä on h.-k raali. — Vaatetus ny-

kyään eurooppalaismaineu, samoinkuin enim-

mäkseen metsästysaseet. E. E. K.

„Hotteutottien kieli on n. s. „agglniineeraa-

via" kieliä. Toistaiseksi se on yksinään-oleva, s. o.

sille ei ole löydetty sukulaisia. Päämurteita on

kolme. Äänteellisesti luonteenomaisia ovat n. s.

maiskuäänteet, joita äänuettäissä ilmaa hengite-

tään sisään eikä ulos; vielä on huomattava,

että sana voi saada (samaan tapaan kuin kiinan-

kielessä) kolme eri merkitystä riippuen siitä

missä äänenkorkeudessa (perusääni, kvintti, ok-

taavi) se äännetään. Kieliopilliset suvut (mask.,

fem., neutr.) tavataan. Numeruksia on 3, kaasuk-

sia samoin 3.

Houdard [udxVrJ, Georges (s. 1860), ransk.

musikologi ja kirkkosäveltäjä, Massenefn oppi-

las, julkaissut huomattavia tutkielmia neumi-

kirjoituksen rytmiikasta sekä rytmin alalta

yleensä. ^- ^•

Houdon [udö'J, Jean Autoin e (1741-1828)

.

ransk. kuvanveistäjä. Hän opiskeli ensin Parii-

sissa Lemoinen ja Pigallen jolulolla ja matkusti

sitten 19-vuotiaana, saatuaan taideakatemian suu-

ren palkinnon. Italiaan, jossa viipyi 10 vuotta.

Siellä hän valmisti Pyh. Brunon marmoripatsaan

ja palattuaan Pariisiin Dianan ja Ciceron pysty-

kuvat sekä tunnetuimman teoksensa, istuvan

Voltairen marmorista „Theätre Franeais"n läm-

piöön. Philadelphiassa, jonne hän lähti Franklinin

kehoituksesta, hän muovaili Washingtonin kuva-

patsaan. Hänen useimmat muut teoksensa —
noin 200 — ovat Eanskan kuuluisien henkilöiden

rintakuvia, jotka ovat hajallaan maan eri mu-

seoissa. H. oli sangen itsenäinen taiteilija, joka,

jäljittelemättä enemmän antiikkia kuin sen-

aikuista italialaista uusklassillisuuttakaan, osasi

yhdistää teoksissaan sekä 18:nnen että 19:nnen

vuosisadan taiteen peruspiirteet: edellisen si-

ron henkevyyden ja eloisuuden ja jälkimäisen

totuudenrakkauden ja voimakkaan luonteistamis-

kyvyn. Hän on siten sellaisten realististen kuvan-

veistäjien kuin Ruden, Carpeaux'n ja Falguiören

edeltäjä. Joukko hiinen teostensa kipsijäljennök-

siä on Kööpenhaminan Glyptoteekissä. [Dierks,

..Houdons Leben u. Werke" (1887).]
F. L.

Hougue, La [ug] 1. La II o g u e, väärin

La Hague, niemeke Cotentin-niemen itäpuolella

Ranskassa. V. 1692 Ru-sellin johtama englanti-
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lais-hollantilainen laivasto voitti täällä Tour-
villen johtaman ranskalaisen.
Houre, uuvutustilan, kuumetaudin tai muun

ruumiillisen sairauden synnyttämässä mielen-

häiriössä esiintyvä ajatusyhtymä, joka tavalli-

sesti perustuu vanhoihin muistikuviin tai aistin-

harhoihin. Hourailla, puhua ja toimia hou-
reiden mukaisesti. (E. Th-n.)

Houru ks. Mielisairas.
Houruinhoito ks. Mielisairashoito.
Houruinhoitolainsäädäntö ks. M i e 1 i s a i-

raslainsäädäntö.
Houruinhoitolaitos ks. Mielisairaala.
House of commons [haus av komdnzj (engl.,

lyh. H. C.) , Englannin parlamentin alihuoue.

vrt. Commons.
House of lords [haus sv lödzj (engl. lyh.

H. L.), Englannin parlamentin ylähuone, lordien

huone.
Houssaye [use'], Henri (s. 1848) , ransk.

kirjailija, otti osaa 1870-71 sotaan; julkaissut

m. ia. ,,Histoire d'Apellös, 4tudes sur l'art grec"

(1867), „Histoire d'Alcibiade" (1873) ; erittäin

huomattavia ovat hänen Napoleonia koskevat
tutkimuksensa ,,1814. Histoire de la campagne
de France et la chute du premior empire" (1888),

,,1815" (1893-1905), „Napol6on homme de guerre"

(1904).

Housut ks. P u k u.

Houtskari (ruots. Houtskär). 1. Kunta,
Turun ja Porin 1., Mynämäen khlak., Korpo-
Houtskarin nimismiesp. ; 99,ä km*, joisla viljel-

tyä maata 616 ha (1901); 26 "/« manttaalia,

talonsavuja 189, torpansavuja 96 ja muita sa-

vuja 341; 2,051 as. (1907), joista suomenkielisiä

4,4 %; 159 hevosta, 651 lehmää (1908). — Kansa-
kouluja 4. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Turun arkkihiippak., Turun tuomiorovastik.

;

ennen kappeli (1554 „Näsby kapell") , itsen,

khrakuunaksi 1871 (K. k. '/lo 1865) Korpoosta.

Kirkko puinen (rak. 1703). [J. Sjöros »Muinais-

muistoja Mynämäen kihlakunnasta" (Suom. muin.-

muistoyhd. aikak. VIII, siv. 167 j. s.).] K. 8.

Hova, madagaskarilainen heimo. ks. Mada-
gaskar.
Howard [hau'9dj, John (n, 1726-90), engl.

ihmisystävä ja vankeinhoidon parantaja, peri

isältään suuren omai-suuden, aikoi lähteä Lissa-

boniin 1755 auttamaan maanjäristyksen tähden
hätääntyneitä, mutta joutuikin itse ranskalais-

ten vangiksi. Täten hän oppi tuntemaan sen

ajan kurjia vankilaoloja. Palattuaan kotiin H.
tuli 1773 Bedfordshiren kreivikunnan sheriffiksi

eli tuomariksi ; tarkasti ensin kreivikunnan, sit-

ten koko valtakunnan ja vihdoin useimpien Eu-
roopan maiden vankiloita. Puuhasi suurella in-

nolla niiden parantamista solmien yhteyttä mui-
den maiden valtiomiesten ja ihmisystäväin kanssa.

Julkaisi useita teoksia, joissa hän esitti uudistus-

aatteeusa esim. „The state of the prisons in Eng-
land and Wales" (1777) ;

„An account of the

principal lazarettos in Europe" (1789). Hänen
nimeänsä kantaa myöhemmin perustettu „The
Howard Association" yhdistys. O. R.
Howard lhau'9d], vanha engl. aatelissuku,

jonka päämiehellä on Norfolkin herttuan arvo;
väitetään polveutuvan anglosaksilaisista ; siihen

kuului:
1. Thomas H. (1473-1554) , Surreyn earli,

Norfolkin herttua, oli ylhäisissä sota- ja hovi-

viroissa
;
pyrki kauan vaikka turhaan päästäk-

seen Henrik VIII:n aikana johtavan ministerin
asemaan; vastusti innokkaana katolilaisena pro-

testanttisuutta. Hänen vihollisuutensa Seymour-
sukua vastaan johti siihen, että H. ynnä hänen
poikansa 1546 suljettiin Toweriin ja tuomittiin,

vaikka syyttömästi, kuolemaan valtionkavalluk-

sesta ;
poika, etevä runoilija (ks. Surrey)

mestattiin, mutta isä pelastui Henrik VIII:n
kuoleman johdosta. Hänellä oli vielä vaikutusta
kuningatar Marian hallituksen aikana. — H:n
pojanpoika, Thomas H. Norfolkin herttua, mes-
tattiin 1572 Elisabetin hallitessa vehkeilyistään

Maria Stuartin hyväksi.
2. Katarina H., edellisen veljentytär, Hen-

rik VIII: n viides puoliso, ks. Katariina, Eng-
lannin kuningattaria. G. R.
Howe [hau], Elias (1819-67), amer. insi-

nööri, ompelukoneen keksijä. Oltuaan 1835-37

puuvillatehtaan työmieheuä H. rupesi v:sta 1841

alkaen ompelukonetta suunnittelemaan. V, 1846

hän sai valmiiksi sukkulakoueen, jolle sai paten-

tin Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa. H. sanoo
pääasiana keksinnössään olleen sen, että hän teki

käyttämäänsä neulaan silmän lähelle kärkeä —
sovitus, jota kaikki ompelukoneet ovat sittem-

min käyttäneet. Kun Ameriikka ei antanut Ho-
wen keksinnölle tunnustusta, muutti hän Eng-
lantiin, mutta ei saanut konettaan siellä enem-
män kuin Ameriikassakaan kaupaksi. V. 1850

H. palasi takaisin Ameriikkaan, jossa Singer

sillä välin oli ottanut patentin H:n koneen hie-

man muutetulle rakenteelle ja voittanut koneit-

ten käytäntöä kohdanneet ennakkoluulot. Monia
vuosia oikeutta käytyään H. viimeinkin pääsi

keksijäoikeuksiinsa sekä perusti Bridgeportiin

„Howe machine company"n. Tämän yhtiön suu-

renmoisista pajoista levisivät sitten Howen om-
pelukoneet ympäri maailman. V. V-la.

Howells [hauilz], William Dean (s.

1837), amer. kirjailija, julkaisi Lincolnin elämä-

kerran, tuli konsuliksi Venetsiaan ja kuvasi

täällä saamiaan vaikutelmia teoksissa „Vene-
tian life" (1866), „Italian journeys" (1867),

,,Tuscan cities" (1886) ja „Modern Italian poets"

(1887). H. on uudenaikaisen suunnan edustajia

Ameriikassa. H. alkoi kertomuksella „Their

wedding journey" (1871) romaaniensa ja novel-

liensa sarjan. Näistä mainittakoon „A foregone

conclusion" (1874), „Out of the question" (1877),

,,A boy's town" (1890), ..The traveler from Altru-

ria" (1894). Runokokoelmia H. on julkaissut

m. m. 1867 ja 1886. Kirjailijana H. ou realisti,

ja hän kuvaa elämää sympaattisesti, mutta
osaksi kuivan järkevästi. J. U-l.

Howen-ristikko [haun-], puinen kaideansas-

ristikko, jossa paarteina on tavallisesti kolme
rinnakkaista pelkkaa, näihin osaksi upotettuina

poikittaiset nurkkapölkyt, joita vastaan ristikko-

puut sysäävät. Ristikkopuista ovat oikeallepäin

nousevat kaksinlcertaiset ja niiden välistä me-
nee vasemmallepäin nouseva ristikkopuu. Nurkka-
pölkkyjen välitse menevillä rautakangilla. joiden

pää on ruuvikierteillä ja mutterilla varustettu,

kiristetään paarteet niin kokoon, että vasem-
malle nousevissa ristikkopuissa syntyy saman-
suuruinen puristusjännitys kuin suurimman
kuorman aiheuttama vetojännitys niissä olisi;
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Howen-ristikko.

tämän kuormaa alla ne siis jäävät jännityksettö-

miksi. H:n ristikkoa käytettiin ennen hyvin
paljon sekä maantie- että rautatiesiltojen kan-
nattajiksi hyvinkin pitkillä jännemitoilla, jolloin

ne olivat korkeat ja ristikot useampiosaiset s. o.

ristikkopuut risteilivät useampaan kertaan. Var-
sinkin Ameriikassa oli aikanaan paljon puisia

ristikkosiltoja ja Suomessakin olivat Kymin
rautatiesillan rantajänteet H:n ristikoita, kunnes
ne 1880 vaihdettiin nykyisiin rautaisiin. Ny-
kyään ovat rautaiset palkit ja ristikot työntä-

neet H:n ristikot niin syrjään, ettei niitä käy-

tetä muulloin kuin joskus telinesilloissa. TLm
ristikoilla on se vika, että niiden liitokset var-

sinkin vanhemmiten puiden kuivaessa löyhtyvät,

jolloin kantavuus vähenee ja ne painuvat riipuk-

siin, ks. Kuvaa. J. C-en.

Hovi (ruots. hof) ,
pakanuuden aikana raken-

nus, jossa jumalia palveltiin, sittemmin ruhti-

naan asunto ja hänen ja hänen perheensä
yksityisessä palveluksessa oleva virka- ja pal-

veluskunta, ho vikuuta. — H-ssa nouda-
tetaan esiintymiseen nähden määrättyjä oh-

jeita ja muotoja, hovitapoja eli hovieti-
kettiä, joka v:n 1789 vallankumouksen jäl-

keen ei enää ole niin turhantarkka ja jäykkä
kuin sitä ennen. — Aikaisemmin vallitsi mitä
läheisin yhteys hovin ja keskushallituksen kes-

ken ja kaikki ruhtinaan läheisyydessä toimivat

valtiouvirkamiehet luettiin hoviin kuuluviksi.

Muistona tästä hovin ja hallituksen toisiinsa se-

koittamisesta on vielä se, että lähettiläiden sano-

taan olevan „akkrediteerattuja" siinä tai siinä

hovissa. — Nykyajan hoveissa on tavallisesti

hovinpidon johtajana ja ylimpänä valvojana
hovimarsalkka (ylihovimarsalkka)

,
jonka

alaisia ovat useimmat muut hovin virka- ja

palvelusmiehet. Hoviin kuuluu myöskin erityinen

t a 1 1 i k u n t a tallimestaroineen y. m. ja me t-

sästyskunta jahtimestareineen
y. m. — Venäjän hovissa hovivirkamiehet jaetaan
kahteen arvoluokkaan. Ensimaiseen kuuluvat:
ylikamariherra, ylihovimestari, ylihovimarsalkka,

ylijuomanlaskija, ylitallimestari, ylijahtimestari,

yliesiloikkaaja. Toiseen: hovimestarit, tallimesta-

rit, jahtimestarit, yliseremoniamestarit, hovimar-
salkat. Näiden jäljestä tulevat seremoniamestarit,
kamariherrat ja kamarijunkkarit. Keisarinnan
bovikuntaan kuuluu valtarouvia, kamarineitejä,
hovineitejä y. m. Hovin palvclijakuntaan kuu-
luu: kamarilakeioita, kamarikasakoita, kamari-
furiireja, hovifuriireja, kamaripalvelijoita, juo-

manlaskijoita, pöydänkattajia, kamarirouva,
kamarineitsyitä y. m.

ll:lla tarkoitetaan Savossa ja Karjalassa myös
suurehkoa maatilaa, joka ainakin joskus on ollut

säätyläisten hallussa. J. F.
Hovifuriiri, hovipalvelija, joka hovimarsalkan

alaisena hoitaa hovin juoksevia talousasioita

y. m. vrt. F u r i i r i.

Hovihankkija, arvonimi, joka annetaan kaup-
piaille tai kä.sityöläisille, jotka hankkivat tava-

roita jonkun ruhtinaallisen henkilön hoviin.
Hovijahtimestari ks. J a h t i m e s t a r i.

Hovikansleri, Huotsin valtakunnan kansliassa

toimiva virkamies, joka oli olemassa jo Juhana
III:n aikana; 1809 h. tuli valtioneuvoston jäse-

neksi ; virka lakkautettiin 1840. Kansliakollegissa

(v:eeu 1802) h:u tehtävänä oli ottaa osaa kaik-

kien- kollegiaalisten, varsinkin ulkomaisten
asiain käsittelyyn, jota paitsi hänen tuli tarvit-

taessa laatia kirjelmiä tärkeissä sisä- ja ulko-

maisissa kysymyksissä. V:n 1809 kansliajärjes-

tyksen mukaan hänen asianaan oli vain hoitaa

sitä ulkomaista kirjeenvaihtoa, joka koski ku-

ninkaallisen huoneen perhetapahtumia, antaa

valtakirjat lähettiläille y. m. s. Sitäpaitsi h.

valvoi vapaudenajan alusta valtionarkistoa ja

kuninkaallista kirjastoa, v:sta 1785 näytelmä-

kappaleita ja v:sta 1802 kirjapainoja, kirjakaup-

poja, lainakirjastoja ja painovapauden käyttöä.

Hovila, maatila Sysmässä, omistaja O.Schildt;

mylly; yksivuotinen karjanhoitokoulu. K. S.

Hovimarsalkka (saks. Ilofmarschall, ruots.

Tlofmarslcallc), virkamies, jonka ylimmän val-

vonnan alaisena jonkun hovin talous ja hovi-

tavat ovat ja joka on hovimarsalkka-
viraston esimies (vrt. Hovi). Venäjän
hovissa toisen luokan hoviarvo (vastaa virka-

arvojärjestyksen kolmatta luokkaa) . Ylihovi-
marsalkka ensimäisen luokan hoviarvo (vas-

taa virka-arvojärjestyksen toista luokkaa).
Hovimestari (saks. Jlofvieister, ruots. hof-

Diästare). 1. Keskiaikaisissa Saksan ruhtinasten

hoveissa virkamies, joka hoiti hovin taloutta. —
2. Venäjän hovissa toisen luokan hoviarvo (vas-

taa virka-arvojärjestyksen kolmatta arvo-luok-

kaa). Ylihovimestari, ensimäisen luokan

hoviarvo (vastaa virka-arvojärjestyksen toista

luokkaa). — 3. Henkilö, joka valvoo tarjoilua

ylliäisessä perheessä, hotellissa j. n. e. — 4.

H:eiksi sanottiin ennen myöskin ylhäisten per-

heitten kotiopettajia.

Hevimies, hovissa palveleva kavaljeeri ; hen-

kilö, jonka esiintyminen on erityisen hienoa ja

talidikasta.

Hoviministeriö. Tämänniminen ministeriö on

olemassa muutamissa Euroopan valtioissa. V e n ä-
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j ä 1 1 ä h. perustettiin 1826. Sen hallinnon alaisina

ou hovivirasto, keisarillisen huoneen kiinteä
omaisuus (apanaasi), ritarikunnat, joiden kans-
lerina hoviminisleri ou, keisarilliset kirjastot,

uoisarillinen taideakatemia, keisarilliset teatte-

rit, keisarillinen muiuaistioteellinen komissioni

j. m. Italiassa kuninkaallisen huoneen mi-
nisteri hoitaa hovin taloutta. Myöskin Preus-
sissa on v:sta 1819 erityinen kuninkaallisen
huoneen ministeri. Itävallassa ja Baie-
rissa ulkoasiainministeri on samalla hovi-

ministerinä.
Hovinainen, hovissa palvelusta toimittava

vallasiiainen.

Hovinarri, ennen vanhaan jonkun ruhtinaan
tai ylimyksen palveluksessa oleva henkilö, jonka
tehtävänä oli huvittaa isäntäväkeänsä joko suk-

keluudellaan tai tylimj'ydellään ja muodottomuu-
dellaan. Narreja esiintyi jo vanhalla ajalla Itä-

maissa, Kreikassa ja Roomassa, mutta varsinai-

sia hovinarreja mainitaan vasta ristiretkien jäl-

keiseltä ajalta. Keskiajan lopulta hovinarri
kuuluu täydelliseen hovikuntaan. Usein otettiin

hovinarreiksi ruumiinrakeunukseltaan muodotto-
mia henkilöitä tai kääpiöitä, joita viimemaini-
tulta esim. Ruotsin hovinarrit tavallisesti olivat.

Hovinarrilla oli erityinen ulkoasunsa ja pu-
kunsa, johon kuului: paljaaksi ajettu pää, pal-

lonmuotoinen lakki, johon kiinnitettiin aasin-

korvat tai kukonharja (punainen, hetaleiksi lei-

kattu vaatekaistale) , leveä kaulus, joukko kulku-
sia eri paikoissa ja narrinvaltikka. Tällaisessa

asussa esiintyvien hulluttelijoiden ohessa oli

myöskin korkeammalla kannalla oleva laji hovi-

narreja, esim. n. s. liuvineuvokset (liistige Riite).

Nämä olivat usein älykkäitä miehiä, jotka käyt-
tivät täydellistä pulievapauttaan ivataksensa
ympäristönsä heikkouksia ja lausuakseusa hal-

litsijallekin sellaista, mitä muut eivät uskalta-

neet esiin tuoda. Ranskalaisten hovitapojen
vaikutuksesta hovinarrit hävisivät 1700-luvulla;

Venäjän ja Napolin hoveissa hovinarrilaitos kui-

tenkin edelleen oli suosittu. [Nick, ,,Die Hof-
und Volksnarren", Gazeau ,,Les bouffons".]
Hovineuvos (saks. Ilofrat, ruots. hofräd)

,

16: unella vtiosis. alkaen Wieniu keisarillisessa

hovissa ja sitten muissakin Saksan hoveissa ole-

van korkeimman kollegiaalisen keskusviraston,
liovincuvosion jäsenten arvonimi. Ruotsiin tämä
virka ja arvonimi tuli Konrad von Pyhyn
mukana 1538, mutta poistettiin jo muutaman
vuoden päästä. Sen jiilkeen hovineuvoksen nimi
Ruotsissa esiintyi silloin tällöin arvonimenä,
mutta on jo aikoja sitten hävinnyt. Tätä nykyä
hovineuvosvirkoja on olemassa ainoastaan Itä-

vallassa. Hovineuvoksia ovat siellä muutamat
korkeat virkamiehet, esim. ylimmän oikeuden
neuvokset ja ulkoasiainministeriön esittelijät

(hovi- ja ministeriaalineuvokset) . Sitäpaitsi

hovineuvoksen arvonimi annetaan muillekin yl-

häisille virkamiehille, oppineille y. m. Saksassa
se on pelkkä arvonimi, jonka saavat lähetystöissä

tai keskusvirastojen kanslioissa palvelevat alem-
mat virkamiehet. Venäjällä ja Suomessa seitse-

männen arvoluokan arvonimi.
Hoving [-xl-], Carl Isak Victo r (1846-70)

.

ruotsalais-syntyinen viipurilainen liikemies ja

lahjoittaja. Liiketoimillaan ansaitsemansa suu-

ren omaisuuden H. jälkisäädöksellään määräsi,

vähempiä eriä lukuunottamatta. Suomen taide-

yhdistykselle ; summa nousi tällöin 230,000
mk:aan. Tämä pääoma on ollut tärkeimpiä Suo-
men taide-elämän edistämis-rahastoja: osa ko-
roista käytetään taidetuotteiden ostamiseksi yh-
distyksen kokoelmiin, osa matkarahoiksi taiteili-

joille ja avustukseksi nuoremmille taiteenhar-
joittajille. (E. E. K.)
Hovinmaa. 1. Rautatienasema, Viipurista 12

km luoteeseen. — 2. II:n paperitehdas per.

1888, nykyisin omistaa o.-y. E. Klaile (1904),
pääoma 275,000 mk, vararahasto 110,000 mk:
vuotuisen tuotannon arvo 962,153 mk 20 p.

K. S.
Hovinsaari, Kotkan kaupungin lähellä oleva

saari, jolla on H:n liitutehdas, perust. 1901, omis-
taa Hj. Lind6n

; pääoma 130,000 mk. Tuotanto
kappale- y. m. liitua vuotuisesti n. 1,300,000 kg.
Työväkeä 25. K. S.

Hovioikeus on toisen asteen tuomioistuin
Suomessa ja Ruotsissa. — Uuden ajan alkupuo-
lella tehtiin useita eri yrityksiä kuninkaan kor-

keimman tuomiovallan järjestämiseksi; lopulta

ne veivät siihen, että Tukholmaan perustettiin

1614 erityinen kuninkaan korkein tuomioistuin,
joka sai nimekseen Svean hovioikeus. Se oli

alkuaan tarkoitettu viimeiseksi oikeusasteeksi;
kuitenkin myönnettiin jo 1615 hovioikeuden tuo-

mioon tyytymättömille oikeus nöyrällä anomus-
kirjalla ilmoittaa tyytymättömyytensä suoraan
kuninkaalle ja saada n. s. beneficium revisionis.

Tämä määräys, joka perustettiin kuninkaalle
vanhastaan kuuluneeseen armahdiisoikeuteen sekä
valtaan oikaista vääriä tuomioita, teki hovioikeu-
den vain välioikeusasleeksi. Sittemmin perustet-

tiin uusia hovioikeuksia Turkuun 1623 (perus-

tamiskirja 15 p:ltä kesäk., ensimäinen istunto

31 p. lokak.), Tarttoon 1629, .Jönköpingiin n. s.

Götan hovioikeus 1634 ja Vaasaan 1775 (perus-

tamiskirja 20 p:ltä kesäk. 1775, toimeen vihki-

minen 28 p. kesäk. 1776). Suomen erottui Ruot-
sista perustettiin Viipurin hovioikeus 1839 (pe-

rustamiskirja 19 p:ltä kesäk., vihittiin marras-
kuussa s. V.) .

Nykyään kuuluvat Turun hovioikeuden piiriin

Turun ja Porin, Hämeen sekä Uudenmaan lää-

nit, Vaasan hovioikeuden piiriin Vaasan ja Ou-
lun läänit, sekä Viipurin hovioikeuden piiriin

Viipurin, Mikkelin ja Kuopion läänit. Turun ja

Viipurin hovioikeudessa on kummassakin presi-

dentti, varapresidentti, 7 hovioikeudenneuvosta
ja 11 asessoria; Vaasan hovioikeudessa on presi-

dentti, 5 hovioikeudenneuvosta ja 9 asessoria,

Sitäpaitsi on jokaisessa hovioikeudessa sihteeri,

kanneviskaali, reistraattori ja aktuaari sekä

useampia viskaaleja, notaareja ja kanslisteja. —
Hovioikeudet toimivat osaksi täysistunnoissa,

osaksi osastoittain, toimien kukin osasto itse-

näisesti koko hovioikeuden nimessä. Vakinaisia
osastoja on Turun ja Viipurin hovioikeuksissa

kummassakin 4 sekä Vaasan hovioikeudessa 3;

sitäpaitsi on usein toimessa väliaikaisia osas-

toja. Täysistunnoissa ja ensimäisessä osastossa

on presidentti puheenjohtajana, toisessa osas-

tossa Turun ja Vii])urin hovioikeuksissa vara-

presidentti, sekä muissa osastoissa vanhin viran-

toimituksessa oleva jäsen. Hovioikeudessa on 5

jäsentä tuomionvoipa luku, sekä 4 asioissa, jotka

eivät henkeä koske, kolmen heistä ollessa pää-
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töksestä yksimielisiä. Määrätyissä suuremmissa
asioissa hovioikeus tuomitsee ensimäisenä oikeus-

asteena. — Hovioikeuksien istuntokaudet ovat:

talvi-istuntokausi tammik. 15 p:stä toukokuun
loppuun, kesäistuntokausi kesäkuun 1 p:btä syys-

kuun loppuun, sekä syysistuntokausi lokak. 1

p:stä jouluk. 20 p:n loppuun. Kesäistuntokau-
della toimii kussakin hovioikeudessa vaiu osa

osastoista. K. U-a.
Hovipuolue, Ruotsissa vapauden aikana toi-

minut puolue, jonka päämääränä oli kuninkaan
vallan laajentaminen. Jo 1723 valtiopäivillä

esiintyi tällainen puolue, joka kuitenkin hävisi

alkuunsa. Uusi hovipuolue syntyi Aadolf Frtdri-

kin noustua valtaistuimelle 1751. Siihen kuului
kuninkaan ja hänen puolisonsa Loviisa Ulriikan
lähimpiä persoonallisia ystäviä, niiden joukossa
useita Ruotsin korkeimman ylimystön jäseniä
(kreivit Brahe, Bielke, Horn y. m.), kirjailijoita

(O, V. Dalin) ja taiteilijoita, sittemmin myöskin
joukko upseereja ja siviilivirkamiehiä. Kunin-
kaan ja neuvoskunnan välisen riidan johdosta
joutuivat hovipuolue ja vallassa oleva hattupuo-
lue vastakkain, ja viimemainittu sai hovin 1756
suunnittelemista vallankumoushankkeista aiheen
ryhtyä kukistamaan hovipuoluetta, jonka ete-

vimmät miehet mestattiin tai ajettiin maan-
pakoon. Mutta jo 1760-luvulla hovipuolue vir-

kosi uudelleen henkiin. Lähestyttyään ensin
myssyjä se näiden päästyä valtaan (1765) toimi
yhdessä hattupuolueen kanssa. Mitä enemmän
säätyjen arvo aleni, sitä enemmän hovipuolueen
ohjelma saavutti suosiota yleisössä. Vv. 1771-72

valtiopäivillä siirtyi varsinkin hattupuolueen
jäseniä joukottain hovipuolueeseen. Puolueen
jolidossa oli v:sta 1766 kruununprinssi Kustaalla
huomattava sija kuningattaren rinnalla. V. 1772
vallankumouksessa hovipuolue saavutti päämää-
ränsä. Sen historiallinen merkitys on siinä, että

se ensimäisenä tahtoi Ruotsissa saattaa voi-

maan perustuslaillisen monarkkisen valtiomuo-
don, jonka mukaan valta oli jaettava kuninkaan
ja valtiopäivien kesken niin että sekä itsevaltius

että monivalta tulisi mahdottomaksi.
Hovirunous, kansanrunouden vastakohtana,

se keskiaikainen eepillinen ja lyyrillinen taide-

runous, joka etupäässä kukoisti Ranskan, Pro-
vencen ja Saksan hoveissa, vrt. Saksan kieli
j a k i r j a 1 1 i s u u s. J. IJ-l.

Hovisotaneuvosto (saks. Hofkriegsrat) , 1556-

1848 VVienissä oleva. Itävallan sotalaitosta koske-
via asioita käsittelevä korkein virasto. Sekaan-
tumalla sodassa olevien joukkojen johtoon ja ra-

joittamalla päälliköiden toimintavapautta se

usein vaikutti haitallisesti asiain menoon sota-

tanterella. V. 1848 sen tehtävät siirrettiin sota-

ministeriölle.

Hovisuru, ruhtinaallisen henkilön (kotimaisen
tai ulkomaisen) kuoleman johdosta pidetään ho-
veissa määrätty suruaika, jolloin hovihenkilö-
kunta esiintyy määrätyssä surupuvussa.
Hovitallimestari ks. Tallimestari.
Hovitavat, hovissa noudatettavat muodolli-

suudet ja seremoniat. Niistä käytetään myöskin
nimitystä hovietiketti (vrt. Etiketti).
Hovietiketti on usein hyvin laaja ja monimut-
kainen. Se määrää m. m. juhlallisissa tilai-

suuksissa, häissä, hautajaisissa, vastaanotoissa

j. n, e. noudatettavat seremoniat, hovin jäsenten

puvut, arvon, arvojärjestyksen y. m. — Hovi-
tavat ovat ikivanhaa alkuperää. Määrätty hovi-
etiketti tavataan jo vanhan ajan itämaisissa ho-
veissa, joista se siirtyi Rooman keisarilliseen
hoviin Diocletianuksen aikana kehittyen sittem-
min varsinkin kreikkalaisessa keisarikunnassa
naurettavaan turhantarkkuuteen. Konstantinopo-
lista se Kaarle Suuren aikojen jälkeen levisi

Länsi-Euroopau hoveihin. Uuden ajan alussa
niissä pääsi valtaan jäykkä espanjal. hovieti-
ketti; sen sijaan tuli Ludvik XIV:n aikakau-
della useimmissa hoveissa hiukan vapaampi
ranskal. hovietiketti, johon kuitenkin vielä si-

sältyi mitä yksiiyiskohtaisimpia määräyksiä kai-
kesta, mikä koski hovissa esiintymistä. Ranskan
vallankumouksen jälkeen ovat hovitavat vähi-
tellen useimmissa hoveissa muuttuueet yksin-
kertaisemmiksi. Hovitapojen ylimpänä valvo-
jana on tätä nykyä useimmissa hoveissa ylihovi-
marsalkka, jolla on apunaan seremoniamestareja
y. m. ulempia virkamiehiä. J. F.
Howrah [haura] 1. Kaura, samannimisen

piirikunnan pääkaupunki brittil. Intiassa, Ben-
gaalin provinssissa, Hugli'n varrella, vastapäätä
Kalkuttaa, johon lauttasilta johtaa, 157,549 as.

(1901), enimmäkseen hindulaisia. On East-India-
:afl-m päätekoliti. Juutti- ja puuvillatelitaita.

H. P. Ehtoollinen ks. Ehtoollinen.
Hrabanus Maurus [-hä'-J (776-856), Kaarle

Suuren aikainen kasvatusopillinen kirjailija.

Hän4;ä on joskus liioitellen nimitetty „Saksan
ensimäiseksi opettajaksi" ja hänen teostansa,
„De clericorum institutione" „ensimäiseksi saksa-
laiseksi lukion kasvatusopiksi". [Ziegler, „Kasva-
tusopin historia" (1907).] O. M-e.

Hradcin ks. P r a a g i.

H-rauta (I-rauta 1. tavallisimmin „kaksin-

kertairien T-rauta") on valssaamalla muovailtu
rautakanki, jonka poikkileikkaus on
H- eli I-kirjaimen muotoinen. Kan-
kien normaalikorkeus on 80-600 mm,
leveys on normaalimuodossa (kuva 1)

korkeutta pienempi, mutta n. s. Differ-

dingenin raudoissa (kuva 2), joiden

korkeus vaihtelee 240-750 mm se on
saraa kuin korkeus, ellei tämä ole suu-

rempi kuin 300 mm, muutoin 300
mm. Rantain normaalipituus on
4-10 metriä ja suurin pituus 14-18

m. H-rautoja käytetään varsin-

kin huonerakennuksissa välikaton

kannattimina („rautavasat")

,

seinämuurien alla suurempien
ovi- ja ikkuna-aukkojen kohdalla, H-r.iuta 2.

siltapalkkeina y. m. Suomessa ei

H-rautoja vielä (1910) valmisteta, vaan ne tuo-

daan kaikki ulkomailta. J. C-4n.

Huallaga [ualja'gaj, Amazon-virran 1. IMaraö-

onin oikeanpuolinen lisäjoki, alkaa Perössa lä-

hellä Cerro de Pascon Jkaupunkia, 10
'/a

° etel.

lev., n. 5,000 m yi. mereup. Liikekelpoinen

Tingo Mariasta alkaen, 600 m yi. merenp. Pi-

tuus 1,000 km. Pääsuunta pohjoinen. W. S-m.
Huanako ks. L a a m a-e 1 ä i m e t.

Huangho ks. H v a n g h o.

Huastekit, inaya-kansaan kuuluva, mutta
näistä aivan erotettuna Veracruz- ja Tamaulipas-
maakunnissa Meksikossa asuva intiaaniheimo;

heidän kieltänsä puhutaan vielä muutamassa ky-

II
H-rauta 1.

T
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Iässä. Jätteinä heidäu aikaisemmasta korkeasta

sivistyksestään ovat kaupunkien rauniokunuaat.
E. E. K.

Hubay, Jenö [huhai jänö] (s. 1858), unk.

viuluniekka ja säveltäjä, Joachimin oppilas;

toimi 1882-86 opettajana Brysselin konservato-

rissa ja siirtyi sieltä samaan toimeen Budapestin
musiikkiakatemiaan, isänsä seuraajaksi. Hänen
johtamansa jouhikvartetti kuuluu parhaimpiin

alallansa. Säveltänyt 1 sinfonian, 4 oopperaa,

viulukonserton ynnä useita muita viulukappa-

leita. /. K.
Huber f-ii-J, Alfons (1834-98), itäv. histo-

rioitsija, oli v:sta 1887 professorina Wienissä,

v:sta 1893 tiedeakatemian ylisihteerinä; teok-

sia: „Geschichte öslerreichs" (v:ceu 1648; 1885-

96), „österreichische Eoichsgeschichte" (1895),

y. m.
Huber [-il-J, Hans (s. 1852), sveits. sävel-

läjä, Reinecken oppilas, Baselin konservatorin

johtaja (v:sta 1896). On säveltänyt 2 oopperaa,

2 sinfoniaa, 3 kuoroteosta, sekä lukuisia orkes-

teri-, kamarimusiikki- ja piauosävellyksiä.
I. K.

Hubertus [-e'-J Pyhä (s. n. 656 k. 727-730

välillä), metsästäjien suojeluspyhimys, v:sta 708

alkaen Maastrichtin piispa (muutti piispanistui-

mensa Liittichiin), ,,Ardennien apostoli". H., joka

nuorena oli innokas metsästäjä, näki eräänä
pitkänäperjantaina, kun hän harjoitti mielitoin-

taan, suuren hirven, jonka sarvien välissä oli

yliluonnollisen valon ympäröimä risti. Tämä
näky teki Hubertukseen niin valtavan vaiku-

tuksen, että hän vetäytyi yksinäisyyteen har-

tautta harjoittaakseen. H:n päivä on 3 p.

marrask.
Hubertusburg (1. Hubertsburg), Pohj.-

Saksissa, Leipzigin hallintopiirissä oleva linna,

jossa Preussi, Itävalta ja Saksi helmik. 15 p.

1763 tekivät H:n rauhan; tähän tapahtumaan
Seitsenvuotinen sota (ks. t.) päättyi.

H:ssa, joka alkuaan oli metsästyslinna, on ny-

kyään useita sairaaloita.

Huc /l/A-/, fivariste Kögis (1813-60),

rausk. katolinen lähetyssaarnaaja ja tutkimus-

matkailija. Matkusteli kiinalaiseksi puettuna
saarnaten kristinoppia varsinaisessa Kiinassa,

Mongoliassa ja Tibetissä, jossa 1846 pääsi Lhas-

saan. Matkoistaan hän on mieltäkiinnittävästi

tehnyt selkoa useissa teoksissa, joista tärkein

„Souvenirs d'un voyago dans la Tartarie, le Thi-

bet et la Chine pendant les annöes 1844-46".

E. E. K.
Hucbald, Hugbald 1. Ubaldus (840-930

t. 932), flauderilainen munkki, musiikkileoree-

tikko. Hänen teoksissaan ovat säilyneet aikai-

simmat seikkaperäiset tiedot moniäänisen mu-
siikin alkeista. Musiikkihistoriallisissa käsikir-

joissa tavallisimmin mainittu H:n „orgauum",
jossa äänet kulkevat pelkkinä rinnakkaisina

kvintteinä ja oktaaveina, on ainoastaan hänen
myöhäisimmässä kirjassaan eikä missään muu-
alla. Mahdollisesti se onkin pidettävä vain H:n
teoreettisen spekulatsiouin lopputuloksena eikä

osoituksena senaikuisen säveltaiteen käytän-
nöstä, vrt. Organum. I. K.
Huch [huh], Ricarda (s. 1867), saks. kir-

jailijatar, opiskeli 1888-91 Ziirichiu yliopistossa

historiaa ja vihittiin siellä filosofian tohtoriksi.

H. on sekä lyyrikkona, että novellin- ja romaanin-
kirjoittajana huomattava. Hänen runoissaan
ilmenee halu täydesti nauttia elämästä; kilvoit-

telu elämästä, väkevän oikeus ja alkeellinen

elinvoima ovat hänen julistamiaan opinkappa-
leita. Pääteokset: huvinäytelmä „Der Bundes-
schwur" (1891), draama „Evoe" (1892), „Ge-
dichte" (1894), „Erzählungen" (1897), romaanit
„Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jiinge-

ren" (1893), „Aus der Triumphgasse" (1901;

suom. „Elämäntarinoita syrjäkaduilta")
,

„Vita
somnium breve" (1902) ja „Von den Köuigcn
und der Krone" (1904). H:u teoksille on luonteen-

omaista ajatusten ja kuvien rikkaus, into-

himoinen kiintymys elämään, miellyttävä roman-
tiikan ja todellisuuden yhtyminen ja henkevän
omintakeinen tyyli. [Regener, „Ricarda H,, eine

Studie" (1904).] J. IJ-l.

Huddersfield. [haddzflldj, kaupunki ja kreivi-

kunta Pohjois-Euglannissa, Colue-joen vasem-
malla rannalla, 94,776 as. (1908). Uudenaikai-
sesti rakennettu, komeita yleisiä rakennuksia ja

puutarhoja, 2 collegea, museo y. m. Tärkeä teol-

lisuuskaupunki, tuottaa etupäässä liivikaukaita,

saaleja y. m. s. („fancy trade") ; myös silkin- ja

puuvillankeliruutehtaita, rautavalimoja, koneteh-

taita ja kivihiilikaivoksia.

Hudiksvall, satamakaupunki Ruotsissa, Gäfle-

borgin läänissä, 5,910 as. (1908)), sijaitsee H-
lahden rauualla; säännöllisesti rakenneltu. Har-
joittaa vähäistä teollisuutta ja kauppaa sekä

merenkulkua. — Gäflen jälkeen Norrlanniu van-

hin kaupunki. Perust. 1581 ; siirrettiin 1640 ny-

kyiselle paikalleen.

Hudson fhadsonj, Henry (n. 1550-1611),

engl. merenkulkija, teki 1607-10 neljä matkaa
arktisille merille, koettaen sekä koillis- että

luoteisväylää myöten päästä Kiinaan. Löysi

H u d s o n-j o e n (ks. t.) suun ja saapui v. 1010

H u d s o n i n-s a 1 m e n kautta Hudsonin-
1 ah te en (ks. t.), missä talvehti. V. 1611 kapi-

noitsevat merimiehensä pakottivat hänet, hänen
poikansa ja muutamia muita astumaan avonaiseen

venheeseen ja jättivät heidät aaltojen valtaan.

(W. 8-m.)
Hudson Bay [hadsan "bci], ks. H u d s o n i n-

lahti.
Hudson-Bay-komppania [hadsan hei-], eng-

lantilainen, 1670 perustettu kauppaseura, joka

sai yksinoikeudekseen käydä kauppaa laajoilla

Hudsou-bay-alueilla. Kauppapaikoiksi se perusti

puulinuoituksia, joihin koottiin kaikki alueen

turkissaaliit. Maan riistarikkauden säilyttämi-

seksi estettiin järjestelmä llisesti uutisasutusta

m, m. levittämällä pelottavia kertomuksia
maasta ja sen asukkaista. Aluksi oli H.-komp-
panialla vaarallisena vastustajana Ranska, joka

vihdoin Utrechtin rauhassa 1713 luopui vaati-

muksistaan näihin alueisiin, sekä sittemmin 1783

Montrealissa, Kanadassa perustettu Luoteis-

komppania, jonka kanssa verisesti kahakoitiin.

V. 1859 ll.-komppanian yksinoikeutta ei enää
uudistettu ja 1869 se myi valtiolle melkein koko
omistamansa alueen, mikä sitten yhdistettiin

Kanadaan. Yhä edelleen H.-komppania kuiten-

kin on maailman suurin turkistavarain hank-
kija. E. E. K.
Hudson Bay Territory fhadsdn hei teritorij

1. N o r t h-w est Territories, niitten laajo-
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jen alueiden yhteisnimitys, jotka ympäröivät
Hudsoniu-lahtea ja v:sta 1670 olivat Iludsonin-

lahdeu kauppaseuran (IIudson-Bay-komppaniaa,
ks. t.) hallussa (silloinen nimi R u p e r t s-

land). Kuuluu v:sta 1870 Dominion of Cana-
daan Ja on jaettu provinsseihin ja territoreihiu.

Hudsoniri-laliden maat k s. Hudson Bay
Territory.
Hudsonin-lahti [hads^n-J (engl. Hudson

Bay), suuri merenlahti (sisämeri) Pohjois-Ame-
riikau mantereen pohjoisrannikolla, ulottuu
51''-64' pohj. lev.,. Labradoriu ja Keexvatinin vä-

lillä. Se on n. 800 km pitkän H u d s o n i n-

salmen kautta Davisin-salmen ja Atlantin
valtameren yhteydessä. H.-hn et< llUsimniän osan

nimenä on J a m e s i n-1 a h t i. n.-l:een laskevat

Nodda\vay-, Moose-, Albany-, Churchill-, Nelson-

y. m. joet, jotka osaksi ovat liikekelpoisia. Lah'!
on talvisin (lokak.-kesäk.) jääesteiden takia

luoksepääsemätöu. Sen suulla on useita suuria

saaria ja ]»itkiu itärannikkoa runsaslukuisia pie-

niä saaristoja. (W. S-m.)
Hudson-joki [hads^n-J, Yhdysvalloissa, New

Yorkin valtion pääjoki, alkaa Adiroiidack-vuo-

rilta ja laskee 521 km pitkänä New Yorkin-läh-

teen samannimisen kaupungin luona. Liikekel-

poinen Troyn luota (245 km New Yorkin ylä-

puolella) pienille ja Ne\v Baltimoresta (210 km)
suurillekin aluksille. Cohnesin luona siihen las-

kee sen tarkoin lisäjoki Mohawk. Erinomai-
sen tärkeä liikeväylänä. Kaiuivat yhdistävät sen
Kanadan järviin ja Delaware-jokeen. W. S-m.
Hudson Strait [hudsan slrcilj 1. H u d s o n i n-

salmi. ks. Hudsonin-lahti.
Hudö IhudoJ, saari Loviisan väylän varrella;

Suuren Hm itäisellä rannalla on n. s. H:n
alempi, valkoinen kahdeksankulmainen johto-

loisto, laitettu 4 m:n korkuiselle, kulmaraudoista
tehdylle telineelle; saman saaren luoteisessa

osassa on n. s. Hm ylempi, 6 m:n korkuiselle
valkoiselle raulateliueelle pystytetty johtoloislo.

K. S.

Hue, Ranskan Indokiinassa, Annamin suojelus-

Taltion pääkaupunki, jonkun matkaa merestä
joen rannalla; 50,.3ö3 as. (1900). Kuninkaallinen
palatsi. Linnoitettu. Rautatie etelään ja pohjoi-

seen. n:n satamakaupunki on T h u a n a n, jossa

pysyvä rausk, varusväki ja telakka sota-alusten

rakentamista varten. E. E. K.
Huelsen [hylzoyi], Christian (s. 1858)

,

saks. muinaistieteilijä, Roomassa Saksan arkeo-
logisen laitoksen 2:n sihteeri (varajohtaja) v:sta

1887. H. on lukuisissa tutkielmissa käsitellyt

etup. Rooman topografiaa ja muinaishistoriaa,
on toimittanut käsikirjoja y. m. Hänen julkai-

suistaan ovat tärkeimmät: „Das Septizonium des

Septimius Severus" (I88G), „Die Ausgrabungeii
auf dem Forum Romanum 1898-1902 ja 1902-

1904" (1903, 1905), „La pianta di Roma deli'

anonimo Einsidlense" (1908), „Topogra[)liie der

Stadt Rom im Alterthum" vott H. Jordan, T,3

(1907), „Das Forum Romanum"(2:n pain, 1905).

A'. J. 11.

Huelva [ue'-]. 1. Esp. rannikkomaakunta
Länsi-Andalusiassa, 10,138 km', 270,997 as.

(1907). Es|)anjan rikkaimpia vuorikaivosalueita.
— 2. Edellisen pääkaupunki, Odiel-jnon ran-

nalla, jonkun matkaa siitä, missä tämä laskee

Rio Tintoon; satamaan voivat nousta 7 m:n sy-

20. III. Painettu «/^ n.

vässä kulkevat alukset. H. on kahden pääradan
sekä usean vuorikaivoksille vievän rautatien
päätepiste. 21,359 as. (1900). Rauta- ja esparto-
teolhsuutla; kalastusta. Ulkomaille viedäiin suu-
ret määrät malmia: 1901 988,476 tonnia kupari-
kiisua, 409,411 tonnia rautapyriittiä, 27,145 ton-
nia semeuttikuparia y. m. Lisäksi 77,987 hl vii-

niä. Kaikkiaan 64,.^ milj. mk:u arvosta. Tuonti
oli 11 milj. mk. — H:aa käytetään paljon kylpy-
jä virkistyspaikkana. — lluelvaa, jonka foini-

kialaiset lienevät i)erustaneet, nimittivät rooma-
laiset O n u b a ksi ; heidän ajoiltaan on säilynyt
vielä osaksi käyttökelpoinen vesijohto.

E. E. K.
Huerta [ue'rta] (esp., = puutarha), niin nimi-

tetään etenkin Etelä-Espanjan kaupunkien puu-
tarhamaisesti viljeltyjä ja kanavien avulla hy-
vin kasteltuja ympäristöjä.
Huesca lue's!c(ij. 1. E.spanjassa, Aragonian

koillisosassa sijaitseva provinssi, harvasti a?uttu
vuorimaa; 15,149 km', 245,647 as. (1907) 1. 16

km-:Hä. — 2. H:n provinssin samanniminen pää-
kaupunki (room. Oscu), sijaitsee Isuela-joen ja
Tardienta-Jacan radan varrella, n. 13,000 as.

Muurien ympäröimällä kaupungilla on kaunis
goottilaist3'ylinen tuomiokirkko ja vanha Ara-
gonian kuninkaitten linna. Piispan ja kuvernöö-
rin sija. Vv. 1354-1845 yliopistokaupunki.

1\'. S-m.
Huet [hy-J, Coenraad Busken (1 82fi-86)

,

alankoni, kirjailija ja kriitikko. Hänen „Littera-
risf-he Fantasien" ovat tyylikkäitä, henkeviii kir-

jallisia tutkielmia Saiute-Beuven tapaan, johonka
häntä on verrattu nerokkaana kirjallishistorial-

lisena essayistina. Hän on siinä käsitell}'! kir-

jallisia ilmiöitä Homeroksesta, Vergiliuk.sesta ja
Dantesta lähtien Victor Hugohon, vieläpä Bour-

gefhen asti. Vielä mainittakoon hänen ihana
kirjansa »Het land van Rembrandt", hengen-

elämän historia, jonka kuvaus ryhmittyy Alanko-
maiden suurten persoonallisuuksien ympärille.

Myöskin kaunokirjallisia teoksia H. on julkais-

sut, kuten romaanin „Lidewijde". V. K-i.

Hufvudstadsbladet [hrivudstädsbln-J, Hel-

singissä ilmestyvä ruotsinkielinen jokapäiväinen

sanonuilehti. Sen perusti 1864 maisteri A u-

gu st Schauman. V. 1885 sen omistaiaksi ja

pjiäloimitiajaksi tuli maisteri Arthur Frenckell.

V:sta 1892 Il:n omistaa osakeyhtiö, jonka osak-

keet ovat melkein kaikki Frenckellin hallussa;

osakepääoma 300,000 mk. H. on Suomen ruotsin-

kielisistä lehdistä enimmin levinnvt; painoksen

.Muiruus oli 1890 8,500, 1900 16,000, 1910 a.

20,000; maamme enimmin käytetty ilmoituslehti.

Sanomalehtitekniikan alalla H. on ollut uran-

uurtaja Suomessa. Sen kirjapainossa otettiin

käytäntöön ensimäiuen rotalsionipainokone 1898;

syksystä 1906 sitä painetaan kaksoisrotatsinni-

kon(>essa. Latomossa ja painossa toista sataa

henkeä: konttorissa kolmattakymmentä. n:lla

ei alkuansa ollut valtiollista väriä; tätä nykyä
kannaltaan ruotsinmielinen, yhteiskunnallisissa

kysymy k sissä va n hoi 1 1 i nen.

Hugenotit, rausk. huyuennts [yg^nö']. Rans-

kan protestanttien nimi, johdetaan tavallisesti

saks. sanasta Fidyenosnen (valaliittolaiset) sen

läheisen yhteyden vuoksi, joka vallitsi Hanskan

ja Sveit.->in protestanttien kesken; luultavammin

se kuitenkin johtuu flaamilaisesta sanasta liuia-
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genoot (asuintoveri), jota nimitystä protestan-

teiata käytettiiu Alankomaissa, koska lie pitivät

hartauskokoiiksiausa yk>itj'ist<'n asunnoissa. Jo
Frans T:n aikana (1515-47) Lutherin oppi levisi

Ranskaan; pian kuitenkin Calvinin oppi saavuit!

vallitsevan asiinau Hanskan protesiaiitlien kes-

kuudessa. Vaikka Frans I ja varsinkin Henrik
II (1547-59) vainosivat sen tunnustajia, voitti

se yllä enemmän alaa, varsinkin aatelistossa ja

porvaristossa, ja 1500-luvun keskivailieilla las-

kettiin uuden opin tunnustajien luku 400,000:ksi.

V. 1559 h. pitivät Pariisissa ensiniäisen syno-

dinsa, jossa he liittyivät yhteiseksi kirkkokun-
naksi, hyväksyiviit ojiinkapjialeft ja jiirjestivät

seurakuntain hallinnon Calvinin kirkkojiirjes-

tyksen mukaan. ll:n johtajiksi tuli Bourbonin
Buku, jolla oli perintöoikeus Haiiskau kruunuun,
ja heidän vastustajiensa jolitajia taas oli Gui.»en

suku. Kuningas Frans ll:n aikana (1559-00)

Guiset olivat vallassa, siilä siihen kuuluvat
Frans, Guisen herttua ja kardinaali Kaarle Lotli-

ringilainen olivat kuningattaren, Maria Stuartia

enoja; mutta kun Fransin kuoltua, hänen vel-

jensä Kaarle lX:n alaikäisyyden aikana, näiden

fiiti Katariina di Medici pääsi hallitusta johta-

maan, syrjäytti hän Guiset ja osoitti suojieutta

h:lle, joiden johtomiehet olivat Anton, Navarran
kuningas, sekä hänen vcljensii Ludvik Coudö ja

amiraali Coligny; kansleri L'lTo[)italin toime^^la

julkaistiin 1502 n. s. tammikuun siiiintö, jossa

h:lle myönnettiin vapaa uskonnonhnrjoitus kau-

punkien ulkoiuiol(>Ila. Tämä herätti katolilai-

sissa suuttumusta, joka ilmeni Vassyn verilöy-

lyssä s. v., Frans Guise kuu seurueinien h5'ökkiisi

hupenottijoukon kimppuun, joka piti jumalan-
palvelustaan, ja surmasi useita (maalisk. 1 p.

1562). II. ryhtyivät aseisiin ja siten alkoivat

hugenottisodat, jotka lyhyillä väliajoilla kesti-

vät lähes 40 vuotta (1562-98), KaloMaiset sai-

vat apua Espanjan kuninkaalta Filip TlMta, paa-

vilta, Savoijin herttualta ja Sveitsin katolisista

kauttoueista; h. taas Englannista, riollanuisla

ja Saksaa protestanttisista valtioista. E n s i-

maisessa s o d a s s a (1502-03) Anton, Navar-
ran kuningas, kaatui ja Frans Guise murhattiin,

jonka jälkeen Katariina di Medici sai aikaan
rauhan, jossa h:ien uskonvapaiitta rajoitettiin.

Mutta kummaltakin puolelta oltiin rauhaan tyy-

tymättömiä ja toi ne u sota alkoi 1507 ja

päättyi 1508. Kun h:ja vainottiin senkin jäl-

keen, syntyi kolmas sota (1508-70), jossa

Coiid6 sai surmansa Jarnaein tappelussa. Anto-
nin poika Ilenrik tuli nyt li:ien nimelliseksi joh-

tajaksi, mutta Coligny oli todellinen johtaja.

Katolilaiset saivat voiton Moncontourin luona,

mutta he olivat luipuiiect, jonka vuoksi hMle

myönnettiin S:t Germainin rauhassa (1570) edul-

lisia ehdot; he saivat uskonvapnuden, pääsön

virkoihin ja turvapaikkoja. Nuori kuningas
Kaarle IX liittyi heihin, ja Coligny sai suuren

vaikuttisvallan valtionasioissa. Eauhan yllä-

pitämiseksi naitettiin kuninkaan sisar Marga-
reela Ilenrik Navarralaisclle. Häät vieteitiin

Pariisi.saa elok. 18 p. 1572; mutta Katariina di

Medici'n ja Guisen toimesta pantiin siellä elok.

24 p:ää vastaan yöllä toimeen suuri verilöyly,

jossa C()ligny'kin sai surmansa; murliia pantiin

toimeen maakunnissakin; noin 30,000 hugenot-
tia väitetään surmatun 2 kuukauden aikana.

Tätä tapahtumaa sanotaan Perttulin yöksi
eli Pariisin v e r i h ä i k s i. Henrik Navar-
ralainen pelasti heiikensii luopumalla uskostaan.
Kaikki h:lle annetut myönnytykset peruutettiin

;

mutta he puolustivat urhoollisesti turvapaikko-
jaan, ja heinäkuussa 1573 päättyi neljäs
liugeuottisota, jolloin heille Boulognen ju-

listuksessa anneltiin vapaa uskonnonharjoitus kol-

messa turva|)aikassaan. Heitä kannattivat myös-
kin maltillisemmat katolilaiset „politiei", joiden
johtajia oli kuninkaan veli Aleneonin herttua.
Henrik Navarralaiiien oli päässyt pakenemaan
hovista ja asettui jiilleen h:ieu johtajaksi. Kun
Kaarle IX oli kuollut (1574), alkoi Henrik III

vainota h: ja, jonka vuoksi syntyi viidessota
1574; se päättyi 1570 ]Jeaulieu'n rnuhaan, jonka
mukaan h. saivat harjoittaa uskontoansa kaik-

kialla paitsi Pariisissa, pääsivät valtionvirkoihin
sekä saivat 8 turvai)aikkaa, jota paitsi parla-

mentteihin oli asetettava erityisiä osastoja

(c h a m b r e s m i-p a r t i e s)
,

jossa oli oleva
puoliksi katolilaisia, puoliksi protestantteja, rat-

kaisemassa sellaisia asioita, joissa joku h. oli

asianomainen. Tämän johdosta vallitsi katoli-

laisissa tyytymättömyyttä, ja Giiisein vaikutuk-
sesta .syntyi liiga, jonka tarkoitus oli keretti-

läisyyden hävittäminen Ranskasta. Siihen liit-

tyi itse kuningas ja Aleneonin herttua sekä
useita muita „|)olitiei"en puolueesta. Kuudes
(1577) ja seitsemäs sota (1579-80) ei vai-

kuttanut mitään muutoksia; mutta kun Alen-
eonin herttua kuoli (1584), tuli Henrik Navarra-
Iäinen Hauskan kruunuu perilliseksi, ja liiga

ponnisteli voimiaan saadakseen kruununperi-
inyksen muutetuksi; Guisein piti periä valta-

kunta, Filip 11:11 kanssa tehtiin liitto, ja

Henrik III peruutti kaikki h:lle tehdyt myönny-
tykset; paavi Sixtus V julisti Henrik Navarra-
luisen pannaan sekä riisti häneltä oikeudet Rans-
kan kruuuuun. Näin .syntyi kahdeksas
sota, n. s. kolmen Henrikin sota (1585-98),

jossa Henrik Navarralaiiien menestyksellisesti

taisteli. Kun Pariisissa syntyi kapina kuningasta
vastaan (1588), täytyi Henrik lT1:ii paeta sieltä

ja jjiltää sotajoukkojen ylipäiillikkyys Henrik
Guiselle, jonka hän kuitenkin murliaiitti sam. v.

Tämä suut iitti koko katolista Ranskaa. Henrik III

pakeni silloin Henrik Navarriiliiisen luo; mutta
heidän yhdessä Pariisia piirit täes.sään Henrik III

murhattiin. Henrik Navarralainen otti nyt ku-

ninkaan nimen, mutta hänen täytyi taistella

vielä useita vuosia, ja vasta kun hiin oli kiiänty-

nyt katoliseen uskoon (1593), hiiiiet tunnustet-

tiin kuninkaaksi. Nanles'in ediktissä (huhtik.

13 p. 1598) h. saivat melkein tiiydellisen uskon-

non vapauden; he saivat pitää jumalanpalveluk-
sia muuallii paitsi Pariisissa ja muutamissa
muissa j>aikoissa, pääsyn valtion virkoihin ja

noin 100 turvajiaikkaa aluksi 8 vuodeksi. Mutta
kun h. turvapaikkojensa ja sotaisen järjestyksensä

kautta tulivat valtiolle vaarallisiksi, otettiin

heiltä 1022 useita kiiupuiikeja pois, ja 1629

Riehelieu pakotti heidän piiällikkönsä Rohanin
herttuan luovuttamaan kaakki turvapaikat Alais'n

sovinnossa. Sittemmin Ltidvik XIV alkoi heitä

vainota varoinkin v:n 1079 jälkeen; c h a m-
bres mi-parties hävitettiin, h:ja estettiin

pii ii sem ii st ii valtionvirkoihin, useita kirkkoja

suljettiiu ja majoittamalla rakuunia heidän luok-

i
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seen pakotettiin heitä luopumaan uskostaan; vih-

doiu lokak. 18 p. lOSö piTiititcttiiu Naiilcs'iu

sUuiitö. Sen johdosta muutti ankarista kielloista

huolimatta uoiu 200,000 li:ia IJariskasta. Toiset,

n. s. k a m i s a r d i t, taistelivat 170'2-05 lialli-

tuksen joukkoja vastaau, ja piiiviit salaa jumalan-
palveluksiaan. Ludvik XV antoi uusia keretli-

läissääntöjä, joita ei kuitenkaan varsia anka-
rasti pantu toimeen. Valistuksen aikakaudella
h:ien aseina tuli paremmaksi, ja vallankumouk-
sen aikana (1791) he saivat t;iydi'lliseu uskon-
vapauden. [13eza, „lIistoire ecclösiastique des

^glises r^formees au rnyaume de France" (1580) ;

Tljuauus, „lIistoria sui teuiporis" (1604) ; Du-
plessis-Mornay, „Mömoires et correspondence"

(1624-52) ; G. Frosterus, „Los insurgös protes-

tants sous Louis XIV" (186S) ; M. G. Scliy-

bergson, „Hugenotterua under liertig Rohans
ledning" (1877) ; Aguosso, ..Tlistoire de \'6in-

blissement du protestantisme en France"
(1882-85); de Fölice, „Les protcstants d'autre-

fois" (1897-D9); C. W. l$aird, „Tli.Hiory of tlie

rise of the hugeuots" (1879) ja „Tlie hugenots
and the revocation of the edict of Nantes"
(1895).] K. O. L.

Huggins [harjinz], Sir W i 11 i a m (18:24.

1910), eugl. fyysikko ja tälititioteilijä. l?akenla-

massaan observatorissa Upper Tulse ITillissä hau
ensin toki kiertotähti- ja kaksoistiiht iliavaintoja.

V:sta 1S02 alkaen hän harrasti pääasiallisesti

spektraalianalyysia ja liu«taan tämiin tieteenalan

perustajiin. Tutki kiinto-, kierto- ja |)yrstötjilitien

sekä auringon spektrejä ja vertaili niitä aineit-

ten spektreiliin. IT:n tekemät spektrivalokuvat
herättivät suurta huomiota. TT. oli ensimäiiien,

joka käytti Dopjileriu prinsiippiä (ks. t.) liiliti-

ppektrien tutkimisessa. II:u useista tieteellisistä

julkaisuista mainittakoon: „Spectrum analysis,

apy)Iied to the heavenly bndies" (1886); „An
atlas of repre.sentat ive steilar spectra from X
4870 to "K 3300 logether with a discus>ion of the

evolutional order of the stars. and the interpreta-

tion of their spectra"( 1899) . TT:a avusti tutkimus-
työssä hänen vaimonsa Lady Margaret IT.,

joka itsekin on toiminut tähtitieteen alalla suu-

rella menestyksellä. II. Ii.

Huggut, Henrik Matinpoika, suom.
virkamies, kuului n. s. knaapiaateliin Porvoon
pitäjässä. V. 1570 hänet mainitaan Suomen tili-

kirjoissa arvonimellä „rahanhoitaja" ja tavataan
sitten Juhana TIT:n sihteerien joukossa. Tläii

edisti toimessaan kuninkaan liturgisia puuhia,
aateloitiin 1583, vaikutti 1593-94 Sigismundin
kruunauksen aikana tämän j)uolesta rahvaan kes-

kuudessa ja kääntyi katoliseen uskoon. T\un
Kaarle herttua 1599 valloitti Suomen, pakeni TT.

Viron puolelle ja sieltä Puolaan ja hänen tilansa

otettiin takavarikkoon. A'. G.
Hughes (hjilzj, David Edvard (1831-

1900), engl.-amer. keksijä, koksi 1S55 paino«iihkö-

lennättimen, joka vähitellen on saavuttanut
aivan yleisen käytännön ja tunnustelun aseman
Morsen järjestelmän rinnalla. V. 1878 IT. keksi

mikrofonin (ks. t.) ja 1879 n. s. iuduktsioui-
vaa'an.
Hughesin indulctsionivaalsa, amer. keksijän

Hughesin 1879 suunnittelema kone kappalten
mol"kiilaarirakente('n tutkimista varten.
Hugin ja Munin, Odinin korpit (»ajatus" ja

„muisti"), jotka lentävät ympäri maailmaa ja
tuovat hänelle kaikista tietoja.
Hugli /-«-/. 1. Ganges-virran läntinen suu-

haara; virran tärkeimpiä, jonka varrella I^al-
kutla sijaitsee. — 2. Kaupunki, II:n varrella ja
samannimisen distnctin pääkaupunki, Ivalkutan
pohjoispuolella, 29,383 as. (1901). Tärkeä opisto
(II. college). — Portugalilaiset perustivat kau-
pungin 1537. Englantilaiset mithittivät sen
1640, mutta vasta 1824 se lopullisesti joutui
Englannille.
Hugo, Italian kuningas (k. 947) , Pro-

vencen kreivin Tcobaldin poika, johti Ala-Bur-
gundin hallitusta sokean Ludvik TIT:n aikana;
kuningas Rudolf ILn vihamiehet valitsivat hä-
net Italian kuninkaaksi 920, ja Liulvikin kuoltua
(928) hän sai Ala-15urgundin, mutta antoi tä-

män (933) TJudolf ILlle, joka puolestaan luopui
vaatimuksistaan Italiaan. TI. hallitsi Italiassa
voimakkaasti, mutta ankarasti ja julmasti. Hän
joutui riitaan Ivrean markkreivin Berengar II:n

kanssa (ks. t.), joka saksalaisen palkkajoukon
avulla riisti häneltä vallan 945. H. pakeni Pro-
venceen ; k. 947. K. O. L.

Hugo (ran.sk. Uugues). Ranskan ruhti-
naita.

1. n. Suuri (k. 95fi), Francian herttua,
hankki kuninkuuden langolleen Burgundin hert-

tualle RudoKille ja tämiin kuoltua 936 karolingi-

laissukuun kuuluvalle Ludvik IV:lIe, jonka hol-

hoojji hän oli, vaikka olisi 923 Soissons'in taiste-

lun jälkeen, johon otti osaa ja jossa hänen isänsä

kaatui, voinut päiistä Ranskan kuninkaaksi.
II. käytti mahtiasemaansa laajentaakseen aluei-

taan, saaden puolen Biirgundia ja Noustriaa.
V. 942 hiin ryhtyi kapinaan Ludvik TV:ttä vas-

taan, otti hänet vangiksi sekä pakotti hänet luo-

vuttamaan itselleen Laon'in kaupungin. Saksan
keisarin Otto Suuren toimesta Ludvik IV kui-

tenkin pääsi vapaaksi. [F. Lot, „Les derniers

Carolingiens".]

2. II. C a p e t [kapCJ (n. 938-996), T^anskan ku-

ningas, edellisen poika, ensimäinen Kapetingien
sukua, sai lisänimensä siilii, eitä kahdeu luosta-

rin apottina kantoi munkkikaapua (lat. capa),

peri isän.sä kuoltua Francian herttuakunnan;
liallitusvalta oli hänellä jo kahden viimeisen ka-

rolingilaissukiiun kuuluvan kuninkaan Lothar
TI:n ja Ludvik V:n aikana, ja kun viimemainittu

kuoli 987, valitsivat suurva.sallit TT:n kunin-

kaaksi. TI:n täytyi kuitenkin taistella T.,othrin-

gin herttuata Kaarlea vastaan, joka oli Lothar
TI:n veli. Tliineu yrityksensä kohottaa mitättö-

mäksi käynyttä kuningasvaltaa eiviit onnistu-

neet. [Lot, „l^tudes sur le regne de Hugo C. et 1»

fin du X siecle".]

3. n. Ve r m a nd oi s'n k r ei vi (1057-1102),

edellisen pojanpojan poika, Ranskan kuninkaan
ll(<iirik T:n poika, oli onsimäisen ristiretken

(1090) johtajia, osoitti urhoollisuutta Dorylaio-

nin taistelu.ssa (1097) ja Antiokiassa (1098);

palasi takaisin, ennenkuin Jorusali'm nli valloi-

tettu: mutta kun liiintä siitä moitittiin, lähti

hän uudelleen ristiretkelle 1101. [Röhricht, „Ge-

scliiolite des ersien Kreuzzugs".] K. O. L.

Hugo hin<y], Victor Marie (1S02-85),

kuuluisa rarisk. runoilija, romanttisen koulun

johtaja, synt. 26 p. helmik. 1802 Besancon'issa.

II. oli aluksi vakaumukseltaan rojalisti ja katoli-
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Victor Hugo.

lainen, kääntyi sitten liberalismiin, tuli 1841

Ranskan akatemian jäseneksi, sai 1845 Ludvik
Filipiltä päärin arvon,

oli v:n 1848 vallan-

kumouksessa demokratian
puoltajia. Kun hänet
v:n 1S51 valtiokeikauk-

seu jälkeen karkoiteltiiu

maasta, asettui hän Jer-

sey'n saarelle. V. 1870

häu riensi Pariisiin, missä

sillemmin asui. V:sta

1876 hän oli senaatin jä-

sen. Kuoli toukok. 22 p.

1885. Eanskan kansa saat-

toi vainajata kuin ruh-

tinasta Pautheou'in hau-

taholviin. V. 1822 n.
julkaisi ensimäisen runo-

kokoelmansa „Odes" ja

pari vuotta myöhemmin ,,Ballades", joissa häu
vielä seuraa klassillisia esikuvia. H:u ensimäi-

set romaanit ovat „Han d'Islande" (1823) ja

„Bug Jargal" (1825). Hänen ensimäiuen kir-

jallinen merkkiteoksensa on näytelmä „Crom-
weU" (1827), joka on tavattomnn lavea. Siiä ei

ole esitetty, mutia sen esipuheella romantiämin
historiassa on tärkeä merkityksensä, se kuu si-

eältää Ranskan uusromantikkojen katekismuksen.

Siinä H. m. m. selvittelee n. s. antiteesin 1. vasta-

kohtaisuuden lakia, joka kauttaaltaan hallitsee

hänen tuotantoansa. Lisäksi hän siinä tuo esiin

sen paradoksaalisen väitteen, että ihmiskunnan
alkuaika on lyyrillisyyden, antiikki eepillisyyden

ja uusi eli kristinuskon aika draaman aikakausi.

Puhuessaan kristinuskon synnyttämän runouden
luonteesta H. määrittelee vastakohtaisuuden
lakia seuraavasti: „Kristinusko johtaa runouden
totuuteen. Kuten se, katselee uudenajan runo-

tarkin olevaisuutta korkeammalta ja laajem-

malta näkökannalta. Se oivaltaa, ettei kaikki

luomakunnassa ole inhimillisesti kaunista, vaan
että rumuus siinä esiintyy kauneuden rinnalla,

muodottomuus kauuismuotoisuuden rinnalla,

epattomaisuus (groteskisuus) ylevyyden rin-

nalla, paha hyvän yhteydessä, varjo valon vie-

ressä".

Tärkeimmät H:n seuraavista teoksista ovat:

„Marion De Lorme" (1828, näytelmä), „Les

Orientales" (1829, runokokoelmn), „Le Dernier

jour d'un condamuö" (1829, teos, jonka tarkoitus

oli aikaansaada kuolemantuomion poistaminen),

„Hernani" (1830; näytelmä, jonka myrskyisä

ensi-ilta muodostui romantikkojen ja klassikko-

jen väli.seksi taistelutilaisuudeksi) ,
„Notrc-Dame

de Paris" (1831, romaani), „Feuilles d'automne"

(1831, runokokoelma), „Le roi s'amuse" (1832,

näytelmä), ,.Marie Tudor", ,.Lucröce Borgia"

(molemm. 1833; näytelmiä, jälkim. esitetty suo-

meksi), „Angelo" (1835, niiyielmä), „Cliaiits du

Cr<«puscule" (1835, runokokoelmn), „Buy Blas"

(1839, näytelmä), „Les voix interieurs" (1837,

runokokoelma), „T{ayons et Ombros" (1840, runo-

kokoelma), „Les Burgraves" (1843, kolmiosainen

näytelmä, joka näyttämöllä täydelleen epäonnis-

tui). Maapakolaisuudon aikana syntyivät teok-

set „Les Chatiments" (1853, runoja), „Les Con-

templations" (1856, runoja), „Chansons des rues

et des bois" (1865, runoja), „La lögende des siöc-

les" (I .sarja 1869, II 1877, III 1883, historiallis-

.eymbolistinen runosarja), ,,Les Mis§rable.s"(1862,

jiittiliiisromaani, 10 nid. suom. „Kurjnt"), „Tjes

trav.iilleurs de la mer" (1866, romaani). Maan-
paon jälkeiset huomattavimmat teokset ovat
„L'aunee terrible"(l872, runokokoelmn). „Qiiatre-

viugiircize" (1874, hi>t. romaani), ,,L'art d'C>tre

grandpöre" (1877, lyyrillinen jjerhekiivaus) ja

jylhä niiytelmä „Torquemiida"(lS82) . Ihn kuole-

man jälkeen julk:iisii:n ,,'lheätreen Iibi'rt6"(l.s8(i)

ja „La Iin de Satau"(lS8G) . Hänen julkaisematto-
mien teostensa painaltamista jatketaan. II. on
suuri taiteilija, hiinellä on harvinainen taito

nähdä ja piirlää selvä kuva näkemilstääu, lisäksi

tavaton kompositsionitaito ja rytmillinen niijipä-

r3'ys. Hänen päävahvuutensa on lyriikka; lyy-

iillisyyttä ei tapaa ainoastaan hänen lyyrilli-

sissä runoissaan, vaan myös eepillisissä ja draa-

mallisissa tuotteissaan. Luonteenomaisia ominai-
suuksia ovat lisäksi vahva omintakeinen yksi-

löllisyys sekä jättiläismäinen voima. niinen
draamallista tuotantoansa hallitsee kauttaaltaan
antiteesin laki, niissä ilmenee tiheään yllätyksijl

ja voimakeinoja, mutta tästä huolimatta ne
taitavalla tekotavallaan ja voimakkaalla paa-

toksellansa ovat omiaan vieläkin vaikuttamaan,
n. on suuri luonnon ja varsinkin meren kuvaa-
jana. Yleisi)ainos ll:n teoksia ilmestj-i 1880-89

(„Ne varietur", 48 nid.) ja 1889 ja seur. (70

nid.). [Hugo-kirjallisuus on ylen laaja. Tarkan
Hugo-bibliografian tarjoaa Hugo P. Thiemea
teos „Guide Bibliograpiiique de la littörature

francaise'- (1907), s. 197-208,] J. 111.

Hugo Victorilainen (ransk. Tliigues de
Si.-t Victor) (n. 1097-1141), ransk. mystikko ja

skolastikko, asui Pariisin läliellä olevassa pyh.
Victorin luostarissa. Häntä pidetään mystiikan
perustajana Ranskassa. Käsittelemällä Dionysius
Areopagitan mystiikkaa sekä omia mystillisiä

kokemuksiaan dialektisesti teologian apuneuvoilla
hän kehitti mystiikkaa erikoisena sknlasiiikau

haarana. Vaikka TI. metodissaan oli Ab<<Iardin

vaikutuksen alaisena, a.settni hän ehddttoniasti

Bernhard Clairvau.\'laisen puolelle tämän taiste-

lussa Ahelardia vastaan edistäen täten kirkollis-

dogmaattisen skolastiikan voitoUepääsyä, Hä-
nen huomattavimmat teoksensa ovat „Kruditio
didascaliea", „Sumnia sententiarum" ja „Do saera-

inentis fulei". Kootut teokset Mignen „Patr(>-

logiassa" (175-

177 nid.),

Huhkain ks,

P ii n n t.

Huhmar, sur-

vinastia: pieni

(kuva 2) suolan

ja kahvin, iso

(kuva 1) viljan

hienontamisia
varten. Molem-
pien yläpäässä

on suppilomai-

nen syvenny.s,

jonka pohjana
isossa huhma-
ressa on kivi.

Survominen suo-

ritettiin petke-

I

leellä: ohrat les- VUjahuhmar.
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tiln, ennenkuin ne kUsikivellä jauhettiin,

kaurat hovittiin talkkunuksiksi, survottiin

pellavan sylkyt, valmistettiin suurimot 1.

ryynit ; h^lllIUlre^ssa myös hieuounettiin

biitäleivän ainekset sellaiset kuin vehkan
(Culla palustris) juuret ja pettu. Kahvi-

U. T. S. huhmar.

Huhta, ikivanhaan metsään, jossa maa-
perää ei koskaan aikaisemmin ole viljelystarkoi-

tuksiiu käytetty, raivattu kaski. ks. Kaski.
Huhtasieni ks. M ö r s k y s i e n e t.

Huhtikuu, meidän ajanlaskussamme vuodon
4:s, muinaisroomalaistcu kalenterissa vuoden
2:nen kuukausi Aprilis. Päivän pituus Helsin-

gissä on kuun alussa 13'/« t. ja lopussa lö'/, t.,

Oulussa vast. 13 '/a t. ja 16'/« t. Kuukauden keski-

lämpö on jokseenkiu sama suurimmassa osassa

maiitiimme, eteliirannikolla noin + 2°, Vaasan,
Jyväskylän ja Värtsilän paikoilla noin -f-

1° ja

Ouluu lääuis ä 0° tai joku aste sen alle. Sama-
ten on sademiiärä myöskin keskimäärin jokseen-

kin yhtä suuri kaikkialla maassamme, nira. 25 ä

35 mm. Lumipeitteen valivuus vähenee suuresti

tässä kuussa, ja meri luo jääusä noin ITolsingm

ja Vaasan välillä. Myrskyt ja kovat tuulet eivät

ole niin yleisiä kuin edellisinä kuukausiua.
n. R.

Huilu on puupuhallussoittimista vanhimpia.
Sitä on ollut käytännössä kahta eri laatua: 1)

nokkahuilu (saks. Hchnabelflöte, rausk. /?rt'e

d bec), johon puiialletaan seu päässä olevasta

puhallusaukosta, sekä 2) poikkihuilu (saks.

Qiivrllöle, rausk. flute traversiere) , jota pide-

tään poikittaiu suun edessä ja johon puhalletaan
h:n sivussa olevasta reiästä. Edellistä kiiylettiin

Eaaskassa vielä 18:unella vuosis. ; nyk.yään käy-

tetään kaikkialla yksinomaan jälkimäistä. Hui-
luja on ennen tehty myös erisuuruisia (diskantti-,

altto- ja bassohuiluja) ; nykyään käytetään vain

diskanttihuilua, jonka ääniala ulottua 1-viivai-

sesta c:stä 4-viivaiseeu c:hen asti. Huilun sointi

on kevyt, heleä, läpikuultava; se soveltuu eten-

kin juoksutuksiin ja liverryksiin; se sulautuu
parhaiten klarinetin, fagotin ja harpun säveliin.

Sen matalampi äänialue on soinniltaan heikko
eikä h. yleensä ole omiaan melodiaa kannatta-
maan. /. K.
Huiluäänikerrat muodostavat uruissa oman

ryhmänsä; niiden tarkoituksena on tuottaa soit-

toon vienoutta, heleyttä ja yksilöllisyyttä.

/. K.
Huimapyörä ks. Vauhtipyörä.
Huimaus (verfigo), useasta eri syystä (kuten

verenkierron häiriöistä aivoissa, silmälihasten

eri vahvasta hermoittamisesta y. m.) aiheutunut
tasnpainotunleen menettäminen, jolloin esineet

ympäristössä näyttävät liikkuvan ja „maailma
mustenevan". Huimausta esiintyy heikkohermoi-
suudessa ja useissa aivotaudeissa. Terve ihmi-
nenkin tuntee huimausta katsellessaan syvyyteen
tai pvöriessään nopeasti jnnpäri. E. Th-n.

Huippukaari ks. Kaari; vrt. Goottilai-
nen tyyli.
Huippunelisointu ks. Dominantti.
Huippusointu ks. Dominantti.
Huippusävel ks. Dominantti.
Huippuvuoret, saariryhmä Pohjois-Jää-

meressä, Grönlannin-meren ja Barentsin-meren
välissä; 76°-81° pohj. lev., i0''-32'» it. pit. : n.

64,000 km-. Pääsaaret ovat Läntiset Huippuvuo-
ret, n. s. Koillismaa, Edge- ja Barentsin-saari;

sitäpaitsi on monta pienempää saarta ja saari-

ryhmää. Ilinlopeu-salmi erottaa molemmat ensia-
mainitut toisistaan. Saarten rannikot ovat jyr-

kät sekä vuono- ja lahtirikkaat. Niitten edus-
talla on runsaasti kareja. Vuoriperustan
alimman osan muodostavat vanhat ja vahvasti
poimuutuueet arkei.set vuorilajit, graniitit,

gneissit ja sarvivälkeliuskeet, sekä niitä nuo-
remmat kvartsiilit, kiille- ja saviliu.skeet ynnä
kalkkikivet. Näitten päälle on kerrostunut nuo-
rempia paleozooisia, mesozooisia ja tertiäärisiä

vuorilajeja vaakasuoriin sarjoihin. Vuoret ovat
kostean meri-ihnaston vaikutuksesta hyvin vah-

vasti uurtuneet, niissä on jj'rkkiä, rohkeita har-

jauuemuotoja ja ne muodostavat jylhiä ja ka-

ruja, lumen tahi niukan kasvullisuuden peittä-

miä maisemia. Lumiraja on 300-400 m yi. me-
reup. Saarten sisäosia peittää jää, jonka pak-
suus voi nousta COO m:iin. Jäätiköt ulottuvat

paikoitellen aina mereen asti. Maajään yli ko-

hoavat m. m. Chydeniuksen vuoriin kuuluva
Ne\vtonin-huippu (1,750 m) ja Hornsundtind
(1,430 m yi. nierenp.). Vuorissa on lyijykiillottä,

rautamalmia, grafiittia ja kivihiiltä (viimemai-

nittua louhittiin 1904 n. 290 tonnia, nyk. tuo-

tanto yhä suurenee) sekä marmoria. — Ilman-
a 1 a on epätasainen ja vaihteleva, mutta Golf-

virran vaikutuksesta suhteellisesti leuto: keski-

liim,pö — 7,6°, maalisk. — 17", heinäk. -f
4
",8,

Talvisin saaria ympäröivä meri on jäässä, joten

ne pitkäksi aikaa ovat luoksepääsemättömät,

mutta kesäisin on ainakin länsirannikko liiken-

teelle avoin. — H:n kasvistoon kuuluu 122

putkilokasvia. Eläimistä mainittakoon peura, jää-

karhu, naali, sopuli, valaat, mursu ja 28 lintu-

lajia. Meri on kalarikas. — Ennen kävi H:lla

vaiu pyyntimiehiä ja matkailijoita sekä tieteel-

lisiä retkikuntia, nyk. asustaa niillä myös kai-

vostyömiehiä. — Barents löysi saariryhmän

1.596; hän antoi sille nimen Nieuicland („Uusi-

maa"). Saarten tieteellisessä tutkimisessa on

etenkin ruotsalaisilla suuri ansio. Mniniltakoon

vain suomalaissyntyisen Nordenskiöldin (1864,

1868, 1872-73) ja Nathorstin (1898) ruotsiilaiset

retkikunnat sekä ruots.-venäl. astemittausretki-

kunta (1898-1902). — n:a on tähän saakka

pidetty valtiollisten rajojen ulkopuolella olevana

alueeiia. Mutta kun niitten metalli- ja vars.

kivihiilnikkaus tuli tunnetuksi, vaativat nyk.

tr^ ^
>:j^ *i

^.W
Mni.sema Huippuvuorilta.
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sekä Norja että "^TidYsvallat yksinoikeudekseen
'

sikäläison vuorityön, mikä soikka antanee ai-
:

helta di|ilomaalti>iin selkkauksiin. W. S-m. ;

Huiskilo ks, K 11 k i n t o.

Huitfeldt ks. H V i t f e 1 d.

Huittinen i ruots. H v i t t i s) . 1. Kunta,'
Turun ja Porin 1., Loimaan khlak., TTuittinen-

Vampula-Kauvatsan niniismiesp. : kirkolle 14 km
Äet-säa asemalta: laivalla pääsee Kyttälän as:lta :

492,« km', joista viljohyä maata 14,470 ha (1001) :

92 '/« manttaalia, talonsavuja 296, torpan-havuja

309 ja muita savuja 1,404; 10,2G0 as. (1007),

joista mclkfin kaikki suomenkielisiä; 1,524 ho-

vosta. 5.293 lehmää (1908). — Kansakouluja 11

(opett. 15), H:n kansanopisto. — Kunnanlääkäri
(yht. Huittisten ja Vampulan kunnilla). Ap-
teekki. — H:u osuusmeijeri. Keikyläu ja Reki-

kosken osuusmeijerit, Ristiaulion y. m. meijerit.

Huittisten ja Loimaan turvcpclikutelidas o.-y.t

sekä useita salioja. — 2. Seurakunta, keisa-

rillinen, Turun arkkiliiippak., Porin ylä-

rovastik. : keskiaikuinen. .Siilien kuuluu Keikyäu
rukousluionekunta. Kirkko harmaasta kivestä

ja tiilestä, keskiajalta (korj. 1860, 1897-98).

[Carenius, „Beskrifning öfver Hvittis" (1750).]

E. S.

Hukanputki ks. ^ t h u s a.

Hukka ks. Susi.
Hukkuminen, kuolema, joka aiheutuu siitä,

että keuhkot täyttyvät vedellä, joten hengitys
kokonaan estyy ja tukehtuminen on seurauksena.
Hukkuneen henkiin pelastamisesta vrt. Hengi-
tys, keinotekoinen.
'Hukkumisneste, neste, jonka hukkunut on

vetänyt keulikoihiusa, osaksi myöskin niellyt

vatsaansa. Hukkuneen keulikoissa tavataan näet

aina vaahtomaista nestettä joka vaistomaisten
hengitysliikkeitten vaikutuksesta on tullut ime-

tyksi niihin; myöskin mahalaukkuun joutuu jos-

kus hukkumistiluisuudessa jonkinverran vettä,

(M. 0-U.)
HuHgaani merkitsee raakaa ilkitöiden har-

joittajaa. Tämä sana on syntynyt aivan viime
vuosina ja on kotoisin englannin kielosta, jossa

se kuuluu ..hooligan" [hnligan]. Alkujaan se on

ollut ominaisnimi. Meille tämä sana tuli Venä-
jän kautta.
Hull [hai], 1. Kiugstonupon H., kreivi-

kunnan muodostava kaupunki Koillis-Englan-

nissa, Humbor-joeu varrella H.-puron suussa,

32 km merestä; 271.137 (arv. 1908) as. Tärkeä
rautateiden risteyskohta. — Uusien, kauniisti

rakeuniltujcn kaupungin-osien sisäpuolella on
ahdaskatuinen vanha kaupunki, missä m. m.
goottilaiset kirkot Holy triuity church (alettu

1200-luvuria, valmis 1492), Englannin vanhin
tiilirakennus, sekä liiukan nuorempi St ^Iary's

Church sijaitsevat. JIuita rakennuksia on komea
italialaistyylinen rnatiliuone. — Pörssi, pur-

jehduskoulu, „Trinity hospital" merimiehiä var-

ten, perustettu 1369, musen, kirjasto y. m. —
Lontoon jälkeen H. on Itä-Englannin etev-n

kauppakaupunki, knuppnyhteydessä etupääs.sä

Pohjois-Euroopan ja Pohjanmeren maiden kanssa.

Kauppalaivastossa oli 1906 1,006 alusta (yh-

teensä 209,532 rek.-tonnia) ; sitäpaitsi H.
omisti 730 alusta tärkeää merikalastusta var-

ten. H:n 9:n kuivan telakan pinta-ala on 78 ha.

Englantilaisten tuotteiden vienti (kehruu- ja

kutomatavaroita, koneita, kivihiiltä ja metallia)

teki 1907 020,4 niilj. mk: tuonti sam. v. (ravinto-

aineita, kuloniateoUisUudeu raaka-aineita, poltto-

öljyä) 998,7 milj. mk. — Huomattava kone-,

laivarakeniius-, rauta-, puuvilla- ja myllyteolli-

suus. — Suomen kanssa H. on säännöllisessä

laivayhteydessä: Suomen laivakulussa klareerat-

tiin il:ssu 353,800 rek.-tonnia (1908). Sitä tiet^

läiietetiiän voimme Englannin markkinoille, ja

Ameriikkaan matkustavat siirtolaisemme astuvat
siellä Englannin poikki Liverpooliin menevään
junr.an, josta merimatka taas jatkuu. — V:sta
1SS3 suom. merimieslähetysasema: 1909 pidettiin

187 jumalan[)alvelusta, joiiiin otti osaa 4,043

merimiestä; lukusalissa kävi 3,780 merimiestä.
Läpikulkeville siirtolaisille merimiespajipi pitää

jumal.uipalveluksia. — 2. Kaupunki Kanadassa,
vastapäätä Otta\\aa; 13,993 as. (1901). Suuria,

koskivoimalla käypiä teollisuuslaitoksia; vilkasta
puutavarakauppaa. E. E. K. d T. U-rt.

Hulluinhoito ks. M i e 1 i s a i r a s h o i t o.

Hulluruoho ks. D a t u r a.

Hulluus ks. Mielisairaus.
Huimaani 1. Hanu maani (Semnopithecut

evtcllusj, pohjois- ja kcski-intialainen koiran-

mnntoinen apinalaji. Ruumis on hento ja raajat

pitkät ja hoikat, häntä on erinomaisen pitkä.

Puiumiin pituus on 60, liännän 90 cm, naaras on
kuitenkin pienempi. Väri on yleensä vaalean-

keltaisen ruskea, naama, kädet ja jalat mustat,
naamassa pitkiä, säteeltiiin asettuneita mustia
karvoja. H. elää pienissä tahi suurissa lau-

moissa yhtähyvin aarniometsissä kuin asuttujen-

kin seutujen lähei.syydessä. Useassa intialai-

sessa kylässä h:t ovat maanvaivana, hävittäen
viljaa ja hedelmiä. Kun sitä pidetään pyhänä
eläimenä, on sillä täysi vapaus mielin määrin
mellastella. H. on erinomaisen hilpeäluontoinen

ja nopsa apina, vaakasuoraan suuntaan se voi

tehdä 0-9 m:n pituisia loikkauksia, vinosti alas-

päin 12-15 m. Älaassa se liikkuu yhtä vikkelästi

kuin puissakin, ks. kuvataulua Apinat, 5.

E. W. 8.

Hulokki ks. G i b b o n i.

Hulpio 1. h u 1 p i 1 o, kankaan syrjä eli reuna,

etenkin kun syrjän muodostava loimilanka on
paksumpaa tai toisen väristä kuin itse kankaan
ioiiui. Myöskin sidos h:ssa on tavallisesti lu-

jein[)i kuin kankaassa. H. muodostetaan ku-
toessa kaiteen keskikohdalla, milloin kangas ku-

dotaan niin leveäksi, että se keskeltä halki lei-

kattuna muodostaa kaksi kangasleveyttä. Tämä
keskushulpio kudotaan silloin lintuniisisidok-

sei la. E. J. 8.

Hult, Ragnar (1857-99), ensimäinen maan-
tieteen dosentti Helsingin yliopistossa; yliopp.

1S75, Cl. kand. 1878, fil. lis. 1881, kasvimaantie-
teen dosentti 1880 ja maantieteen dosentti 1838.

H:Ila on suurin ansionsa tieteellisen maantieteen
tutkimuksen herättäjänä ja kehittäjänä maas-
samme. Hän sai tiille tieteelle sijan yliopistossa,

ja vaikutti innokkaasti maantieteen opettajana

sekä yliopistossa että useissa kouluissa. H. pe-

rusti vliopiston maantieteellisen laitoksen (1889)

ja Maautieteelli.sen klubin (1886), josta 1888

Suomen maantieteellinen yhdistys syntyi. Jul-

kaissut suuren määrän sekä tieteellisiä että

kansantajuisia kirjoituksia ja oppikirjoja. Mo-
nessa suhteessa H. oli aikansa edellä, ja hänen
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lausumistaan mielipiteistä useat vasta meidän
päivinämme ovat saaneet yleisempää kannatusta.

H:n lärkeininiät teokset ovat: ..Vegctat ion ooh

flora i en del af Kemi Lappmark oeli Norra östor-

bollen" (1885), „För>ök lill analytisk boliand-

liug af växtforniatiouerna" (ISSl), „T?li'kinges

vegetation" (ISSö), „l^ojo-biickenets biidning"

(1887), „Grunddragen af den allmänna geogrofia"

(1894), „FinlaMds geografi" ja „Siiomen maan-
tiede" (1S9G), „AlImiin fysisk geografi" ja „Vlei-

nen fysillineu maantiede" (1001). J. E. R.

Hultin li'-J, Arvid Edvard (s. ISöS),

kirjallishistorian tutkija, yliop. 1872, fil. kand.

1878, fil. lis. 1902, varakirjastonlioitaja yliopis-

tonkirjastossa 1903, Kiiotsalaisen kirjallisuus-

seuran sihteeri v:sta 1895. Julkaissut tutki-

muksia kotimaisen ruotsinkielisen kirjallisuuden

alalta; näistä mainittakoon: „Torsten Tudt-en"

(1902), „Den svenska vitterlieten i Finland
1640-1720" (1904), „Finlands litteratur uiider

frihetstiden" (190G), „D('t ekonomiska tidevarvet

1 Finlands litteraturliisioria" (1910).
Hultman, Johan D. (s, ennen v. 1G80, eli

vielä 1734), Kaarle Xll:u pöydänkattaja, muis-
telmainkirjoiltaja. H., jonka elämiinvaiheista

verrattain väiiäu tiedetään, tuli 1G94 Kaarlen
palvelukseen ja seurasi siitä lälitien kuningas-
taan uskollisesti hänen kuolemaansa asti. V.

1734 hän omisti Fredrik T:lle ja Ulriika Eleonoo-

ralle suppeudestaan ja koruttomuudestaan huoli-

matta varsin valaisevat mnisliin[)anonsa „En-
falldige doch Sanfärdige Annotaiioner och An-
märkningar öfver Den Slormäclitig-^te ocii

Glorwyrdigste i Aminnelse Koiiung Carl Den
Xll:tes för hela Väriden namnkunnige ITjelte-

bedrifler" j. n. e., jotka G. Floderus 1819 jul-

kaisi „nandlingar höraude tili Carl XII:s histo-

ria" nimisen sarjan ensini. osassa. -Iskm-.
Hultman, Oskar Fredrik (s. 1SG2), kie-

lentutkija, yliopp. 1881, lii. kand. 1887 ja fil. lis.

1905, nimitettiin 1907 skandinaavilaisten kielten

dosentiksi ja 1909 ruotsinkielen ja kirjallisuuden

ylimääräiseksi professoriksi Helsingin yliopis-

toon. Hän on julkaissut oivallisen yleiskatsauk-
sen maamme ruotsalaisista murteista („De öst-

svenska dialekterua", 1894), Suomen keskiaikai-
sen luostarikirjallisuuden Iiuomattavimmaii tnol-

teen „Jöns Uuddes bok" (1895) sekä eti-viä tulki-

nauksia muinaisruotsin alalta („Kya fall af forn-

svensk vokalförlängning" koknelniateoksessa
..NordiNka studier tillegn. Ad. Noreen" (1904),
„Helsingelagen oeh Upplandslagens ärfdabalk i

cod Ups. B. 49", Suomen tiedeseuran Acta sarja
XXXIII. 1908).
Humaani 1. humaaninen (lat. hf(mä'nu8

< /icinio = ihminen), inhimillinen; sivistynyt, sä-

vyisä, kohtelias.

Humala (JIumulvs lupulusj, J/orncecp-heimoon
kuuluva korkea, karhea köynnöskasvi, lehdet
vastakkaiset, sormiliuskaiset, hedekukat pitkissä,

haaraisissa viuhkoissa, emikukat kävynnäköisissä
tähkissä, parittain, kaivomaisten, isojen värise-
mättömien suojussuomujen hangoissa. Emeissä
ja suojussuomujen tyvessä koltaisia, kiiltäviä
pikkurauhasia. H. kasvaa villinä koko Euroo-
passa, Suomessa harvinaisena Simoon asti
(65° 38'), viihtyy viljeltynä vielä Torniossa, jopa
Tromsessä Norjassa. Sen viljelys oluen valmis-
tusta varten on vanha, vielä nytkin tärkeä, var-

Humala.
a hedekukka, b emikukka.

sinkin Englannissa ja Baierissa; Euotsin valta-

kunnassa viljel3's tehtiin pakolliseksi Kristofferin
maanlaissa 1442,
mikä määräys 1734
vuoden lakiin siir-

tyneenä meillä vielä

on kumoamatta. Yl-.n

vaikuttavana osana
ovat j)ienet, aro-

maattisen-hajuiset
ja miellyttävästi

katkeran-makuiset
äskenmainitut rau-

haset, mitkä sisäl-

tävät eetteristä öl-

jyä ja lupuliinihap-

poa. Ne esiintyvät
rohdoksena (tjlan-

didce lupuU) myös
Suomen farmako-
peassa, käytetään
eräitä rakko- ja

sukuelintauteja vas-

taan. Nopeasti kas-

vavana koristu-ikas-
viua pidetään itä-aasialaista E. japonicusta,.

J. A. W.
Humalavieras ks. C u s e u t a.

Hunianiora (ks. Humanismi), humanisti-
set, tieteet ja oppiaineet.
Humanismi (lat. hnmä'vu8 = inhimillinen),

keskiajan lopussa ja uskonpuhdistuksen aika-
kaudella esiintyvä uusi elämänkatsomus, joka
vastoin keskiajan käsitystapaa pyrkii näkemään
kaikessa inhimillisessä jotakin täysin oikeutet-

tua. Uuden suunnan edustajat, humanistit,
nousevatkin taistelemaan skolastista tiedettä ja
askeettista elämänkäsitystä vastaan. On luotava
puhtaasti iuliiiniltinen sivistys. Se saattoi

parhaiten tapahtua klassillisen muinaisuuden
iiiidestisyntyiniseu kautta, koskapa Kreikan ja

Rooman kirjallisuus arvosti korkealle kaiken
tosi-inhimillisen. Näin humanistit pyrkivät tun-

keutumaan syviille muinaisklassilliseeu kirjalli-

suuteen ja henkeen. Kouluissa latina ja kreikka
kohoavat opetusaineina ehdottomasti hallitsevaan

asemaan, täydellinen latinan kielen taito on ope-

tuksen korkein tarkoitusperä. — Uusi suunta
saa alkunsa Italiassa, jossa Petrarca ja Boccaccio

jo innostuvat klassillisista opinnoista. Se leviää

sitteu Saksaan, jossa humanistinen virtaus käy
vieläkin voimakkaammaksi. Agricola, mutta
varsinkin Erasmus Rotterdamilainen ja Reuchlin,

antavat liikkeelle vauhtia ja määräävät sen suun-
nan. — Klassillisten opintojen harrastus herää

uudelleen voimakkaana ja syventj'neenä 18:nnella

vuosis., jolloin liik(>ttä .sanottiin uushuma-
nismiksi. Koulukasvatuksen ei tule palvella

ulkonaisia tarkoituksia, vaan sen on edistettävä

ihmisen sisäistä täydellistymistä, hänen voi-

miensa ja kykyjensä sopusointuista kehitystä:

yleisinhimillisyys, humaniteetti, on korkein kas-

vatusihanne. Siinä klassilliset opinnot ovat erin-

omainen välikappale. Mutta opetus ei saa olla

kieliopin päähän ahtamista tai harjoittelua

kaunopuheisuuteen: klassilliseen kirjallisuuteen

syventymällä on kehitettävä oppilaan „korvaa,

makua, kieltä, henkeä, sydäntä". Gessner,

Heyne, Herder ja Wolf ovat uushumanismin
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hiiomatuimmat edustajat Saksassa. Kymnaasit
järjestettiiu Saksassa ja Pohjoismaissa pitkiksi

ajoiksi uushumauismiu poriarttleideii mukaisesti.

vrt. Renesanssi. [Ziegler, »Kasvatusopin
historia", jossa viittauksia muihin teoksiin.]

O. M -e.

Humanisti, humanismin (ks. t.) kannattaja.
— Humanistinen, kieliä, historiaa, filo-

sofiaa koskeva, esim. humanistiset tieteet.

Humaniteetti (lat. humu'nitas = ihmisyys) ka.

Ihmisyys, I h m i s y y s a a t e.

Humber [hamb3], n. 60 km:n pituinen, Eng-
lannin itärannalla oleva muronlaliti, jolion Treut
ja Ouse laskevat. On kanavien kautta maan
suurimpien jokien yhteydessä. Pohjois-rannalla
sijaitsee ITull.

Humboldt. 1. W i lli e 1 m v. H. (1767-1835).

vapaaherra, saks. valtiomies ja oppinut, palveli

virkamiehenä Berliinin

kamarioikeudessa 1790-91,

harjoitti seur. vuosina
valtio- ja kielitieteellisiä

opintoja, seurusteli Goe-
then ja Schillerin kanssa
ja matkusteli ulkomailla
(oleskellen m. m. Parii-

sissa ja Espanjassa) ; oli

1801-08 Preussin lähetti-

läänä Eoomassa; hoiti

1809 Preussin sisäasiain-

ministeriössä kirkollisia

ja opetusasioita; Preus-
sin henkinen uudestaan
syntyminen liittyy olen-

naisesti II:n nimeen; eri-

tyisesti ou hänen ansiok-
seen luettava Berliinin yliopiston perustaminen.
V. 1810 hän nimitettiin lähettilääksi Wieniin,
otti 1813 osaa niiliin neuvnttehiihin, joista oli

seurauksena Itävallan liittyminen Naj)oleoniu
viholli^iin, samaten Chötillon'in ja Pariisin rau-
hanneuvotteluihin 1814; oli 1814-15 Preussin toi-

sena valtuutettuna Wiemn kongressissa, jossa
turilaan toimi yhtenäisen valtiosäännön ja va-
paiden laitosten hankkimiseksi Saksalle; tur-

haan hän myöskin toista Pariisin rauliaa teli-

täcssä 1815 koetti saada Elj>assia yhdistetyksi
Saksaan; oli 1815-17 Frankfurtin teri itoriaali-

komissionin jäsenenä ja kutsuttiin 1817 Preussin
uuteen valtioneuvostoon, mutta riitaantui jo

sam. V. valtiukansleri Ilardcnbergin kanssa vero-

reformikysymykse.stä ja nimitettiin lähettiliiiiksi

Lontooseen; oli 1818 mukana Aacheiiin kong-
ressissa ja nimitettiin tammik. 1819 ministeriksi
saaden hoidettavakseen kunnalliset ja sääty-
laitosta koskevat asiat, mutta kukistui jo sam. v.

Tämän jälkeeu H. antautui kokonaan tieteellisiin

tulkimuksiinsa; vasta 1830 hänet uudelleen kut-

suttiin valtioneuvoston jiiseneksi. Hänelle sama-
ten kuin hänen veljelleen Alexander v. Hum-
boldtille ou pystj'tetty muistopatsas Berliinin

yliopiston edustalle. — H. oli nerokas ja moni-
puolisesti sivistynyt mies, jolla on ollut suun
vaikutus Saksan henkiseen eläniiiän ja tieteelli-

seen tutkimukseen. Hänen julkaisuistaan mai-
nittakoon: „Ideen (iber Staatsverfassungen"

(1792), „Tdeen zu einem Versuch, die Grenzen
der Wirksamkeit eines Staates zu bestimmen"
(ilmestyi täydellisenä vasta 1851), jossa hän vaa-

Wilhelin v. Humboldt.

tii yksilölle mitä laajinta vapautta, „tJber die

Aufgabe des Geschichtschreibers" (1829), „Ästhe-
tische Versuche" (1799), jossa kokoelmassa m. ra.

ovat hänen syvämietteiset arvostelunsa Goethen
„llermauu uud Dorothea" ja „Keinecke Fuchs"
runoelmista sekä Schillerin ,,Spaziergang"ista;
filosofisen ihanteensa hän esitti arvostelussaan
Jacobi'u „Woldemar"ista ; filosofisia ovat myös-
kin hänen kirjoituksensa ,.t'ber den Geschlechts-
unterschied" ja „t*ber männliche und weibliche
Form". H:n lämpimästä antiikin harrastuksesta
lähtivät hänen runomittaiset kreikkalaisten
runotuotteiden käänuöksensji (Aiskhyloksen „Aga-
memuon" 1816 y. m.). Tärkeimmät H:u teok-

sista ovat kuitenkin hänen kielitieteelliset tutki-

muksensa, joilla Jiäa otti huomattavaa osaa ver-

tailevan kielentutkimuksen perustamiseen. Niistä

mainittakoon: ,,Berichtigungen und Zu'5ätze zu
Adelungs Mithridates iiber die kantabrische oder
baskische S|)rache" (1817), „Prufung der Unter-
suchungen iiber die Urbewohner Hispanieng ver-

mittelst der baskischen Spr;iche"(1821) ; muinais-
intialaisiiu tutkimuksiin hän otti osaa kirjoituk-

sillaan „tjber die unter dem Namen Bhagavad-
gita bekannte Episode des Mahabharata" (1826),
„Cber den Dualis» (1828), „Cber die Verxvandt-

schnft der Ortsadverbien mit dera Pronomen in

einigen Sprachen" (1830) ; hänen pääteoksensa
on hänen kuolemansa jälkeen ilmestynyt „t)ber

die Ka\visprache auf der Insel Java"; sen joh-

dannolla ,.Cber die Verschiedenheit des mensch-
lichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die

geistige Ent\vicklung des Menschengeschlechts"
on ollut perustava merkitys yleisen kielitirteen

historiassa. 1'unoilijanakin H. on mainittava.
Hänen kirjeitänsä on julkaistu useita kokoel-

mia, m. m. Goethelle ja Schillerille kirjoi-

tetut. [Schlesier, „Erinnerungen an W. v. H.";
Haym, „W. v. H., Lebensbild und Charakteri-
stik", „Gebhardt, „W. v. H. als Staatsmann",
Kittel, „W. V. n:s geschichtliche Weltanschau-
ung", „Briefwechsel zwischen Karcline v. H.,
Rahel und Varnliagen".] J. F. (J. J. M.)

2. Friedrich Heinrich Alexander
V o n n. (1709-1859), edellisen veli, saks. luonnon-
tutkija, harjoitti aluksi

monipuolisia opintoja
virkamiestointa varten,
mutta antautui v:n 1797
jälkeen, perittyään suu-
ren omaisuuden, luonnon-
tieteelliseksi retkeilijäksi.

Saatuaan Espanjan halli-

tukselta luvan esteet tö-

mäoti matkustella tämän
maan amer. alusmaissa
hän yhdessä ransk. kasvi-
tieteilijän Aimo Bon-
plandMn kanssa 1799 Coru-
Ban satamasta lähti pitkä-
aikaiselle ja tieteellisessä

suliteessa mitä tärkeim-
mälle tutkimusmatkalle
Etelä-Ameriikkaau. 18:n kuukauden aikana TL.

ja Bonpland retkeilivät Venezuelassa, tutkivat
varsinkin Orinocon jMävesistöjä, kävivät 1800

Kuhassa, seur. v., Magdalena-jokea pitkin pur-
jehdiltuaan, Bogotiin ji Quiton ylängöillä, nousi-

vat 1802 Chimborazzolle 5,880 m:n korkeuteen.

Alexander v. Humboldt.
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huipulle asti kuitenkaan pääsemättä, vaikka
kävivätkin korkeammalla kuin kukaan aikalai-

sistuau; II. oleskeli sitten vuodon Meksikossa ja

palasi Yhdysvaltojen kautta takaisin Euroop-
paan 1804. V:een 1827 H. eli Pariisissa järjes-

täen kokoelmiansa ja muistiinpanojansa sekä jul-

kaisten retkensä tuloksia ajan parhaiden orikois-

tutkijain avustamana; piti 1827-28 Berliiuissä

luentoja fyysillisestä kosmografiasta. Teki kei-

sari Nikolain aloitteesta ylidesnä Kosen ja Eliren-

bergin kanssa • 1829 tutkimusretken Uraliin,

Altaihin, Dzungariaan ja Kaspian-meren mai-
hin. II., joka oli kuninkaansa lälu'inen ystävä,

toimi myös usein diplomaattisissa tehtiivissä.

Hän oli monipuolisimpia ja samalla perustecUi-

simpia oppineita, mitä milloinkaan on eliinyt. Hän
perusti aivan uuden tieteen, i<iisvimaantieteeu,

hänen lämpötila-havaintonsa jolitivat isotermion
keksimiseen, hän laski perustuksen vertailevalle

ilmastotieteelle, tulivuori- ja maan sisustan tulki-

niukselle. Hän toimitti ensiinäiset arki'ologiset

tutkimukset Pertissä ja Keski-Ameriikassa ja

tutki sikäläisten kansojen kieliä, sivisty:?tä ja

vaelluksia. Tulokset Amcriikan matkasta ovat
kootut teokseen „Voyage aux r<'gions ^quinoxia-

les du Nouveau continent, fait en 1799-1804,
par Alexandre de Humboldt et Aime Bon-
pland..." (1811-26, 30 nid.), johon Bonpland,
Cuvicr, Latreilles, Valencicnnes, Oltmanns,
Kunth jokainen laativat erikoisalaansa koskevan
osan. Aasian-matkaa käsittelevät „Fragineuts
de g(5ologie et de climatologie asiatiques" (1832),

„Asie centrale. Reclierchis sur les chalnes de
montagnes et la climatologie compar^e" (1843).

Myös „Ansichten der Natur" (1808), sekä »Kos-
mos, Entwurf einer physischen Weltbeschrei-
bung" (1845-58). H:n kuoleman jälkeen ilmes-

tyivät hänen kootut teoksensa sekä kirjeenvaili-

tonsa ajan merkkihenkilöiden kanssa. [Bruhns,

„Alex. V. H., eine wissensch. Biographie . .
•"

(1872, 3 nid.) sisältää myös täydellisen H.-
biblingrafian.] (J. A. TT.;

Humboldt-akatemia, v. 1878 Max Hirschiu
aloitteesta perusteltu yksityinen opetuslaitos
Berliinissä, jonka tarkoituksena on hankkia jär-

jestelmällisillä luentosarjoilla ja muilla sopivilla

keinoilla tieteellistä sivistystä henkilöille, joilla

ei ole tilaisuutta opiskella yliopistossa; etupäiissä

esitetään sellaisia aineita, jotka liittyvät ITum-
bolilt-veljeksien nimeen. fITirseh, „Wis.seuschaft-

licher Zentralverein Ilumboldtakiidi-mie" (1S96)
;

„Aus der TTnmboldtakiulemie" (1903).] J. F.

Humboldt-joki Ihumbonlt-J, joki Yhdysval-
loissa, Nevadan valtiossa, 480 km pitkä. Laskee
la.skujoeitomaan, 648 km':u suuruiseen, llum-
boldt-Carson Sink-järveen. Tlin laaksoa noudat-
taa Central-Pacific-rata. Vettä käytetään paikoi-
tellen viljelysten kasteluun. E. E. K.
Humboldt-vuoret /humhoiilt-J, osa Nansan-

vuoristoa Tihetin koillisrajalla, Przevalskijn ni-

mittämät 1880.
Humbugi (engl. humhttg), petos, suuren ylei-

sön petkuttaminen, huijaaminen, narripeli.
Hume /jumj, David (1711-76), brittil. filo-

sofi ja historioitsija, synt. Edinburghissa, opis-

keli ensin lainoppia ja työskenteli kauppa-alalla,
harjoitti 1734-37 Kaiiskassa tieteellisiä opin-
toja, julkaisi jo 1739-40 laajimman ja perusteelli-

eimman filosofisen teoksensa „Trealise on human

Dflvid Hume.

nature", jossa hän jyrkästi ja pontevasti esit-

tiiä omituisen filosofisen kantansa, sekä 1741-42
kaksi nidosta eriaineisja
tutkisteluja („Essays, mo-
ral, politieal and lite-

rary"). Teokset eivät
herättäneet huomiota eikä
II. saanut toivomaansa
opettajaiipjiikkaa Edin-
burghin yliopistossa. Hän
eli sitten enimmiikseen
yksityisen ja itsenäisen
kirjailijan elämiiä, oles-

keli kuitenkin muutamia
vuosin (1748-49, 1703-66)

valtiollisten lähetystöjen
sihteerinä mannermaalla,
erittäinkin Pariisissa, oli

1752-57 kirjastonhoita-
jana Edinburghissa, jossa

myöskin kuoli. Muodosteli filosofisen pääteoksensa
tärkeimmiit osat yleistajuisempaan ja sisällyksel-
tään lievennettyyn muotoon teoksissa „Eh<juiry
concerning human uiulerstatiding" (1748) ja
.,Enq. conc. the principles of mnrals"( 1751), jotka
hän sittemmin liitti uusina osina „Essays" ko-
koelmaansa. Julkaisi 1757 huomattavia mietel-
miä uskontojen historiasta („Nalural history of

religion"). Jo sitä ennen H. oli ruvennut kään-
tämään pääharrastuksensa historiaan; julkaisi
1754-61 6 nidoksessa etevän, aina meidän päi-

viimme asti yhä uusissa painoksissa ilmestyneen
Englannin historian („lIisiory of England, from
the invasion of Cresar to 1688''), joka herätti

loukkausta vapaamielisellä taholla vanhoillisen
katsantotapansa, osaksi kenties puolueettomuu-
tensa takia. Hänen kuolemansa jälkeen ilmes-

tyi „DiaIogues concerning natural religion" y. m.
Eilo.sofian historiassa Il:lla on tärkeä asema

etenkin sen takia, että hän johdonmukaisesti ke-

hittää jyrkkää empirismiä sen äärimmäisiin
tieto-opillisiin johtopäätöksiin. Hän liihtee ker-

rassaan edellytyksestä: pätevää tietoa on ainoas-

taan se, mikä on kokemuksesta tullut. Hän
huomaa, että kokemus osoittaa meille ainoastaan,

miten yksityiset ilmiöt ilmenevät ja seuraavat

toisiaan, mutta ei tosiolevaisen sisäistä olemusta
eikä myöskään mitään yleispäteviä totuuksia

eikä lakeja. Erittäin hän suuntaa kritiikkinsä

syysuhteen käsitteeseen. Havaintomme osoittaa

ainoastaan eräiden ilmiöiden esiintyvän peräk-
käin, mutta ei koskaan, että toinen tosiasia

on vaikuttanut toisen, ei mitään sisällistä

yhdyssidettä niiden välillä; sen käsityksen on
meidän mielikuvituksemme, tottumuksen nojalla,

lisännyt havaintoihin. H. päättää, etfemme voi

sitovasti todistaa minkään kausaalilain päte-

vyyttä. Meidän pitää ty3'tyä merkitsemään,
missä järjestyksessä havainnolliset tosiasiat tä-

hän asti ovat meille näyttäytyneet, hyliitii kaikki

metafysiikka ja katsella „lievällä epiiilyksellä"

kaikkia yrityksiä lausua kokemusperäisiäkään
tietojamme y 1 e i s t e n lakien muodossa. — H:n
tietnkritiikki on voimakkaasti vaikuttanut filo-

sofian kehitykseen kannustamalla useita filoso-

feja, esim. skottilaisia „common sense" filosofeja

ja Kantia, yrityksiin selvittää eri tavoin niitä

kysymyksiä, joihin hän oli viitannut. — Siveys-

oppinsa H. perustaa tunteeseen, välittömään
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myötätuntoon eli hyvänsuontiin. Moraalisesti

hyvä on se teko, joka edistää yloisliyvää eli

yleistä liyölyä. — H:ii kootut filosofisot trokset,

varustettuina jolidannoilla ja muistutuksilla, jul-

kaisivat Green ja Grose(1874-75, sittemmin uu^ia
painoksia). [Burton, „Tjfe and correspondence
of D. II." (2 OS., 1S4G) ; Huxley, ..Hume" (1879) ;

Jodi, „Leben u. Pliilos. ll:s" (1872) ; Gizicky,

„Die Elliik TT:s" (1878).] A. Gr.
Humiiniaineet ks. Humus.
Humiinihappo, humus-aineissa oleva happo-

maiiii-n aine.

Humlegärden [-görden], kruunun omistama,
kaupunjjjin käytettävänä oleva kansanpuisto
Tukliolman Östermalniilla. Linnön, Scheelen,

Fryxollin (W. Runebergin muovailema) ja

P. Wieselgrcnin kuvapatsaat. — II. oli alkujaan
(1600-iuvuila) , kuten nimikin osoittaa, liumala-

ja sitten liedelmäpuutarha. Myöhemmin kuniu-
kanllinon huvipuisto.
Hummel. 1. Johann Nepomuk H.

(1778-1837), unkarilaissyntyinen saks. pianisti

ja säveltäjä, Jlozartin oppilas. Toimi 1804-11

ruhtinas Eszterli.*^7.yu kapellimestarina (Ilaydnin
sijaisena), 1816-19 hovikapolliniestarina Stutt-
gartissa ja senjiilkeou Weiniarissa. Saavutti
kouserttisoittajana eurooppalaisen maineen. Sä-
veltäjänä hän jäi opettajansa heikoksi jälki-

kaiuksi. TTänen pianokonserttojaan soitetaan vielä

nykyäänkin. — 2. Ferdinand H. (s. 1855),
saks. säveltäjä, Kielin ja Bargielin oppilas. Hä-
nen monipuolisista sävellyksistään mainittakoon
erikoisuutena saturunoelinat 3-ääniselle nais-

kuorolle ja soololle. V. 1897 hän sai kuniuk.
musiikkitirchtööriu arvonimen. /. K.
Hummeri (Uomnrus viilgaris) on hyvin mei-

dän jokiäyriäisemme muotoinen, mutta paljoa
suurempi, Pohjanmeressä ja Pohjois-
Atlantissa elävä äyriäislaji. Sen pi-

tuus on täysikasvuisena 30-45 cm,
paino 1 kg. Väriltiiän tummanrus-
kea tahi sininen, marmorikirjainen,
keitettynä punainen. H. elää ver-

rattain matalassa vedessä, kuolleista

kaloista, simpukoi.-ta ja kalan-
miidistä. Sitä pyydystetään mer-
roilla ja pohjahaaveilla; vuotuinen
saalis Pohjnis-Euroopassa, pääasialli-

sesti Norjassa on n. 5-6 milj. kappaletta. n:n
liha on arvokasta kauppatavaraa. — Pohjois-

Ameriikassa elää eräs edellisestä tuskin eroava

laji, //. uniericanus, jota samoin sangen paljon

pyydysteiii-in. E. W. S.

Humoraalipatologia, Hippokrateen ja Galle-

nuksen edustama oj)pi, joka koetti johtaa kaikki

taudit ruumiin nesteilfen ja etupäässä veren vir-

heellisestä kokoomuksesta.
Humor aqueus, silmän kamarineste, silmän

kumarin sisiiltämä neste. vrt. Silmä.
Humoreski (ks. Huumori), huumorillinen

kuvaus t;ii lyhyt kertomus.
Humperdinck, Engelbert (s. 1854), saks.

säveltäjä, v:sta 1900 Berliinin akateemisen
(sävel-) „mestariopiston" johtaja. Hänen satu-

oopperansa „1Tiinsel und Gretel" (1893, esitetty

Suomen kansallisteatterissa) on herättänyt mel-
koista huomiota. 7. K.
Humppila. 1. Kunta, Hämeen 1., Tammelan

Ichlak., Jokioinen-Humppila-Ypäjän nimismiesp.

;

Hummeri.

kirkko Humppilan aseman lähellä; 138 km',
josta viljeltyä maata 3,728 ha (1901); talon-

savuja 38 ja torpansavuja 119; 2,776 as. (1907),
jotka jotenkin kaikki suomenkielisiä; 227 he-

vosta. 1,207 nautaa, 985 lammasia (1908). —
Kansakouluja 3 (opett. 4). — Venäjän kartanon
saha y. m. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Porvoon hiippak., Hämeenlinnan rovastik. ; kap-
peli luult. jo IGOO-luvulla ; itsen, klirakunnaksi
1902 (Sen. p. "/u 1893) Tammelasta. Kirkko pui-

nen (rnk. 1852). K. S.
Humulus ks. H u m a 1 a.

Humus (lat.), elimellisten aineitten hajoami-
sen kautta muodostunut tumma aines, joka ta-

vallisesti muodostaa ylimmän kerroksen viljele-

mättömällä maalla, peltomaalla taas saven ja

hiekan kanssa ruokamullan. H. vaikuttaa suu-

resti maan viljelysarvoon, kuohkeuttaa maata,
lisää sen vedenitidättämis- ja kaasujen absorp-
tsionikykyä, vaikuttaa humushappojensa avulla

liuoitavasti puhtaassa vedessä liukenemattomiin
ravintoaineiliin, niinkuin fosfaatteihin, j. n. e.

Aikoinaan arveltiinkin, että h. olisi kasvien
varsinainen raviutoliilide (Thaerin humus-
teoria), mutta myöhemmät tutkimukset ovat
osoittaneet tämän arvelun vääräksi. Maalajeja,
joissa on enemmän kuin 20 % elimellistä ainesta,

sanotaan humus- eli multamaiksi. ks. Maa-
lajit. J. E. 8.

Humööri (ransk. humeur < lat. humor -

neste), mieliala; hyvä ja huono h., hyvä ja huono
tuuli.

Hunaja 1. mesi, mehiläisten kukista kokoama
ja niiden ruumiissa olevien rauhasten muodos-
tama makea mehu, jonka mehilliiset hunajavat-
sastaan tyhjentävät pesänsä vahakakkujen ken-

noihin. Sisältää pääasiallisesti 70-80% juokse-

vassa muodossa pysyvää hedelmäsokeria ja

kiteytyvää rypälesokeria, vähän ruokosokeria,
munanvalkuais-aineita, eettorisiä öljyjä, väri-

aineita, suoloja ja muurahaishappoa, sekä 15-30 %
vettä. Hunaja on paksua, hyvältä tuoksua-
vaa ainetta, johon jonkun ajan kulittua kyl-

mässä ilmassa alkaa muodostua pieniii valkoisia

muruja cli huiiajakitcitä, jotka yhä lisääntyvät,

kunnes h. on muuttunut kovaksi, valkoiseksi ai-

neeksi. Värillään h. on kirkkaan keltaista, tum-
man punaista, vihreää, ruskeaa, mustaa, sen

mukaan, mistä kukista se on koottu. Vaaleat
hunajalajit ovat tummia parempia. Vieraiden
aineiden siihen sekaantuessa h. alkaa helposti

kiiydä. Sitii käytetään ravinnoksi, lääkkeeksi,

leivoksiin, hillomiseen sekä alkoholittomien vir-

voitusjuomien että alkoholia sisältävän käyneen
siman valmistamiseen. Hunajaa tuottavat eniten

Ameriikka, Saksa, Veniijä, llävalta-Unkari, Ita-

lia, Kreikka, Etelä-Panska, Kuba, San Domingo
ja Meksikko. [Lahn (2 pain. 1888), Arnold
(1886), IIofTmann (1889), Payly (1890), Huck,
„Unsere Honig- u. Bienenpflanzen" (2 pain.

1887).] A. II.

Hunajakakku ks. V a h a k a k k u.

Hunajakasvi, kasvi, jonka kukat runsaasti

erittiivät makeaa kukkanestettä, jota mehiläiset

erityisen innokkaasti kokoovat valmistaakseen
siitii hunajaa. Puista ja pensaista ovat parhaita

h:eja: lehmus, vaahtera, poppeli, raita, pihlaja,

jalava, tuomi, omena-, kirsikka- ja päärynä-
puut sekä yleensä hedelmäpuut, karviaismarja-.
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Gerstungln hunajalinko.

viinimarja- ja vadelmapensaat, spirea, valko-
orjantuppura ; viljelyskasveista: valko- ja alsike-

apila, tattari, vikkcri, siemcnnauriit y. m.
siemeuistukkaat ; koristekasveista: pliaceliat, re-

seda, auringonkukka, fuksiat y. m. sokä villeistä

ja rikkaruolioista: kanerva, punasiinkiö, ruis-

kaunokki, ukonnauris, keltanot, mustikka, puo-
lukka ja juolukka. Hunajan ohessa antavat
monet niiistä myöskin siitipölyä. fTTuok, „Un-
sere Honig- und Bienenpllanzeu" (1887).]

A. M.
Hunajakenno ks. Hunaja.
Hunajakide ks. IT u n a j a.

Hunajalinko, itävaltalaisen majurin F. v.

Hruschkau 18G5 kcksiiuil kone, jolla hunaja
irroitetaan vahaknkuisla
uiiilä rikkomatta. Koneessa
on kaksi osaar liikkinen, iso

saavi ja sen sisällii rauta-
lankaverkon ympäröimii pyö-
rivä kela, jonka sisäpuolelle

hunajaa sisältävät kakut
asetetaan rautalankaverk-
koa vastaan nojaamaan. Ke-
laa pyörittämällä hunaja
keskipakoisuusvoiman avulla
liukoutuu kennoista kelan
rautalankaverkon läpi sen
ympärillä olevan saavin sei-

niin ja valuu sen uurtee.seen, josta juoksee
torvea myöteu astiaan. II: ja on päiiltä ja alta

kierrettäviä, hammasrattaalla ja hihnoilla käy-
piä, 2-8 kakkua vetäviä liukoja. Pariiaimpia
ovat saksal. Gerstungin (kuva ilman saavia) ja

engl.-ameriikkalaiset Co\vanin keksimät h:t. Ta-
vallisissa lingoissa kiiäunetääu kakut käsin, jotta

hunaja liukoutuisi kakun molemmilla puolilta.

Mutta suurissa engl. koneissa on sisällä kakkujen
kääntämislaitos. Yhtä hunajakakun ym|)ärillä

olevaa rautalankaverkko-suojusta vain kädellä
kääntäessä kääntyvät samalla toisetkin viljoilla

toisissaan kiiuni olevat kakkusuojukset kakkui-
neen saranoissaan. A. M.
Hunajamehiläinen ks. Mehiläinen.
Hunajasokeri ks. Rypälesokeri.
Hunajavatsa ks. M e h i 1 ä i n e n.

Hunan (kiin., = „ctelään järvestä"), maakunta
Sisä-Kiinassa, Janglsckiangiin laskevasta Tung-
ting-järvestä etelään, Siangkiangin ja Juen-
kiangin ympärillä; 200,500 km', 15,200,000 as.

Mainitun järven alavia tienoita lukuunottamatta
H. on epätasaista kumpumaata. Teetä, silkkiä,

puuvillaa, indigoa, viljaa ja hedelmiä tuottaa
kaikkialla viljava, vaikkakin ajoittain kuivuutta
kärsivä maa. Vuorissa on kultaa ja hopeaa,
joiden louhiminen kuitenkin on kielletty, sitä-

paitsi runsaasti rautaa, kuparia, tinaa y. m.
Kivihiili-alue käsittää 5G,000 km'. — Maakunnan
asukkaita mainitaan hyviksi sotilaiksi ja kun-
non kansalaisiksi, mutta ylpeiksi ja raa'oikai.

Pääkaupunki on Tsansa 230,000 as. (arvioitu

1908) eurooppalaisvastaison kirjallisuuden pesä-

paikka. n:ssa on myös Siangtan, Kiinan raha-
markkinoiden keskus. — Pohjoisin piiri Litsou
(1 Vi-2 milj. as.) ou v:sta 1903 Suomen lähetys-
seuran työ-alana: 3 pääasemaa (Tsingsi, Jung-
ting ja Tsili) ja lukuisia sivu-asemia, nykyään
17 suom. saarnaajaa. Tsangten kaupungissa ensi-

mäiset suomal. lähetit opiskelivat kieltä Kiinan

sisämaan lähetysasemalla. — Ensimäiset protes-
tanttiset liihetysyriiykset tehtiin 1875, mutta
vasta boksarikapinan jiilkeen (1900) liihetystyö
piiiisi vauhtiin; nykyään liihcty^asemia (engl.,

amer., saks., norj. ja suom.) melkein kaikissa
maakunnan tärkeimmissä kaupungeissa. Pää-
kaupunki Tsansa on lähetystyönkin keskus.

E. E. K. d U. P.
Hund, T o r e r, mahtava mies Pohjois-Nor-

jassa, llalogalandissa, ja kuningas Olavi Pyhän
läiinitysmies, tunnettu 102G kahden muun norja-
laisen, Karlin ja Gunstcnin, kanssa tekemästään
Bjarminmaan-retkestä, jolloin Jomalin temp-
peli ryöstettiin. Paluumatkalla Torer tappoi
Karlin ja anasti hänen ottainansa Jomalin kaula-
renkaan sekä pakeni sittemmin Knut Suuren luo
Englantiin. Tämän kanssa hän 1028 palasi Nor-
jaan, kun Olavi kuningas karkoitetiiiu, ja nimi-
tettiin nyt jälleen kuninkaan liiänitysmiehekai
Polijois-Norjaan ja lappalaisveroii kantajaksi.
Oliivin yrittiiessä voittaa takaisin valtakuntaansa
1030 Torer oli häntä vastaan taistelevien talon-
poikain pääjohtajia ja lävisti taistelussa kunin-
kaan keihiiiilläiin. Jonkun aikaa sen jälkeen
hänen mainitaan lähteneen pois Norjasta Jeru-
salemin matkalle eikä koskaan palanneen.

K. O.
Hundari, s. o. satakunta, fylkin, maakun-

nan osan nimitys muinaisilla svealaisilla, samoin
kuin muutamilla muilla germaanilaisilla kan-
soilla, kuten anglosakseilla, alemanncilla y. m.
vrt. C e n t.

Hundeshagen [-hä-J, Johan Christian
(1783-1834), saks. metsänhoitomics, met.sätieteen

perustajia, toiminut sekä hoitoalueen hoitajana
että yliopiston opettajana, kirjoittanut useita

ansiokkaita teoksia: „Forstabschät7.ung", (1826,

2 pain. 1848), „Eneyklopädie der Forst\vissen-

schait", (1821, 4:s pain. 1859) y. m. — IT:n kek-
simä paljon kä3-telty hakkauslaskelmatapa pe-

rustuu verrantoon nE (normaalinen hakkaus-
miiärä): \vE (todellinen hakkausmäärä) = nV
(normaalinen puuvarasto): \vV (todellinen puu-
\arasto). Siihen perustuu m. m. Puotsin kruu-
nun metsissil nykyään käytännössä oleva hak-

kauslaskelmatapa. A. G.

Hundhälet /-hOl-J, valkoinen kahdeksankul-

mainen joliloloisto Norra ITundhAlsgrnndet ni-

misellä kalliolla Tvärminne-Ilaugon reitillii.

K. 8.

Hundredweiglit fhondriueitj (engl., < hun-

dred =sutsx, ja iceigh t = pa\no) , engl. painomitta
= 4 quarters = 112 pounds = 50,s kg. Tätä mittaa
sanotaan myös centsveiglitiksi lyh. = c\vt.

Hundrieser [-izjyj, Emil (s. 1840), saks.

kuvanveistäjä, opiskeli ensin Berliinin taide-

akatemiassa ja sitten Siemeriiigin johdolla ja on
nykyään Charloltenbiirgin taideakatemian pro-

fessorina. Hänen teoksensa ovat enimmäkseen
rulitinaitten ja tunnettujen henkilöitten kuva-

])atsaita; sellaisia ovat esim. suuri keisari

Willielm I:n patsas KylThäuserin luona (yhdessä

arkkit. B. Schmitzin kanssa) ja toinen lähellä

Koblenzia, kuningatar Louisen marmoripatsas
Berliinin kansallisgalleriassa, Lutherin Magde-
biirgissa, Bismarckin Mannheimissa ja vertaus-

kuvallinen jättiläispatsas „Berolina" Berliinissä.

Ilaularyhmustään „l?aiilia" H. sai 1891 Miiuche-

nissä suuren kultamitalin. F. L.
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P. Hunfalvv.

Hunfalvy [-vi]. 1. Päl H. (1810-91), unk.
kielentutkija ja kansatieteilijä; suoritti 1838

lakitieteen, asian-

ajajatutkinnon ja

nimitettiin 1842
oikeustieteen pro-
fessoriksi Kösniär-
kin kollegiumiin

;

valittiin 1849 val-

tiopäivämieheksi,
jolloin muutti asu-

maan Budapestiin.
Onnettomat vul-

tiolliset tapahtu-
mat vaikuitivat
tällöin ratkaise-

vasti H:n elämän-
uraan: Rövain kuol-

tua (1807) lamaan-
tunut, mutta nyt
uudestaan herännyt
harrastus oman

kansan kielen kaikinpuoliseen viljelemiseen
tempasi hänet mukaansa, ja päästyään 1851
Unkarin tiedeakatemian kirjastonhoitajaksi hän
kokonaan saattoi antautua unkar'>kielen ja sen
heimolaisten tieteelliseen tutkimi een. Varsinai-
set kielitieteelliset tutkimuksensa H. alkoi

unkarilais-suomalaisilla (1853) ja turkkihiis-

unkarilais-suomahiisilla (1855) sanavertailuilla.
Täliän aikaan hänen mielipiteensä vielä oli »e,

että unkari Qkieli muodostaa ikäänkuin väli-

asteen suoinalais-ugrilaisten ja turkkilaisten
kielten välillä; mutta tutustutttiaan tarkemmin
suomalaisugrilaisiin kieliin hän vähitellen luo-

pui tästä kannastaan, niin että hän myöhem-
min esiintyi unkarin suomalais-ugrilaisuuden
innokkaana puolustajana m. m. Vdniböryä vas-

taan. V. 1850 H. perusti kielitieteellisen aika-
kauskirjan „Magyar nyelvöszet" („Unkari!.
kielitiedettä", O osaa, 1856-61), jossa hän m. m.
Julkaisi vertailevan tutkimuksen unkarin objek-
tiivisesta konjugatsionista sekä verbin aikamuo-
tojen käyliinuöslä unkarin vanhemmassa kirja-

kielessä. II: n seuraavat kielitieteelliset tutki-

mukset kolulistuivat unkarin lähimi)iin sukulai-
siin, voguliin ja ostjaakkiin. Regtilyn kuoltua
(1858) II. ryhtyi julkaisemaan hänen kokoa-
miaau runsaita voguiilaisia kielellisiä ja kansau-
runotulcllisia aineksia; tämän työn tuloksina il-

mestyivät m. m. „Egy vogul monda" („Voguli-
lainen taru" joiidautoineen, kiiännöksineen, sa-

nastoineen, 1859) ja „A vogul föld 4s n^^p" (»Vo-
gulien maa ja knnsa", joka sisältää voguiilaisia

tekstejä kääiiuöksineen, katsauksen vogulia kos-
keviin tutkimuksiin sekä kieli- ja kansatieteel-

lisiä tutkielmia, 1804). V. 1802 II. tuli tiede-

akatemian vastaperustetun kielitieteellisen aika-

kauskirjan „Nyelvtudomfiuyi közlemönyek"in
toimittajaksi (1.S02-78), jossa m. m. julkaisi vo-

gulin- ja ostjaakinkielisiä Mateuksen evankeliu-
min käännöksiä sekä etupäässä niihin perustuvat
vogulin- ja ostjaakinkiejen kieliopit sanakirjoi-
neen: „A kondai vogul nyelv" (.,KondavoguIin
kieli". NyK. IX, 1872) ja ,.Az 6szaki oszljäk

nyelv"(„Pohjoisostjaakin kieli", NyK. XI, 1875).
Täniäu jiiikeen H. ei enää paljoa kirjoittanut
kielitieteellisiä tutkimuksia, jotka hän uskoi Un-
kariin kutsumalleen Budeuziile (ks. t.) ja tämän

oppilaille. Sensijaan hän innolla ryhtyi tutki-

maan unkarilaisten sekä heidäu sukulaistensa ja

uaapurikansojeusa, vars. romaanialaisten histo-

riaa. Näiden tutkimusten tuloksista ovat mai-
nittavimmat: „Magyarors7.ftg ethnographirtja"

(1876, myös saks.: „Ethnographie von Ungarn"
1877), „A sz(5k( iyekröl" („Sz^kely-unkarilai-
sista", 1879), „Die Ungeru oder Magyarea"
(1881) sekä hänen kuolemansa jälkeen ilmesty-
nyt ,.Az olähok törtenete" (,,l{oniaanialaisten

historia", 2 osaa, 1894). Edistääkseen suomen-
kielen opintoja Unkarissa liän jo 1861 oli jul-

kaissut suomalaisen lukukirjan: „Finn olvasö-

könyv", ja 1871 ilmestyi tarkkaa havaintokykyä
ja harvinaisia oloiliinperehtymistä todistav»

runsastietoinen matkakertomus „UtazAs a Balt-

tenger vidökein" (,,Matkustus Itämeren seu-

duilla", 2 osaa), jos-^a hän tutustuttaa maaa-
miehiään Suomen ja Viron oloihin (l:nen osa.

myös saks. 1873). TT. toimitti myös tiedeaka-

temian puolesta saksankielisiä aikakauskirjoja
„Literarisehe Berichte atis Ungarn" (1877-81)

ja „Ungarische T?evue" (1881-95) sekä otti tehok-

kaasti osaa Unkarin kansatieteellisen seuran
perustamiseen. — Suomalais-ugrilaisten tutki-

musten uudestaanelvyttäjänä Unkarissa sekä
etevänä, ennakkoluulottomana historioitsijana II.

syystii on luettava kansansa parhainten miesten
joukkoon. [..Iluufalvy-album" 1891, Setälän kir-

joitus „Valvojassa" 1892.] Y. W.
2. Janos II. (1820-88), edellisen veli, etevä

maantieteilijä, 1846-53 tilastotieteen ja historian

juofessorina K6sm;lrkin kollegiumissa, v:sta 1866

mainittujen aineiden sekä maantieteen professo-

rina Budapestin polyteknikumissa ja v:sta 1870
maantieteen professorina Budapestin yliopis-

tossa. Huomattavimmat julkaisut: „Egyeteme8
törtönelem" („Yleinen maailmanhistoria", 3
osaa, 1850-51), „Ungarn und Siebeubiirgen in

Originalansichten" (3 osaa, 1856), „A magyar
birodalom termöszeti viszonyainak lefrdsa"(„Un-
karin valtion fyysilliuen maantiede", 3 osaa,

1863-66) sekä varsinkin 5-osaiseksi suunniteltu
„Egyetemes földrajz"(,,Yleinen maantiede"), josta

vain Eurooppaa käsittelevät 3 ensimäistä ovat
ilmestyneet (1844, 1886, 1890). Näistä 2:uen osa
käsittelee Unkaria alusmaincen. (Y . 'W.)

Hungaria f-gä'-J. 1. Unkarin uuslat. nimL
— 2. ICräs pienistä planeeteista.
Hungerberg, saari Ykspihlajan väylän var-

rella; johtoloisto 4 m:n korkuisella hirsistä teh-

d3'llä aliisrakennuksella. K. S.

Himghuusit (kiin. /)«w.(7-/at-<se = punapartai-
set), Pohjois-Kiinassa, eritoten Mantsuriassa,
Koreassa ja Venäjän rajamaissa liikkuvia rosvo-

joukkoja, jotka elävät järjestetyissä yhdyskun-
nissa. Kiinalainen sotaväki on ollut melkein
voimaton heitä vastaan ja venäläisillekin he ovat
olleet iiyvin kiusallisia, kuten esim. Japanilais-
veniiläisessä sodassa.
Hunnit, mongcjlilainen t. turkkilais-tataarilai-

nen kansa, ehkäpii kansanjoukko, johon kuului

erisukuisia mongolilaisia ja turkkilaisia, ehkäpä
nuiitakin heimoja, olivat kotoisin Aasiasta ja

luultavasti ylitä kuin se Ilunjo- (1. Hiungnu-)
kansa, minkä kiinalaiset aikakirjat jo ikimuistoi-

sista ajoista mainitsevat Kiinan pohjoispuolella

asuvana. Jo Ptolemaioksen aikana (toisella

vuosis.) oli yksi niiden etujoukko tunkeutunut
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Itä-Euroopan aroille. V. 375 alkaa heidän var-

sinainen siirtymisensä Eurooppaan. Silloin he
ensin tallaavat alaanit jalkoihinsa. Ermanari-
kin (ks. t.) itägoottilainen valtakunta luhis-

tuu sitten heidän tielleen ja länsigootit tunge-
taan Tonavan yli Rooman alueelle, alkaen
siten suuren kansainvaelluksen liikkeen. Sen
vaikutuksen, minkä noiden villien paimento-
laisparvien hyökkäys teki, osoittaa hyvin sen-

aikuisen historioitsijan Ammianus Marcellinuk-
sen kuvaus hunneista. „Niin raakoja he ovat,

etteivät käytä tulta eikä keitettyjä ruokia, vaan
syövät kasvien jiuiria ja puoliraakaa lihaa,

minkä sovittavat reisiensä ja hevosenselän väliin

ja sillä lailla vähän hautomalla kypsyttävät. He
eivät koskaan asu katetuissa taloissa, vaan kart-

tavat niitä, niinkuin ne olisivat hautoja. Eikä
heillä tavata edes seipäistä kyhättyä kotaa. Mutta
kodittomina he kulkevat vuorilla ja metsissä,

oppien jo lapsuudesta saakka kestämään kylmää,
nälkää ja janoa." ITän kuvailee sitten heidän
kömpelyyttänsä: ,,kävellä kkään he eivät osaa,

koska hevosen seljassa elävät yöt ja päivät, toi-

mittavat kaikki askareensa, syövät ja juovat, vie-

läpä nukkuvatkin"', sekä kauliistuttavaa ulkonä-

köä: ,,vastasyntyneiden lapsien kasvoja jo uurtele-

vat veitsellä, jotta kasvot käyvät arpisiksi ja ka-

dottavat parrankasvun sekii näyttiivät enemmän
törkeästi veistetyiltä puupölkyiltä kuin ihmis-
kasvoilta". Eurooppaan tultuansa h, muutamiksi
vuosikymmeniksi seisahtuivat Mustan-meren poii-

joispuolelle pitäen voitettuja kansoja valtansa
alla. Rooman sotajoukoissa tavataan heitä run-
saasti seuraavina aikoina [)alkkasotureina. V. 42G
hunnien kuningas Ruas samoo Traakiaan, uhaten
itse Konstantinopolia; häntä seuraavat 433 hal-

litsijoina hänen veljenpoikansa Attila (ks. t.)

ja Bleda. Attilan kuoltua hänen suuri valta-

kuntansa 7)ian meni pirstaleiksi. ITänen vanhin
poikansa Ellak kaatui jo 454 taistelussa kapinaan
nousseita kansoja vastaan, ja toinen poika Dengi-
t\k 469 sotaretkellä Itä-Roomaa vastaan; sen
jälkeen h. vetäytyivät takaisin Euroopan ja

Aasian rajoille, ja häviävät pian näkyvistä,
mutta ovat varmaankin osaksi oUeot muutamien
niillä seuduin myöhemmin esiintyvien kansojen,
niinkuin bolgaarien (vrt. t.) (tsuvassien) esi-isinä.

fDeguignes, ,,Histoire des Huns, des Turcs" etc;

Thierry, „nistoire d'Attila et de des siiccesseurs";

J. Marquart, „Die Chronologie der altturkischen
Insoliriften".] K. G.
Hunsriick [ry'kj (H u n s r ii c k e n = »kor-

koa selänne"), Reinin liuskevuorien lounaisin
osa, Reinin ja Saarin, Nahen ja Moselin välissä,

n. 500 m korkea saviliuskepenger, jonka harjan-
teen muodostaa 100-300 m korkuinen kvartsiitti-

solänne. TT. jakaantuu kolmeen osaan: lounaassa
on Hoclnvald, keskellä Tdar\vald ja koillisessa

Soonwald. Korkein kohta, Erboskopf (810 m
yi. merenp.). Muhkeat lehtimetsät peittävät
n:n rinteitä; maanviljelystä, hedelmän- ja vii-

ninviljelystä harjoitetaan etupäässä laaksoissa.
Vuoret tuottavat rautaa, kivihiiltä ja agaattia.

Luonnonihanuudestaan kuuluisa on Bingeiiin ja
Kobletizin välinen osa Reinin-laaksoa. Sen muo-
dostavat TT. ju Taunus (ks. t.). W. S-m.
Hunt [hani], James ITenry Leigh

(1784-1859), engl. kirjailija, kirjoitti uransa
alussa teatteriarvosteluja, jotka hän 1807 koot-

tuina julkaisi nimellä „Critical essays on the
performances of the London theatrcs". Myö-
hemmin hän kokonaan antautui runoiluun; hä-
nen etevimmät runoteoksensa ovat romanttinen
eepos „The siory of Rimini" (1816), historiall.

romaani „Sir Ralph Escher" (1832), draama „A
legend of Florence" (1840). H. on sitäpaitsi kir-

joittanut elämäkerrallisen teoksen „T>ord Byron
and some of his coutemporaries" (1828) ja taide-

kriitilliset teokset „Tmagination and fancy"
(1844) ja „Wit and humour" (1848). [Elämä-
kertoja ovat kirjoittaneet Kent (1891), Monk-
house (1893) ja Johnson (1896).] J. UI.
Hunt [hant], William Holman (1827-

1910), engl. taidemaalari, toimi jonkun ajan

konttoristina kunnes meni oppilaaksi Lontoon
taideakatemiaan. Siellä hän ei kumminkaan
kauan viihtynyt; tyytymätönnä sekä opetus-
tapaan että tuloksiin hän perusti 1848 parin
muun samanikäisen toverinsa — D. G. Rossettin
ja J. E. Millais'n — kanssa sittemmin niin kuu-
luisaksi tulleen „Prcrafaelilaisten veljeskunnan"
(The Pre-Raphaelite Brotherhood)

,
johon myö-

hemmin liittyi useita muitakin taiteilijoita. Aja-
tuksen syvyys, tunteen välittömyys ja yksin-
kertaisuus, luonnon kunnioittaminen ja ilmaisu-

keinojen vapauttaminen tyhjän taituruuden ja
tavanomaisuuden kahleista tuli heidän taiteel-

listen pyrkimystensä päämääräksi, ja op[>i-isik-

seen he valitsivat italialaiset mestarit ennen
Rafaelia — siitä nimi. Varsinkin H. otti tehtä-

vänsä sangen vakavalta kannalta, jopa niin että

moralisti hänessä vähitellen voitti taiteilijan,

TTäaen ensimäiset taulunsa ovat kertovia laatu-

kuvia, jotka eivät herättäneet erikoista huo-

miota. Mutta toisin kävi hänen 1854 maalaa-
mansa „Maailman valkeuden", joka esittää Kris-

tusta kuninkaallisessa puvussa ja lyhty käde.s-iä

ovelle kolkuttamassa; se levisi jäljennöksinä ta-

vattoman laajalle. Sen jälkeen H. matkusti Pales-

tiinaan, jossa hän eli monta vuotta ahkerasti työs-

kennellen. Siltä ajalta ovat hänen uskonnolliset

taulunsa ,,Tvuoleman varjo" — Ivristus nuorena
puuseppänä kodissaan — ; herttainen .,Viattomuu-
den voitto" — Pyhä perhe matkalla Egyptiin —

;

„Jeesus lapsena tenipi)elissä" ja »Syntipukki". Ne
cvat kaikki tavattoman huolellisesti, jopa turhan-

tarkasti tehtyjä, niin että hän kunkin teoksen

valmistamiseen käytti vuosikausia. Myöhemmin
hän palasi maallisiin aiheihin säilyttäen kum-
minkin niissäkin yksityiskohtaisen tekota|)ansa.

n. on todella uskonnollinen luonne, joka talitoo

taiteensa avulla vaikuttaa kasvattavasti ja

ylentävästi, ja vaikka hänen teoksiltaan

puuttuukin raikas välittömyys, on niissä

kuitenkin paljon hienoa tunnetta ja har-

rasta rakkautta taiteeseen. Hän maalaa aina

pienimmänkin yksityiskohdan luonnon mukaan,
mutta hänen värityksensä tuntuu sittenkin ko-

valta ja rauhattomalta, koska hän ei tarpeeksi

yhdistä eikä miedonna värejiiän villittävän

ilman avulla. Syksyllä 1906 n:lla oli teostensa

näyttely Lontoossa. Aikakauslehdessä „Conlem-
porary Revie\v" H. julkaisi 1886 kirjoituksen

»Taistelu taiteesta", selitellen siinä prerafaelis-

miu syntyä. [Schleinitz, ,,W. H. Hunt" (1907),]

F. h.

'S.untev [hnntaj. 1. W i 1 1 i a m H. (1718-83),

engl. lääkäri, toimi ensin kirurgina, mutta an-
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tautui sittemmin yksinomaan lapsenpäfistötaidon

olalle, jn|l:i saavutti erinomaisen maineen sekä
kityiäiinölliseiiii lääkiiriiiä että tit-domiebeuä.

Hänen teoksensa „Auatomia uteri luimani gra-

vidi tabiilis illiistrata" (1774) ja „M(«ilical com-
mentarios" ovat saavnttaneet suuren tunnustuk-
sen, ja edellisellä niisiä on yliä vieläkin arvonsa
tämän tieteenhaaran kirjallisuudessa. II:n peri-

aatteena oli antaa luonnon toimittaa synnytys-
lyö niin pitkiillo kuiu suinkin nialidollista ; vasta

sitten kuin luonnon neuvot uupuvat, tarjoutu-
koon keinotekoiiien apu syiinyiystä odistäniiiän.

2. John H. (lS28<):i). edellisen voli, lääkäri

ja kirurjii, aikansa moni[)uolisimi>ia lääketieteili-

jöitä. 11. käytti hyväksensä elävissä eläimissä

toimitettuja leikkauksia rikastuttaen tiedettä

monella tärkeällä havainnolla. ll:n tärkeimmät
teokset ovat: „Treaiise on the blood, inflamma-
tion and gunshut", joka ilmestyi vasta hänen
kuolemansa jälkeen, sekä „A treatise on the ve-

nerai disease" (178G). (M. OB.)
Hunter [hau to], Sir William Wil8on

(1S40-1!JUO), engl. tilastotieteilijä ja historioit-

sija, meni ISOl Intian hallinnon palvelukseen,

johti v:sta 1SG9 suunnittelemaansa Intian valta-

kunnan tilastollista tutkimustyötä, jonka tulok-

sista julkaisi supistelman nimellä „Tlie Imperial
ga/.etleer of liidia" (tSSl). Erittäin huomatta-
via ovat 11:0 Intian historiaa käsittelevät teok-

set, joista niaiiiiltakoon: „A brief history of the

Tndian peoples" (1880), „The Indian empire:
its peopie, histor}' and products" (1895). Suu-
reksi suunniteltua brittiliiisen Intian historiaa

„IIistory of british India" II. ei ennättänyt saada
valmiiksi kuin 1 nidettä (1809-1900 : ulottuu v:een

1700). Julkaisemaansa elämiikerralliseen kokoel-

maan „T?ulers of India" hän kirjoitti tutkimukset
„DaIhousie" (1890) ja „]\Iayo" (1892). [Skriue,

„The life of Sir \\'ill'iam Wiison H."J J. F.

Huntu ks. P u k u.

Hunyadi Janos [huvjadi }<ivosJ, kuuluisa

karvasvesi, jota saadnan eräästä Budapestin
etelä piiolrlhi olevasta lähteestä.

Hunyadi, J .1 n o s flmnjudi jöno^J (n. 1387-

1450), iink. kiiiisiillissankiiri, valakialaista suku-
perää : tuli 14.]S SzörenyMn baaniksi ja vähää myö-
hemmin Siebenbiirgenin voivodiksi. TI. on tullut

tunnetuksi onnellisista taisteluistaan turkkilaisia

vastaan, jotka tähän aikaan uhkasivat Unkaria;
voitti turkkilaiset 1441-42 useissa tapjieluissa,

m. m. Nagys/.ebenin ja Rautaportin luona, ja

tunkeutui 1442 43 Balkanin eteläpuolelle asti saa-

vuttaen useita voittoja, niin että Turkin täytyi

taipua 10-vuotiseen aselepoon. Kun Unkarin
kuningas ^'ladislav oli rikkonut riuihan ja jou-

tunut tappiolle sekä menettänyt henkensä Varnan
tappelussa 1444, valittiin II. 1446 valtionhoita-

jaksi Ladislans Posthumuksen alaikiiisyyden

ajaksi. II. jatkoi sotaa turkkilaisia v;istaan aset-

tiien päämääräkseen heidiin täydellisen karkoitta-
miseiisa F.uroofiasta, multa kun hän ei saanut
kannatusta muualla Euroopasta eikä häntä koh-
taan vihamielisiltä Unkarin ylimyksiltä, kärsi

hän 1448 perinpohjaisen tappion Kossovan lähei-

syydessä. V. 1453 hiinen, vaikka nautti kansan
suurta suosiota, tiiytyi ylimysten vastarinnan
vuoksi Iimiiua vallionlioitajan virasta, sittenkuin
hän asevoimin oli pakottanut nuoren kuninkaan
holhoojan keisari Fredrik III:n luovuttamaan

tämän hallustaan. Vielä 1456 H. munkki Capi-
slranuksen kokooman ristijoukon johtajana pe-

lasti Belgradin ja karkoitti turkkilaiset sen edus-
talta, mutia sortui muutamia päiviä myöhemmin
ruttoon. Hänen nuorempi poikansa Mattias
C o r V i n u s valittiin 1458 Unkarin kuninkaaksi.
Huokoisputkilo ks. Putkilo.
Huokonen, h:ia ovat kappaleen aineessa ole-

vat pienet välit, joita itse aine ei täytä. Useim-
missa puulajeissa, vuorilajeissa, tiileissä y. m.
ovat huokoset silmiuniihtäviä ; h:t voivat kui-

tenkin olla niinkin pieniä, ettei niitä huomata
mikroskoopillakaan. Tiiviimmissäkin aineissa on
niitä, metalleissakin; esim. onton kultapallon
si.^ään suljettu vesi voidaan kovaa painetta käyt-
tiien saada tihkumaan seinämän läpi. Kasvien
ja eläinten elintoiminnassa on näiden elimistössä

esiintyvien seinämien huokoisella rakenteella
suuri merkitys. iS. V. H.

Kttnviniiiit. Jyrkästi rajoitettu ohut, pyöreä t.

rakomainen kohta paksultuueessa soluketossa.

Läpileikkauksessa h:t näyttävät keton sisäpin-

nalta aivan lähelle ulkopintaa johtavilta tie-

hyeillä. .los li:n ontelo keton sisäpinnalla on
ahdas, ulkopinnalla laaja, näyttää se i)innalta

katsottuna kahdella samakeskiseltä ympyrältä
t. ellipsillä — reugasbuokouen. ks. myös
Ilmarako. J. A. W.
Huokukuviot. Jos lasilevylle kirjoitetaan

puupuikolla tai jollakin muulla kappaleella ja

kirjoitukseen henkä-see, niin se tulee näkyviin.
Saman ilmiön huomaa jokaisessa kiillotetussa

kappaleessa, metallissa, puussa, hartsissa j. n. e.

Tällaisia kirjoituksia tai kuvioita — h u o k u-

ku vioita — on Moser tarkemmin tutkinut
(Moserin kuvioita). II:oita syntyy myös,
kun esim. leimasin asetetaan metallilevylle joksi-

kin aikaa ja siihen sitten hengitetään poistetun

leimasimen paikkaan tai se kohta saatetaan elo-

hopeahöyryjen vaikutuksen alaiseksi. Eikä väli-

tön yhteyskään ole välttämätön. Kuva ilmestyy
«samoin henkäyksestä, jos leimasin on riippunut
hyvin lähellii levyä. — Waidele on antanut seu-

raavan selityksen h:sta: Jokaisen jähmeän
kappaleen ympärillä on tiivistynyt ilmakerros,
jonka voi poistaa esim. kuumentamalla tai vah-
vasti hieromalla. Näin puhdistettu kappale tii-

vistää liöyryä pinnalleen paljon voimakkaammin
kuin kaasukerroksen suojelema ka|)i)ale. Edelli-

sellä li. ilmestyvät sentähden paljon selvempinä
kuin jälkimäisellä. Kun nyt leimasin lasketaan

Jollekin levylle, eikä kumpaakaan kappaletta ole

äskpn sanotulla tavalla puhdistettu, niin ympä-
röivät kaasiikerrokset eivät tavallisesti ole yhtä-
läiset. Sentiihden tapahtuu niiden kesken vaih-

toa. Levylle jää leimasimen paikalle kaasuker-
ros, joka on joko enemmän tai vähemmän tiivis

kuin muissa kohden. Siinä tiivistyvät niin ollen

vesihöyry ja muut höyryt eri tavalla kuin muulla
levyllä ja kuvio tulee näkyviin. Tästä seuraa,

etteivät puhdistettu leimasin ja levy synnytä
h:ita. U. S:n.

Huomenlahja, germaanilaisessa oikeudessa

tavattava nimitys, millii tarkoitettiin lahjaa,

jonka mies hääyön jälkeisenä aamuna antoi nuo-

relle vaimolleen. Sen alkuperäisestä tarkoituk-
sesta ollaan eri mieltä; loiset katsovat, että se

oli n. s. pretium virgiriitatis, toiset taas että se

oli vaimolle persoonallisesti määrätty korvaus
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Karjalainen savupirtti huonekaluineen.

hänen myötlijäisistälin ja hänen vastaisesta työs-

tään pesän hyväksi. Joka tapauksessa sen tar-

koituksena oli antaa vaimolle varoja elämiseen
hänen mahdollisesti leskeksi jäädessään. Jo 1734

v:n laissa rajoitettiin luiomeniahjan suuruutta
ja määrättiin, että kiinteätä omaisuutta ei saa
omistusoikeudella huomenlahjaksi antaa. Useim-
missa ijermaanilaisissa maissa on huomenlahja-
laitos jo aikaisin hiivinnyt; meillä se lakkautet-

tiin vasta Keis. As:lla 27 p:ltä kesäk. 1878, ollen

kuitenkin 1734 v:n lain määräykset siitä vielä

voimassa kaikissa niissä avioliitoissa, joihin on
menty ennen sanotun asetuksen voimaanastu-
mista eli 1 päivää tammik. 1879. K. U-a.
Huoneenhallitusseura ks. Suomen ta-

lousseura.
Huoneentaulu ks. Katekismus.
Huonekalut ovat tarvisesiueitä, joita ihminen

on luonut asuntoonsa osaksi omaksi mukavuu-
dekseen, osaksi erilaisten tavarain säilytyspai-

koiksi. Alkuperäisissä oloissa tarvittiin niitä

varsin vähän: kiertelevää elämää viettävä

ihminen tyytyi istuimeen, jona oli pölkky

tai muu ylilä vähällä vaivalla tehty tai löy-

detty esine, sekä vuoteeseen, joksi levitti

taljoja tai mattoja maaperään. Tarviskalunsa
hän kuljetti nahkasäkeis.sä tai erilaisista ainek-
sista tehdyissä konteissa tai vasuissa.
Kun asunto kiiutyi määrättyyn paikkaan, muo-
dostui makuusija koholla olevaksi semminkin
sellaisissa asunnoissa, jotka osaksi kaivettiin
maan sisään (esim. muinaisskand. f 1 e t, suom.
multapenger). Aikaa myöten hävisi m u I t a-

penger ja sen sijalle tuli puinen lava, minkä
ja sängyn välimuotona .'^emuunkin Itä-Suomen
aitoi.ssa vielä usein nähdään seiniin kiinnitetty
yhdellä patsasjalalla vanutettu pola. Maan
länsiosien tuvissa käytetään paljon länsimailta
lainana tullutta kaksi-, vieläpä kolmikerroksista-
kin n. s. k o r k o o s-s ä n k y ä, joka varustetaan
verhoilla (edustoilla 1. uutimilla). Per-

mannolla maatessa pantiin päänalaiset n. s.

p ä ä n a 1 u 8 1 a u d a 1 1 e. Lapsia nukutittiin ja

tuuditettiin — ja niin tehdään edelleenkin —
paikoin hursteissa (ks. t.) 1. v i t m e i s s ä,

paikoin kätkyeissä 1. kehdoissa. Pohjan-
maalla riippui tuvan orresta usein lapsen-
kiikku. Alkuperäisiä istuimia, jotka tehtiin

käyrästä puusta tai joissa oksat tai juuret olivat

jalkoina, käytettiin — samoinkuin jakka-
roita — ennen paljon Suomessakin. Tuoli on-

kin Keski- ja Itä-Suomen talonpoikaiskcidi-issa

verraten myöhäinen ilmiö. Pitkin seinävieriä

kiertävät halaistusta hongasta tehdyt penkit
ovat suuressa osassa maata vieläkin yleisiä,

ja pöydän edessä seisoi jakku 1. lavitsa,
jonka jalkoina ennen vanhaan olivat oksant}'vet.

Sikäli kuin asunto-olot kehittyivät, s. o. pirttien

sijasta ruvettiin käyttämään »uloslämpiäviä"

tupia, pääsivät jo 1700-luvulla maamme länsi-

osissa ja erittäinkin Vaasan läänissä tuolit
ja sohvat käytäntöön.
Pöytä on niitä huonekaluja, jotka edellyttä-

vät jo suhteellisesti korkeaa sivistyskantaa.

Niinpä eivät sitä vielä käytä meidän kaukaiset

heimolaisemme ostjaakit ja vogulit ilä- ja y ohjois-

alui-illaan, vaan .syövät itämaiseen tapaan makuu-
lavil.soillaan istuen. Suomalainen „pöytä" sana,

päättäen sen vastineista heimokielissä, merkitsi-

kin alkuaan makuusijaa. Vanhimpia stiomalai-

sia pöytäinuotoja on varmaan paksusta hongasta

halaistu palkki, jonka jalkoina olivat pat.saat,

tavallisesti kai ontot, säilytyspaikkoina kiiytetyt.

Ainakin jo 1400-luvulla olivat Saksassa ja Sveit-

sis.sä käytännössä n. s. g o t i i k k i p ö y d ä t;

jalat ristissä tai pystyt sekä kiiloin kiinnitetyllä

j)oikkipuulla (tai poikkipuilla) varustetut. Nämä
pöydät rupesivat ehkä jo samoihin aikoihin ko-

tiutumaan Suomessa ja pysyivät semminkin TTä-

meessä, Savossa ja Karjalassa aina viimeisiin

asti käytännössä. Jo 1800-luvun alussa eli ai-

kaisemmin kuin maamme muissa osissa alkaa



Huonekaluja I.

Tuvan peräpuoli (Peräseinäjoki).

Pöytä v:lta 1777 (Leppävirta).

Kellokaappi (.\htävä). Klahvikaappi v:lU l83fi (Veteli).

Kaappi v:lta 1786 (Eckerö). Seinilkirjnkaappi
v:lia I8H
(Eckerö).

Sohvasänky (Karunki).



Huonekaluja II.

'SaSyijn

Aikku (renesans.si).

Kaa]ij)i (barokki).

Peili (rokoko)

Kiijoituskaap])i.

(ivu.stav. tyyli)

Piironki (rokoko).

Kaapj)i (renesanssi).

X. s. Holbertr-luoli

Tuoli (rokoko;
ransk. muoto).

Tuoli (barokki).

Soiiva (kustav. tyyli).

Peili ja pöytii

(kustav. tyyli).



Huonekaluja III.

Egyptiläinen
valtaistuin.

Kreikkalainen tuoli

(vaasimaalaus 400-

luvulta e. Kr.).

Roomalainen korupöytii (Pom-
peji, l:ltii vuosis. j. Kr).

Egyptiläisiä tuoleja (jniuotut

istuimet)

Nr X ^-

( .iiottilainen

astiakaappi
IGOO-luvun

alkupuolelta.

.Saksalainen re-

nesaassikaappi
IGOO-luvun

alkiipudlflta.

Goottilaisen kaapin osa

1400-luvun loppupuolelta

(Saksa).

Keskiaikainen liuuasali roinaa ni-

laiselta ajalta.

^a^^^O^^-s;

>| X^:P'^

%^v

^^* A

$
- T

)
'- —>—-Tr^äS

llMlll lanilainen

900-1 livuit

kirstu

1.

Piironki varhaisemmalta
rokoko-(regence-)ajalta

(Cli. Cressent, 1078— 17.');)).

Ueiiesaussi-sisusta IGOO-luvun
alkupiinli'lta ^Italia).

Tli. Cliippendaleu tuoleja

(Lontoo, 1754).
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Pohjanlahden rantaseuduilla 4-jalkaiui'u pöytä
talonpoikaisoloissa päästä käytäntöön. Kotoisina

hartaushetkinä, kun Eaamattua luettiin, pidet-

tiin se n. s. r aam a t u n j a 1 a 1 1 a.

Vanhimpia säilytyspaikkoja on tap-

pien varaan seinälle asetettu lauta. Siitä kehit-

tyi h y 1 1 V, joka suomalaisissa tuvissa tavalli-

simmin sijaitsi oviseinällä ; astiahyllyn paikka
oli Pohjanmaalla usein korkoossängyn päässä tai

peräseinällä. Seinään oli kiinnitetty kamppoja
1. V i n k k o j a, joissa pidettiin missä lusikoita,

missä teräaseita. Alkuperäisiä säilytyspaikkoja

oli myöskin n. s. s e i n ä k o r i, jonka syrjäytti

s e i n ä k a a p p i. Ruotsalaisen vaikutuksen
kautta tulivat maamme rannikkoseuduilla, mutta
eritoten Vaasaa tienoilla käytäntöön monen-
malliset nurkka- ynnä muut kaapit, joissa

useinkin oli sija kellolle. Samoilla seuduilla tule-

vat jo 1700-luvulla yleisiksi kellot, („Mooraa-
kellot", sittemmin „Könnin kellot"), jotka varus-

tetaan kaapeilla. Useat näistä ovat kansanomai-
sen suomalaisen puuteollisutiden ja puunleik-
kaukseu jaloimpia tuotteita. Niin esim. kaappi
iks. kuvasarjaa), jossa nähdään sellaisia vertaus-

kuvia kuin lilja, tuntilasi ja viikate. Samoinkuin
tuoleissa, sohvissa, pöydissä, hyllyissä ja kaa-
peissa nähdään kellokaapeissakin suurten kult-

tuurityylien (ks. alemp.) vaikutusta. Komeim-
mat seinäpeilitkin, jotka maamme sisä- ja itä-

osissa vielä ovat verraten harvinaisia, on otettu

talteen Vaasan tienoilta. P ä r e r a h k o t (p ä r e-

seikot), pärerengit (ks. pirtin sisus-

kuvaa) olivat erilaisia seinässä, pöydällä ja lat-

tialla pitoa varten. Myöskin kynttiläjal-
k o j a ja r u u n u j a tehtiin monenlaisia. Ko-
ristukseksi ripustettiin tuvan orteen milloin

metsonpyrstöjä, milloin himmelejä (ks. t.)

ja kattokäkiä. Huonekalujen yhteydessä
mainittakoon myös lippaat ja vakat sekä
arkut ja kirstut, vaikka eivät kuulukJcaan
yhtä paljon asuinhuoneiden kuin aittain kalus-

toon. Maamme länsiosissa ja aina Keski-Suo-
meen asti koristettiin päähine- ja vaatevakat
maalauksilla ja leikkauksilla. Arkut ja kirstut

olivat usein komeasti raudoitettuja; kansi sisä-

puolelta väliin maalauksilla somistettu.

U. T. S.

Huonekalutyylit. Ylempien luokkain
liuonekalut osoittavat ymmärrettävästi monipuo-
lisempaa kehitystä kuin rahvaan, jolle ne useim-
missa tapauksissa ovat olleet mallina. Kehitys
alkuperäisemmistä muodoista kaikkiin niihin

moninaisiin esineihin, joita myöhempäin aikain
mukavuuden ja kaunetiden vaatimukset ovat luo-

neet, on tapahtunut suurissa sivistysmaissa syn-
nyttäen eri kulttuurikeskuksille ja -kansoille

ominaisia tyylejä. — M u i n a i s-E g y p t i n ver-

rattain korkealle kehittyneestä huonekaluteolli-
suudesta antavat hautalöydöt ja seinämaalaukset
täysin selvän kuvan. Suuri lajirikkaus jakka-
roita, tuoleja (X-j;ilkaisiakiu) , nojatuoleja, valta-

istuimia, koruvuoteita, erilaatuisia pöytiä, kirs-

tuja ja kaappeja; rakenteen sirot, suorakulmai-
set muodot, arvokkaat, harvinaiset puuaineet,
huonekalujen siirrettäväisyyttil kuvailevat, eläin-

ten jalkoja jäljittelevät jalat, metallikoristeet,
metalli-, norsunluu- ja emaljivajotukset, vieläpä
huonomman puuaineen päällystäminen parem-
malla (faneeraus) ovat tälle tyylille ominaisia.
"Jl III. Painettu i-

, 11.

— Assyrialaisten kuninkaiden komeissa
palatseissa istuimet, pöydät, lepovuoteet loisti-

vat metallille ja jalokiville; nuolenpääkirjoituk-
set niitä useinkin mainitsevat tärkeänä vaJloi-
tettujeu kansain sotaverona. Xiin Egyptissäkin
mukavuutta lisättiin irtonaisilla kuosikkailla
patjoilla ja peitteillä. — Kreikassa aluksi
vain temppelikalusto upeili itämaisen rikkaana
ja loistavana, vasta 400-luvulta alkaen huonei-
denkin sisustus kehittyy ja muodot samalla puh-
distuvat joustavan siroiksi, — kreik. tuoli
(klismns) ruumiinmuotoja seuraavine käyristy-
vine selkänojiueen ja jalkoineen on laatuaan
mestariteos. Korkeimmilleen ylellisyys kohosi
myöhemmällä hellenistisellä ja roomalaisella
ajalla, niinpä esim. kalliimmista thuya-puisista,
norsuuluujalkaisista pöydistä maksettiin Alek-
sandriassa aina 235,000 markkaan saakka. Atee-
nan Dionysos-teatterin eturivejä kaunistivat
kunniasijoina marmoriset nojatuolit, marmoria
olivat pompejilaisen talon atriumin rikkaan
aistikkaat k o r u p ö y d ä t. Tärkeitä antiikin
h: ja olivat metallijalkaiset lepovuoteet.
Näillä rikkaat kreikkalaiset ja roomalaiset loi-

koillen viettivät kemujaan, — kirjailijat mainit-
sevat norsunluisia, hopeisia, jopa kultaisiakin
vuoteita. Boscorealesta likeltä Pompejia löyde-
tyssä lepovuoteessa pronssi, kupari ja hopea yh-
tyvät viehättäväksi värisoinnuksi. Roomalaisten
tuolimuodoista tärkein oli selkäuojallinen ca-
thedra, nojattomia olivat x-jalkainen s el la
c u r u 1 i s, ylempäin, ja leveämpi pronssinen tai
norsunluuicoristeinen bisellium sorvattuine
jalkoineen, alempain roomal. virkamiesten kunnia-
istuin. — Keskiajan jykevissä linnoissa r o-

maanisella ajalla huonekalutkin aluksi osalta

saavat tanakan kiintonaisieu seinä-huonekalujen
leiman. — Huonekalut maalataan tisein, ja ovat
enemmän kirvesmiehen kuin puusepän käsialaa,

sinkkatisliitteiset nurkat vahvistetaan yli koko
ulkopinnan haarautuvilla saranoilla ja heloituk-

silla. Tukevien, joskus sorvij aikaisten huonekalu-
jen rinnalla tapaa myöskin rautaisia sänkyjä ja

X -jalkaisia tuoleja. — Goottilaisella
ajalla puunleikkaukset käyvät yleisemmiksi
ja muodotkin kevenevät, mutta orjistuvat toi-

selta puolen arkkitehtonisiksi. Suurena edistys-

askeleena kumminkin on pidettävä, että 1400-

luvulld huonekalujen rakenteessa kehykset ja

täytteet pääsevät käytäntöön ja koristeetkin

vuosisadan lopulla ja 1500-luvun alkupuolella

muodostuvat vapaammiksi, kun aiheet, kasvikie-

murat j. m. s. otetaan luonnosta. — R e n e-

s a n s s i-aikakin vielä säilyttää huonekalujen
arkkitehtonisen rakenteen, muoto- ja koriste-

aiheiden valinta vain puhuu uuden ajan kieltä.

Aine kuten edellisenäkin aikana on etupäässä

tammi — luonnollisen värisenä. Kaappien
etupuolet pylväineen, simseineen, raamituksineen,

päätyiueen, vähitellen muodostuvat täydellisiksi,

monenkertaisiksi palatsifasadeiksi ja sorvattuja,

balusteerin- ja vaasiutapaisia, rikkaasti jäsen-

neltyjä muotoja tuolien ja pöytäin jaloissa suosi-

taan. Kun italialaiseen tapaan pinnat usein ko-

ristetaan i n t a r s 1 a 1 1 a, vähenee helain merki-

tys. — Suomessa voimme uskonpuhdistuksen
jälkiäjoista asti seurata htionekalutyylien kehi-

tystä, joka pääasiassa on sama kuin etelän kult-

tuurimaissa, vaikka luonnollisesti vaatimatto-
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niampi. Jo keskiajalta on meillä muutamia yksin-
kertaisia gotiikkityylin tuotteita: kaappeja sekä
joukko kuorituoleja, jotka oikeastaan ovat
olleet aiottuja kirkolliseen käytäntöön, mutta
joilla aikanaan on ollut vastineensa maalIikk.o-
kodeissakin. Näiden jälkimäisten varsinaista
kalustoa on Suomessa säilynyt vasta renesanssin
ajalta, lähemmin sanoen loOO-luvulta ja 1600-

luvun alkupuoliskolta. Tämän ajan tärkeitä
huonekaluja oli kirstu 1. arkku, jota käy-
tettiin niin hyvin istuimena kuin säilytyspaikka-
nakin. Sivut koristettiin kernaasti kauniilla
leikkauksilla ; kansi oli istumista varten tasai-

nen. Pitkältä 1700-luvulle oli arkku yleinen
huonekalu varakkaammissakin kodeissa. Tärkein
siinä tapahtunut muutos oli kannen muodostu-
minen kuperaksi ja koristeiden rajoittuminen
kauniisiin ympäryskiskoihin sekä kannen sisä-

puolelle tehtyihin maalauksiin. Tässä asussa
arkku on säilynyt meillä talonpoikaiskodeissa
aina meidän päiviimme. Nykyaikaiseen tarkoi-
tukseensa käytettiin tuolia 1500-luvulla vielä

varsin vähän ; se oli k u n n i a i s t u i n. Pietari
Brahen aikana oli Turun linnassa vasta muuta-
mia tuoleja. Istuttiin näet edelleen arkuilla tai

pitkillä penkeillä, jotka peitettiin täytetyillä ja

kirjailluilla tyynyillä, kankailla („hyenden") y.

m., joita oli suuret varastot. Ensimäiset tuolit

ovat suoratekoisia ja epämukavia; vähitellen ne
varustetaan kiinnitetyllä täytteellä sekä 1600-

luvulle ominaisilla kierteisillä jaloilla ja poikki-
puilla. Sama muoto oli yksinkertaisilla pöydillä,

mutta kauan pysyi yleisenä myös goottilainen
muoto ristikkojalkoiueen. Säilytyspaikkana saa-

vutti kaappi 1600-luvulla .suuremman merki-
tyksen kuin arkku. Se sai osaksi alkunsa niistä

erityisistä ovellisista säilytyshuoneista, joita oli

rakennusten muureissa, ja siksi sen muoto
onkin aluksi puhtaasti rakennustaiteellinen, (vrt.

ylemp.) . — Barokki-tyyli, joka meillä val-

litsee 1600-luvun loppupuoliskolla ja 1700-luvun
alussa, tuo mukanaan muutoksia, jotka perustui-
vat suurempiin mukavuus- ja ylellLsyysvaatimuk-
siin. Tuolit varustettiin korkeammilla, taakse-
päin nojaavilla selustimilla, mukavammilla käsi-

nojilla sekä sisäänpäin taivutetuilla jaloilla,

jotka eivät olleet istujan jalkojen tiellä. Kaapit,
jotka usein faneerattiin kallisarvoisilla puula-
jeilla, koristettiin leikellyillä listoilla, enkelin-
päillä, kukilla, hedelmillä sekä runsaasti profi-

loiduilla, useimmin 6-kulmaisilla tai soikeilla

peileillä. Kalliimmat huonekalumme tai nii-

den mallit saatiin ennenkaikkea Alanko-
maista, myöhemmin myöskin Pohjois-Saksasta
(etenkin Hampurista) ja tietenkin Euotsista;
1600-luvun alulla mainitaan kuitenkin koti-

maisia huonekalutehtailijoita, kuten urkujen
rakentaja Cahman Turusta ja papinpoika Pet-
rus Serlachius Pernajasta. — R o k o k o-ajalla

(Ludvik XV:n hallitessa) käyräviivaisuus muo-
doissa, n. s. rocaille ornamentiikan leikkauk-
sissa ja pronssisilauksissa kiihtyy vallattoman
kepeäksi viivaleikiksi. Arkkitehtoninen rakenne
jätetään, konstruktsionivaikeudet peitetään fa-

neerauksilla ja värilliset puu-, metalli- ja hel-

miäisvajoitukset ovat yleisiä, vieläpä kiinalainen
ja japanilainen lakeerauskin tulee muotiin. Kaap-
pien kanssa rupesivat kilpailemaan keveät pie-

net piirongit; pöydät ja tuolitkin tehtiin

keveämmät. Rokoko teki meillä ranskalaisen
vaikutuksen vallitsevaksi; kuitenkin tavataan
pohjoismaissa itsenäisempiäkin muotoja, esim.
n. s. Holbergin tuoli. Tärkeäksi huonekaluksi
kävi tähän aikaan peili; tosin se ei suin-
kaan ollut vieras reuesanssille eikä barokille-

kaan, mutta se tehtiin näiden tyylien aikana,
samoinkuin taulujen kehyksetkin, ta-

vallisesti yksinkertainen. Nyt nämä molemmat
esineet varustettiin runsailla koristuksilla, mitkä
suureksi osaksi tehtiin kullattuun tai väritet-

tyyn kipsiin. Kasvaneet elämän vaatimukset ai-

heuttivat rokokotyylin aikana useita uusia huone-
kalumuotoja: sohvan ja monet sen lajimuut-
teet, kiikkutuolin, joka aluksi oli tavalli-

nen jalaksille tehty tuoli, kirjoituspöydän
ja „s e k r e t ä ä r i n", kirjoituspöydäksi avatta-
valla luukulla varustetun piirongin sekä
lopulta kellokaapin, joka maalauksineen ja

kultauksineen kohoaa ehkä komeimmaksi huone-
kaluksi. — Aikansa hengen rokoko kuvastaa täy-

dellisesti, — naisella on valtikka — sisustuksien
väriasteikkokiu vaaleansiuisiue, valkoisina, vaa-
leanvihreine, ruusunpunaisine värituntuineen ja

kultauksineen on arka ja hienostuneen herkkä.
Rokokon herruus oli lyhytaikainen, sen liialli-

suudet korjaa v:n 1750 jälkeen, Herculanumin
ja Pompejin löytöjen kautta antiikista vaikut-
teita saanut maltillisempi Ludvik XVI:n maku-
suunta. Pronssisilaukset vähenevät, ja täten
enemmän arvoonsa tulleet muotopinnat koriste-

taan monenvärisillä intarsia-maisemilla tahi oi-

keilla maalauksilla. Dekoratiivinen koristelu käy
yksinkertaisemmaksi ja jalommaksi, antiikin

trofeat, sfinksit, aarnikotkat, uurnat, kolmijalat,

ruusugirlandit, helminauhat j. m. s. toistuvat

alinomaa. Soikiokehys ja tasaviiva
ovat vallitsevia muotoviivoja, valkolakeeraus on
tavallinen, ja päällystyksissä verhoilijan ammatti
vaihteleviin, hienoihin kanga.skuoseihin nähden
luo ihmeitä. Tätä Ludvik XVI: n tyyliä sanotaan
meillä ja Ruotsissa, missä se pukeutui varsin
itsenäisiin, myöhemmin myös englantilaisiin (She-

raton y. m.) muotoihin, kustavilaiseksi tyyliksi.

Lopun näille hienouksille tekee Ranskan vallan-

kumouksen aikana ja 1800-luvun alkupuolella

Napoleonin keisarivallan loiston- ja ylvästely-

halun luoma e m p i r e-tyyli, joka kärjistää an-

tiikin ihailun arvokkaaksi, mutta virallisen kyl-

mäksi jäljittelytyyliksi. Mahonkipuisissa, edelli-

seen aikaan verraten raskaissa, neliskulmaisissa

huonekaluissa ulokkeet ja veistokset vähenevät,
eikä vaihtelevasti kullatut metallihelat
aina näytä olevan esineen kanssa elimellisessä

yhteydessä. Älitään aivan uusia, käytännössä
johtuvia muotoja ei tämän laajalle levinneen
tyylin aikana .synny. Taburetti 1. selkä-

nojaton tuoli, joka oli tunnettu jo rokoko-tyylin
aikana, kävi yleiseksi ja tehtiin antiikkisten
mallien mukaan. Myöskin soittoneuvot sellaiset

kuin klavikordit, spinetit ja pianot kävivät ylei-

semmiksi ; tämän ajan ylimyskodeille hyvin
ominaisia olivat isot harput. Jossakin määrin
uutuuksiin kuuluvina voidaan pitää kaappimai-
sia kirjahyllyjä, „etasääreja" sekä pienen
siron ompelupöydän monia muotoja. Vanhim-
mat talteenjoutuneet sänkymme ovat kustavilai-

.selta ja empire-ajalta, mutta tätä huonekalua
käytettiin jo aikaisemmin: se kehittyi raskaasta
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seinään kiinnitetystä renesanssi- sekä barokki-

sängystä, ioka oli katolla 1. himm-iillä variis-

trttu. Suomessa, jossa ei ole ollu^ hovia eikä

!i'.i()iruittavanipaa ylliäistöä, on varsin vähän käy-

tetty todellisia einpire-huonekaluja (parhaat

Kustaa Mauri Armfeltin omistamassa Joensuun
kartanossa) , mutta sitä enemmän n. s. porvari-
tyyliin kuuluvia muotoja 1820-40-luvuilta

(Biedermaier, Kaarle XIV:n Juhanan tyyli,

mahonkityyli) ,
joka säilytti empiren raskaat

liuonekalut, mutta koristeli niitä yksinkertai-

semmin: niissä nähdään usein isoja tasaisia pin-

toja, joita on säästeliäästi somisteltu kohokkeilla,

upotuksilla ja messiukilyötteillä. 1700-luvulla

tuotiin vielä huomattavat määrät ruotsalaisia

tuotteita maahan, mutta porvarityyliin kuulu-

vista huonekaluista voidaan melkoinen osa päät-

tää venäläisen teollisuuden tuotteiksi. Tämän
ohella on kotimainen työ saavuttanut yhä suu-

rempaa merkitystä ja lopulta käynyt miltei täy-

sin vallitsevaksi. — Empire-tyylissä ilmenevä
fantasian puute on tavallaan heikkouden merk-
kiä ja rappeutumista, jota sitten empiren jälkeen

jatkuu tyylillisenä epävarmuutena ja haparoimi-
sena läpi suuremman osan viime vuosisataa.

Valtavaksi paisuneen koneteollisuuden lamaama
mielikuvitus kylläkin yrittää historiallisten

tyylimuotojen pohjalla luoda jotakin ajanvastaa-
vaista uutta, mutta vasta vuosisadan viimeisinä

vuosikymmeninä pyrkimykset vievät itsetietoi-

siin omintakeisiin tuloksiin. Holl. van de Velden
johdonmukainen tyylitteleväisyys ja sulavan
käyräviivainen muotoplastiikka, wieniläisen Hoff-

mannin puritaanisen koruton, häkkimäisen suora-

viivainen konstruktiivisuus, joka historiallisesta

muotokalustosta säilyttää melkeinpä vain perus-
muodon, ovat voimakkaita uuden ajan tyyli-

ilmiöitä. — Suomessakin lahjakkaat taiteilijat

ovat ruvenneet työskentelemään tällä taideteolli-

suuden alalla, jolla jo toimii suuria tehtaita
(Boman Turussa ja aikaisemmin Iris Porvoossa)

.

Meidän aikamme panee suurimman huomion
huonekalujen mukavuuteen ja niiden aineksen
kelpoisuuteen; ne ovat miltei koristeettomia ja

vaikuttavat ennen kaikkea pääosainsa äärivii-

voilla. Paitsi puuta ovat myös rauta (sängyissä)
ja nitomukset (tuoleissa) päässeet runsaaseen
käytäntöön, ks. liitekuvia Huonekaluja II

ja III. [Ransk. teoksia huonekaluista ovat kir-

joittaneet: Viollet-le-Duc, Ravard, Champeaux,
Jacquemart ; saks.: Lambert u. Stahl, „Das Möbel",
Köppen u. Breuer, „Geschichte des Möbels"(1904) ;

Othmar v. Leixner, „Geschichte des Möbels"
(1909) ; Timms u. Webb, „Die 35 Möbelstile"

(1904).] K. K. M. d U-o N.
Huonekasvit, joiden tarkoitus on asuinhuo-

neiden joko vakinainen tai tilapäinen koristelu,

voidaan jakaa kahteen suurempaan ryhmään,
lehti- ja kiikkakasveihin. Edellisistä

ovat tärkeimmät palmut (Areca, Eentia, Lata-
nia, Phoenix), saniaiset (Aspidium, Asplenium,
Pteris, Strnthiopteris), heinä- ja sarakasvit
fisolepis, Panicum, Oplismenus). Lehtikasvien
ryhmään luetaan vielä lisäksi asuinhuoneissa vil-

jellyt köynnöskasvit (Hedera, Ficus, Asparagus).
Kukkakasveja, joiden lehdet varisevat, viljellään

vain lyhytaikaista tai tilapäistä koristelua var-
ten. Tämmöisiä ovat eräät kukkivat pensaat ja

sipulikasvit. Edellisistä mainittakoon ruusut,

T>(ul^iii, iiichnia ja Eydrangea, jälkimäisistä

liya-.-iutit, tulppaanit, narsissit, liljat ja Amaryl-
lis. Vakituista koristelua varten viljeltyjä kukka-
kasveja ovat eräät mehukasvit (Cactiis, Aloe,

Agave) sekä myös lehtien takia viljellyt kasvit
CNeriuvfi, Begonia). Valon puute ja riittämätön
ilman kosteus ovat useimmissa tapauksissa asuin-
huoneissa viljeltyjen kasvien viihtymisen suurim-
pia haittoja. Sopivan lämpömäärän järjestäminen
tuottaa vaikeuksia varsinkin ahtaissa asunto-
oloissa. Ilman puhtaus on yhtä tärkeä kasville
kuin ihmisellekin. Ilmanvailidon tarpeellisuuteen

ei yleensä kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Suu-
rimpia vaikeuksia tuottaa semmoisten kasvien
viljeleminen, joiden kotimaan ilmasto on kuuma
ja samalla hyvin kostea, esim. eräiden kämmek-
käisten. Sitävastoin voimme menestyksellä vil-

jellä eräitä muita kuuman, mutta samalla kuivan
ilmavyöhykkeen kasveja, esim. eräitä malto- ja

sipulikasveja. Parhaiten viihtyvät asuinhuo-
neissa ne, jotka ovat kotoisin lämpimästä (pelar-

gonit) ja kuumasta (kumipuu 1. Ficus, Aspi-
distra) , mutta samalla kohtuullisen sateisesta
ilmastosta. Erittäin kiitollisia ovat semmoiset
lauhkean (ruusut, sireenit) ja lämpimän (Fuch-
sia, Eydrangea) ilmaston kukkivat pensasmaiset
kasvit, jotka lepoajaksi (talveksi) voidaan aset-

taa kellariin. Eri h:ien hoito on järjestettävä
kunkin lajin erikoisten vaatimusten mukaan.
[Abelin, „Huonekasvien hoito"; L. Larsson.
„Ivodin ruukkukasvikirja".] B. W. E.
Huonekunta ks. Ruokakunta.
Huonekunta-järjestelmä ks. Ruokakunta.
Huonemuurahainen (Monomorion pharaonis),

Välimeren itäisistä maista kotoisin oleva muu-
rahaislaji. Se asustaa ihmisasunnoissa, tehden
paljon vahinkoa kaivamalla käytäviään seiniin,

lattiaan ja kattoon. H. näyttää suurta taipu-

musta levetä ja tottua uuteen ilmanalaan ja

olosuhteisiin. Suomessakin se on pari kertaa
huomattu, tänne luultavasti niinimattojen mu-
kana Venäjältä tulleena. E. W. S.

Huoneuurnat, saviastioita, joihin nuorem-
malla pronssi- ja varhaisemmalla rautakaudella
muutamissa maissa oli tapana kätkeä vainajain
tuhka. Nämä uurnat jäljittelevät asumuksia.
Siitä nimitys. — Pohja on tasainen, muoto ta-

vallisesti soikea tai pyöristetty, yläosa, katto,

usein pyöreänharjava, tehty niin että sen näkee
jäljittelevän olkikattoa ja sen kiinnityspitimiä.

Katossa on monasti „savuaukon" sija, seinillä

ikkunat, todelliset tai maalatut, ja oviaukko. —
Huoneuurnat lienevät ensinnä tulleet käytäntöön
Keski-Italiassa, mistä ne sittemmin ovat levin-

neet, niin että niitä tunnetaan Pohjois-Saksasta,

Tanskasta ja Ruotsista, sekä idässä Kappado-
kiassa. Yleensä ne ovat kumminkin harvinaiset.
— Paitsi todistuksena valmistajainsa kuoleman
takaisen elämän kuvitteluista ovat huoneuurnat
arvokkaat sen ajan rakennusmuotojen näyttä-

jinä, (ks. kuvaa Esihistorialliset ajanjaksot.

III: 12.) A. M. T.

Huonokuuloisuus, monen korvataudin enem-

män tai vähemmän pysyväinen merkki. Pitkäl-

lisen h:n syynä on useimmiten joko kroonillinen

katarri Eustachion-torvessa (ks. t.) tahi täry-

kalvon taudillinen paksuneminen ja vaillinainen

joustavuus. H. voi kuitenkin aiheutua taudilii-

sista tapahtumista aivoissa varsinaisen korva-



<647 Huonomaineisuus—Huopa G48

elimen oliossa muuten turmeltumattomassa kun-

nossa. (M. 0-B.J
Huonomaineisuus ks. K a n s a 1 a i s 1 u o 1 1 a-

m u s.

Huopa, karvoista tai villoista vanuttamalla

muodostettu kankaautapainen tuote, jota käyte-

tään moniin eri tarkoituksiin, kuten liatuiksi,

jalkineiksi, peitoiksi y. m. — H.-t e o 1 1 i s u u .^^

perustuu siihen, että villa ja useat eläinkarvat

erityisissä olosuhteissa vanuvat, s. o. punoutuvat
yhteen ja tarttuvat pintasuomuillaan toisiinsa,

muodostaen lujan kankaan. — Huovan valmistus-

taidon ovat jo ammoisista ajoista asti tunteneet

Aasian tataarilaiset heimot ja kiinalaiset. Jo
Herodotos mainitsee h:n. Nykyään valmistetaan

huopa siten, että villa kar.stautuu ja muodostuu
karstakonees-sa ohueksi läpinäkyväksi villahar-

soksi. Näitä harsoja asetetaan tiseampia päällek-

käin, kunnes tarkoitusta vastaava vahvuus saa-

vutetaan. Näin muodo-stuuut villavuota on vielä

rakenteeltaan löyhä ja pehmeä, mutta kokoon-

puristamalla, hieromalla, taputtamalla, harjaa-

malla y. m. mekaanisilla käsittelyillä, kun lämpö
ja kosteus samalla saavat vaikuttaa, tapahtuu
vanuminen, ja luja kankaantapainen tuote,

huopa muodostuu. Vanuttamisessa käytetään
apuna vielä erityisiä vanutu.skoueita n. s.

vasaravalkkeja, jotka aikaansaavat riittävän

puristuksen ja survomisen. — Sangen tärkeän
osan huopateoUistiudesta muodostaa h ti o p a-

h a 1 1 u t e o 1 1 i s u u s. On sekä karvahattuja

että villa])attujakin. Edelli.ston raaka-aineena
ovat tavallisesti majavan, .saukon, jäniksen,

kaniinin- ja apinankarvat. Kylmien maiden
cläimi.stä saadaan yleensä parempia karvoja.

Karvat lajitellaan erityisillä puhalluskoneilla,

jolloin paksummat ja raskaammat karvat putoa-

vat aikaisemmin ja hienommat lentävät kauem-
pana koneessa oleviin 'a jittelulaatikkoihin.

Lajittelun jälkeen alkaa i.arstaus. joka vain

Kuva 2.

yksityiskohdissa eroaa villan käsittelystä. Villa-

hatut tehdään lampaan- tai vuohenvillasta, joka
on tarkoitusta varten lajiteltu. Vanhempina
aikoina valmistettiin hatut käsin. Tämän val-

misttistavan mukaan villa pöyhötetään hyvin
ja levitetään ohuena kerroksena pöydälle.

Päälle asetetaan eräänlainen seula, jonka
pohjaa varovasti painetaan ja hierotaan kaik-

kiin suuntiin. Täten muodostuu villakerros

koossapysyväksi. Useampia kerroksia asetetaan

päällekkäin ja ne saadaan kostuttamalla ja han-
kaamalla vanumaan yhdeksi levyksi. Kun vanu-
minen on hyvin alkanut, muodostetaan levy.stä

suppilo siten, että reunat yhdi-stetään ja vanu-
tetaau kiinni toisiinsa. Ktivassa nähdään hatun-
va uuttajia, keskustaa kohti kaltevan pöydän
ympärillä. Keskusaukossa on veteen laimennet-
tua rikki- tai viinihappoa sisältävä kattila, joka

pidetään lähes -f 100° C lämpimässä. Nesteessä

kastellaan hattuhuopaa ja sitä muokataan sekä
käsin että eräänlaisilla puuhaarukoilla. Vanues-
saan huopa kutistuu paljon, niin että lopullinen

attu tulee noin kahta kolmatta osaa pienem-
mäksi ktiin sen alkuperäinen koko. Harjaamalla
ja hohkakivellä hankaamalla se saa sileän ulko-
pintansa. — Nykyään huopahatut valmistetaan
enimmäkseen koneellisesti. Ktm villa on hyvin
lajiteltu ja avattu, levitetään se syöttöpöydälle T.

josta se syöttövalssien Y kautta joutuu erääseen
harjaan ja tästä pystysuoralla loppuaukoUa va-

rtistetun kanavan läpi tuuletettuna imeytyy kel-

loon C. Tämä vaskikello on seulan tavoin täynnä
pieniä reikiä ja päällystetty ohuella kostutetulla

kankaalla. Kellon sisästä imetään ilmaa ja

löysä villa tarttuu tällöin kiinni kostutettuun
kankaaseen, kellon hitaasti pyöriessä niin, että

tasapaksu kerros muodosttm. Nyt ympäröidään
muodostunut pehmeä villakerros taas kostealla

kankaalla ja koko kello kastetaan laimeaan
happoliuokseen, jonka jälkeen vanutus alkaa.

Kaikki suoritetaan koneiden avulla. Loppu-
viimeistelyssä tahdotaan usein muodostaa hattu
kovaksi. Kovettaminen tapahtui muinoin liimo-

jen avulla, mutta nykyään imeytetään hatut
kopaalilakalla, joka on spriiliuoksessa. Läm-
mittä.mällä lakka pehmenee ja hattu voidaan sil-
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loiu valmistaa pääu muotoiseksi. — Huopateh-
taita oli 1910 Suomessa 5, joiden yhteinen tuo-

tantoarvo oli 270,600 mk. E. J. 8.

Huopaaminen, vastakohta soutamiselle; sou-

taja vetää airot itseensä päiu, huopaaja työntää
ne luotaan. Soutajaa useinkin perässä istuja

huovaten auttaa. Huopaamista käytetään myös
venettä äkkiä kääntäessä. U. T. S.

Huopalahti. 1. Huopalahti (Hoplaks) on yh-
dysosana kahden Helsingin lähiseudun lahden
nimessä. Pikku-H. Helsingin pitäjässä, lähellä

sen suuta on Seurasaari ja sen rannalla on m. m.
Munkkiniemen säteri. Iso-Huopalahti on hieman
lilnnempänä Bredvikenin pohjukassa Espoon pi-

täjässä; myös samauuimiuen kylä. — 2. Rauta-
tien pysäkki Pikku-H: n (Lillhoplaks) kylässä
Helsinki-Karjan radalla, 6 km Helsingin ase-

malta. — 3. Huvila-asutus edellä mainitun pysä-
kin ympärillä, Pikku-H:n kylässä. Pikku-H:n
kylä lahjoitettiin 1650 (samalla kuin Munkki-
niemi, Meilahti, Tali, Drumsö, Kanala ja Hei-
keby) Helsingin kaupungille, jonka hallusta se

kuitenkin tuntemattomalla tavalla on siirtynyt.

Ximi Huopalahti (Hoplaks) tuli viralliseksi

vasta Karjan radan nuikana. Seudun väkiluku
on nopeasti kasvanut, niin että Pikku-H:n kylä
lienee Helsingin pitäjän väkirikkain, 1910 n.

4,300 as. Asutuksen nopeaa kasvua todistaa m. m.
se, että kylässä nykyisin (1911) on vain kolme
kylänpiirissä syntynyttä 30 vuotta vanhempaa
lienkilöä. H:n pysäkin ympärillä on n. 210 huvi-
laa, asutus n. 1,600 henkeä (1910). Huvila-
asutus muodostaa v:sta 1909 Haga nimisen
liuvilayhteiskunnan, jolla on omat kunnan-
kokoukset, oma hallinto ja tulo- ja menoarvio,
se valitsee itse lautakuntansa ja toimeenpanevat
henkilöt. Kun huvilayhteiskunnan suurin maan-
omistaja, osakeyhtiö M. G. Stenius, 1910 osti

Munkkiniemen säterin, päätti Helsinginpitäjän
kunnanvaltuusto yhdistää sen Hagaan Haga-
Muuksnäs nimiseksi huvilayhteiskunnaksi.

S-d 8t-s.

Huoruus on avioliiton ulkopuolella tapahtuva
sukupuoliyhteys sellaisten eri sukupuolta olevien
henkilöiden kesken, joista joko toinen tai molem-
mat ovat naimisissa. Siitä ei virallinen syyttäjä
saa syyttää, jollei asianomistaja ole sitä syyttee-
seenpantavaksi ilmoittanut, jollei avioeroa rikok-
sen takia ole oikeudessa haettu tai jollei huoruu-
dessa siitetylle lapselle ole eläkettil tuomittu. Ran-
gaistavaisuus edellyttää tahallisuutta, siis myös
tietoisuutta naimisissa-olosta. Rangaistus on
vähintään 50 mk sakkoa, enintään 1 vuosi van-
keutta. Huoruus on laillinen syy kihlauksen ja
avioliiton purkamiseen sekä myöskin avioliiton
este. (Rikoslain 19:s luku.) " K. H-a.
Huovi, sotamies, nimenomaan ratsumies, on

syntynyt keskiajan ruotsin hofman sanasta; tä-
män rinnalla tavataan myöskin vanhemmassa
suomen kielessä muodot huomies ja hoimies;
sananlasku: „Huojas hoimiesten eläntö, mutt' on
työtä päätä varjellessa". [H. Ojansuu, „Huovi,
huomies, hoimies, hoismies" (Virittäjä 1909) .]

Hupe -[-cj, Kiinan tiheimmin asuttuja pto-
viusseja, 181,400 km*, 28,s milj. as., 156 as. 1

km':llä. Ilmasto kostea ja lämmin, kuitenkin
terveellinen. H. on järvirikkaassa keskiosas-
saan, missä myös Jang-tse-kiang ja Han-kiang
virtaavat, erittäin viljavaa tasankoa kasvattaen

teetä, puuvillaa, riisiä, vehnää ja raparperia

:

muualla vuorimaata, josta saadaan kivihiiltä,

rautaa ja tinaa. Teollisuus tuottaa paperia,
metallitavaroita ja kankaita. Pääkaupunki W u-

t s a n g, kaupankeskus Hau-kou. Paitsi näitä
ovat iSa-öi ja Jo-tsou avoinna ulkomaiselle kau-
palle. — H:ssa työskentelee katolinen fransis-

kaaninen sekä protestanttinen (engl.) lähetys-
seura. (V. V. F.)
Hupel [tl], August Wilhelm (1737-

1819), viron kielen harrastaja. Syntyi Saksassa,
VVeimarissa, muutti 1757 Itämerenmaakuntiin,
missä 1763-1804 oli Pöltsamaan seurakunnan
pappina; sai 1803 fil. tohtorin ja 1818 teol. toh-

torin arvonimen. Julkaisi 1780 viron kieliopin

(„Ehstnische Sprachlehre", lisätty painos 1818),
johon liittyvä virolais-saksalainen ja saksalais-

virolainen sanakirja oli Wiedemannin viroa sana-
kirjan ilmestymiseen asti laatuaan laajin. H:u
1770 ja 1780 välillä toimittama vironkielinen
laitos erästä toht. Wilden saksankielistä lääke-
opillista viikkolehteä on ensimäinen virolainen
aikakautisjulkaisu ja hänen 1771 julkaisemansa
„Arstiramat" ensimäinen virolainen lääkärikirja.
H:ia voidaan pitää eusimäisenä virolaisten kan-
sanlaulujen kerääjänä. Herderin 1778 julkaise-

maa kokoelmaa „Stimmen der Volker in Liederu"
varten hän nim. merkitsi muistiin ja saksansi 8

virolaista kansanlaulua. Myöskin H:n „Topo-
graphische Nachrichten" sisältää muutamia kan-
sanlauluja sekä tietoja Viron kansan elämästä
ja tavoista. Muista H:n kirjallisista töistä mai-
nittakoon kokoonsa verraten vähäarvoisemmat
„Nordische Miscellaneen" (1781-91, 28 vihkoa) ja

„Neue Nordische Miscellaneen" (1792-98, 18 vih-

koa). A. E.
Hurmahenki. Hurmahenki syydeksi nimite-

tään omituista haaveellista, tunteellisesti kiihty-

nyttä uskonnollista suuntaa, jota ajoittain on
kirkkohistoriassa ilmaantunut. Se on epäile-

mättä sukua samanlaisille yleisessä uskonnon-
historiassa esiintyville ilmiöille, esim. suom.-ugri-

laisten kansojen „loveen lankeamiselle", itämai-

den dervisien hurjille tansseille y. m. Epäile-

mättä oli jotakin taipumusta siihen suuntaan
jo a p o s t o 1 is e 1 1 a ajalla korintolaisteu

„kielillä puhujain" meluavassa esiintymisessä,

josta Paavali varoittaa 1 Kor. 14. Toi-
sella vuosis. j. Kr. hurmahenkistä kiihtymystä
ilmeni montanistisessa (ks. M o n t a-

nismi) lahkossa, joka odotti Kristuksen pi-

kaista tulemista ja tahtoi uudistaa seurakunnan
hengenlahjat. Neljännellä vuosis. j. Kr. dona-
t i s t i e n (ks.t.) pyrkimys pyhäin seurakunnan
perustamiseen vei samanlaiseen kiihtymykseen,
joka ennen pitkää johti julki taisteluun yhteis-

kuntaa vastaan.— Keskiajalla tuota tunteel-

lisesti kiihtynyttä uskontoa ilmeni paljonkin,

mutta se sai useissa munkkikunnissa laillistetun

aseman ja hurmaustilaa pidettiin suorastaan sy-

vemmän uskonnollisiuiden olennaisena ilmauksena.
Askeesi, mietiskely (kontemplatsioni) ja hurmaus
(ekstaasi) kulkevat katolisessa hurskaudessa käsi

kädessä.— Uskonpuhdistuksen aikakau-
della hurmahenkiset liikkeet saivat siniren vallnn.

Yltiöpäiset ainekset (kasteenkerto-
j at .v. m.) pitivät Lutherin työtä keskeneräisenä;

he hylkäsivät ulkonaisen kirkon ja jumalanpalve-
luksen, sakramentit y. m. ja panivat kaiken
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painou siäälliselle sanalle, s. o. Jomalan välittö-

mälle ilmoitukselle ihmisen hengessä. Useat
heistä eksyivät kumouksellisiin liikkeisiin. Evan-
kelisen kirkon kehitykselle oli sanomattoman
tärkeää, että Luther ja muut uskonpuhdistajat
ankarasti erottautuivat näistä liioittelevista

suunnista. Siten uskonpuhdistus varjeltui joutu-

masta talonpoikaissodan ja muiden kumouksel-
listen liikkeiden pyörteisiin. — Englannissa
esiintyi hurmahenkisyyttä puritaanien ja kveek-

karien äärimäisyysryhmissä. — Nykyaikana sitä

ilmenee usein myrskyisissä herätyskokouksissa,

joissa langetaan tainnuksiin, puhutaan kielillä

y. m. E. K-a.
Huronilainen osasto (H u r o n i a n) , Poh-

jois-Ameriikan proterozooisissa muodostumissa
erotettu vuoriperän osasto, ks. Geologiset
muodostumat. P. E.
Huronit [hjura-J, pohjois-ameriikkalainen

intiaaniheimo, muinoin mahtava ja laajalle le-

vinnyt. Sen vähäiset tähteet elävät nyk. Kana-
dassa, vars. Quebecin kaupungin seutuvilla. Ne
kuuluvat irokeesien ryhmään (ks. t.) , mutta
joutuivat sotaan heimolaisteusa kanssa, voitet-

tiin 17: unen vuosis. keskivaiheilla ja hajaan-
tuivat.

Huron-järvi [hjuran-] (Lake H.), Pohjois-

Ameriikassa, laajuudeltaan toinen Kanadan suu-

rista järvistä, Kanadan Ontarion provinssin ja

Michiganin välillä; 430 km pitkä, 150 km lev.,

alaltaan 61,600 km^; 176 m yi. merenp., suurin
syvyys 229 m, keskimäärin 75 m; vesialue (paitsi

itse järveä) 132,000 km^ Luoteessa St. Mary-
joki yhdistää sen Yläjärveen ja Mackinac-salmi
Michigan-järveen. H:u laskuväylänä Erie-jär-

veen ovat St. Clair-joki ja -järvi sekä Detroit-
joki. Lahdelmista on mainittava Saginaw-lahti,

länsi- ja saaririkas G«orgian-lahti koillisranni-

kolla sekä H:iin laskevista joista French Eiver
ja Severn. Pohjoisranta autio, eteläranta asuttu,

mutta satamat ovat huonot. Kalarikas. Laiva-
kulku on avoin huhtik.-jouluk. W. S-m.
Hurraa, sota-, tervehdys- t. riemuhuuto : sana

lienee lainattu keskiyläsaksalaisesta htirrah ja

kurren, jotka merkitsevät nopeata liikkumista ja
siitä johtuvaa ääntä ; vastaa meikäläistä sanaa
,,e 1 ä k ö ö n !"

Hurrikas, ensikertalaisen vieraan nimitys

;

myös = h u r r i n p u u, vaaksan pituinen, laudasta
veistetty ja punaisella maalattu vartalokuva,
jommoisia aikoinaan, esim. Savossa, oli tapa nau-
lata ulkopuolelle vierashuoneen porstuaa oven
3'läpuolclk' vieraan käynnin muistoksi. K. K.
Hursti, neliniitinen rohdiukangas ; vaate, jota

käytetään jonkin (lapsen, halkojen, viljan y. m.)

Lapsenhur.sti.

Jakob Hun.

kantamiseen; vaatteesta tehty pussimainen lap-

sen vi tmi, joka sidotaan kiinni joustavaan
puuhun tai orteen ; lakana, päästä usein n y y-

tingillä tai reikäompelulla (revin-
täisellä) koristettu (Karjala). U. T. S.

Hurt, Jakob (1839-1907), virolaisen kansan-
runouden kokooja ja julkaisija, synt. 22 (v. 1. 10)

p. heinäk. 1839 Polven
seurakunnassa Liivin-

maalla, missä hänen isänsä

oli kyläkoulunopettajana
Tuli 1855 Tarton lukioon

ja sieltä yliopistoon 1859.

Suoritti pappistutkinnon
1865 ja opettajatutkinnon
1867. Toimi koulunopet-
tajana Kuresaaressa ja

Tartossa 1868-72. Tuli

Otepään kirkkoherraksi
1872, siirtyi 1881 Pietarin
virolaisen seurakunnan
kirkkoherraksi, mistä vi-

rasta erosi 1901. Tuli filo-

sofian tohtoriksi Helsin-
gissä 1886. Kuoli Pieta-

rissa 13 p. tammik. 1907. H:n koulu- ja ylioppi-

lasvuodet sattuvat Aleksanteri II:n hallituksen

alkupuoleen, jolloin Itämeren-maakunnillekin
näytti koittavan valoisampi aika. Kalevipoegin
ensimäinen vihko ilmestyi 1857 ja se vaikutti

ratkaisevasti Hurtiin. Hän asetti päämääräk-
seen, että vielä saatavissa oleva Viron kansan
vanha runous koottaisiin, tarkastettaisiin ja jul-

kaistaisiin. Jo lapsuudessaan hän oli kotiseudul-

laan Vörun piirissä perehtynyt kansanrunoihin,

ylioppilaana hän julkaisi eusimäisen teoksensa,

jossa käsitteli näitä asioita („Beiträge zur

Kenntniss estnischer Sagen und 'Cberlieferungen

aus dem Kirchspiel Pölwe",1863), ja samaan
aikaan hän kehoitti tuttavapiiriään keräystyö-
hön. Kuu „Eesti kirjameeste selts" perustettiin

1871, sai H. laajemman vaikutusalan. Seuran
esimiehenä hän koetti herättää harra?5tusta viro-

laiseen kansanrunouteen ja sen kokoamiseen, ja

ympäri maan toimitettiin seuralle runolähetyk-

siä. Erimielisyydet virolaisten keskuudessa joh-

tivat siihen, että H:n oli erottava ,,Eesti kirja-

meeste selts"in esimiehyydestä samoihin aikoihin,

kun hän siirtyi Pietariin. Kansanrunouden ke-

räystyö jatkui. H. tahtoi saada koko virolaisen

alueen järjestelmällisesti kootuksi ja 1888 hän
julkaisi Viron sanomalehdissä kehoituksen Viron
kansalle keräystyön toimittamisesta. Keräili-

jöitä ilmestyi enemmän kuin oli uskallettu odot-

taakkaan, kokoelmat lisääntyivät vuosi vuodelta

ja H: n hyvin järjestetty runokokoelma, joss;t

1904 oli 207,000 numeroa, on ainoita laatuaan :

nykyisin se on Suomalaisen kirjallisuuden seu-

ran säilytettävänä Helsingissä. H:n kansan-
runojulkaisuista ovat mainittavimraat „Vana
kannel" (1875-86) ja laaja, kolmiosainen „Setu-

keste laulud" (1904-07), muista julkaisuista: yli-

opistollinen väitöskirja „Die estnischen Nomina
auf -ne purum", uusi laajennettu ja- tarkas-

tettu laitos Wiedemanuin virolais-saksalaista

sanakirjaa (1893) sekä „Ecsti astronomia"
(1899). TL oli kaikkien virolaisten rientojen

innokas kannattaja. [Krohn, „Jakob Hurt".

Finn.-ugr. forsch. VII (Anz. siv. 72-76) ;
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„Kausanvali8tusseuran kalenteri" 1908; Niemi,

..Jaakko Ilurt" („Aika" 1907, siv. 163-170).]

U. K.

Hurtta, Simo ks. A f f 1 e c k, Simo.
Husaari (uLtk. Imszär; uok. sanan alkuperä

epävarma), kevyt ratsumies. H:eja tavataan

*^nsinuä Unkarissa, jossa niitä mainitaan olleen

jo 15:nnen vuosis. alussa. V. 1458 Unkarin val-

tiopäivät määräsivät, että kahdenkymmenen
maatilan tuli yhdessä asettaa ja varustaa ratsu-

mies (tämän mukaan h. on johdettu unk. sanasta
/iMsz = 20). H:t olivat kevyttä ratsuväkeä, aseina

keihäs, käyrä sapeli ja vasarakirves. 17:nnen

vuosis. lopulla asetettiin Itävallassa kevyesti

varustettuja, unk. univormuun puettuja husaari-

rykmenttejä. 18:nneu vuosis. tulivat varsinkin

Ziethenin ja Seidlitzin johtamat Preussin hu-

saarit kuuluisiksi; sen jälkeen h:eja oli kaikkien

maiden armeioissa. Ruotsissa perustettiin 1743

100 miehen suuruinen husaarijoukko, joka hajoi-

tettiin jo 1744; Ruotsia ensimäiuen husaariryk-

mentti asetettiin 1758. Venäjällä oli husaareja

vakinaisessa armeiassa v:sta 1723. Tätä nykyä
Venäjällä on vain kaksi husaarirykmenttiä:

henkikaartin Hänen Majesteettinsa husaariryk-

mentti ja henkikaartin Grodnon husaariryk-

mentti. — Iirien pukuna on vielä nytkin Unka-
rista kotoisin oleva lyhyt, nauhoilla kaunistettu

takki (dolmaani, attilaj ja, useimmissa maissa,

tyhyt turkki. J. F.

Husaby [husabyj, kirkko ja seurakunta Län-
sigöötanmaalla Ruotsissa ; siellä oleva.ssa läh-

teessä sanotaan pyhän Sigfridin kastaneen Olavi

Sylikuninkaan 1008.

Husein, kalifi Alin ja Fatiman toinen poika,

kaatui taistelussa kalifi Jazidia vastaan Kerbe-
lan luona 680. Hänen kuolinpaikkansa Meshed
Husein on 8i'iittien suosituimpia pyhiinvaellus-

paikkoja ja hänen kuolinpäiväänsä (10 p. Mu-
harram-k.) he viettävät kärsimysnäytännöillä.

K. T-t.

Husein pasa (1773-1838), palveli Turkin ar-

meiassa ja johti 1826 Konstantinopolissa janit-

saarien kapinan kukistamista ja tämän ennen
kuuluisan joukon hävittämistä. V. 1818 korotet-

tuna Algerian deiksi hän aikaansai kopealla käy-
töksellään 1830 Ranskaa vastaan sen sodan, jonka
seurauksena oli Algerian menetys.
Huskisson [hasJcis9nJ, W i 1 i i a m (1770-1830)

,

engl. valtiomies, sai kasvatuksensa Pariisissa, oli

1789 mukana Bastillen valloituksessa, palasi 1792
Englantiin, tuli 1796 parlamentin jäseneksi ja

toimi myöskin hallinnon alalla, ra. m. verokama-
rin (treasury) sihteerinä 1804-06 ja 1807-09: tuli

1814 „privy council'''in jäseneksi ja metsähallituk-

sen päälliköksi, 1823 kauppaministeriksi, 1827

ystävänsä Canningin ruvettua pääministeriksi
siirtomaiden valtiosihteeriksi. H. on ensimäi-
nen huomattava valtiomies, joka taloudellisissa

kysymyksissä kannatti Adam Smithin ja vapaa-
mielisen koulukunnan mielipiteitä. Ministerinä
ollessaan hän sai suojelustullijärjestelmän ja

purjehdussäännön määräykset lievennetyiksi val-

mistaen siten vapaakauppajärjestelmän vastaista
valtaanpääsyä Englannissa; luopui rainisteris-

töstä 1828 riitaannuttuaan silloisen päämini.ste-

rin Wellingtonin kanssa; joutui Liverpoolin-
Manchesterin radan vihkijäisissä junan alle 1830.

J. F.

Huskvarna [huskvär-J, kauppala Ruotsissa,

7 km Jönköpingistä H.-joen putousten partaalla:

5,204 as. (1908). — Paitsi pienempiä teollisuus-

laitoksia on Hrssa 1680 perustettu, sittemmin
useampaan kertaan uusiin käsiin joutunut, ny-
kyään osakeyhtiön omi.stama H:n asetehdas.
Siinä valmistetaan nykyään metsästysa.seita,

(pyssyjä n. 10,000 kappaletta v:ssa), .sekä polku-

pyöriä, ompelu- y. m. koneita, kaikkiaan n. 7

milj. mk:n arvosta v:ssa. Työväestön lukumäärä
on 1,300. Käyttövoimaa saadaan 10 turbiinista
ja 57 sähkömoottori:sta (yht. 2,050 hv.) ./'E. E. K.)
Huso ks. Sampi.
Husqvarna ks. Huskvarna.
Huss (Hus), Johannes (n. 1369-1415),

böömil. uskonpuhdistuksen edelläkävijä, syntyi

Etelä-Böömis:sä Husiuecin
kylässä (siitä sukunimi)
verrattain varattomista
tsekkiläisistä vanhemmis-
ta ja opiskeli Praagin yli-

opistossa tullen 1396 va-

paitten taiteiden maiste-

riksi; 1401 hän oli filo-

sofisen tiedekunnan de-

kaanuksena ja 1402-03

yliopiston rehtorina. Tul-

tuaan 1400 papiksi vihi-

tyksi hän saarnasi tsekin-

kielellä Betlehemin kappe-
lissa Praagissa. Jo yli-

oppilaana H. tutustui

Wiclifin (ks. t.) filosofi- > Huss.

seen realismiin ja v:n

1402 jälkeen hänen teologisiin kirjoituksiinsa,

jotka Hussiin tekivät varsin syvän ja pysyvän
vaikutuksen, ja hänen välityksellään ne, asian-

omaisten kiellosta huolimatta, levisivät yhä laa-

jemmalle tsekkiläisten keskuuteen. H. oli nim.

tsekkiläisen kansallisuuden innokas esitaistelija.

V. 1409 hän sai kuningas Venceslauksen julkai-

semaan dekreetin, jonka kautta tsekkiläiset sai-

vat ratkaisevan sananvallan Praagin yliopistossa

saksalaisten edellä, samoinkuin saksalaiset nel-

jännes vuosisataa aikaisemmin olivat saaneet

määräävän vallan Wienin yliopistossa böömiläis-

ten ja unkarilaisten edellä. H. tuli tämän puh-

taasti tsekkiläisen yliopiston ensimäiseksi rehto-

riksi. Praagin arkkipiispa Zbynko, joka alussa

oli ollut Hussia kohtaan suosiollinen, kääntyi

pian häntä vastaan ja sai paavin kieltämään

U'iclifin teosten lukemisen ja levittämisen sekä

poltatti yli 200 wiclifiläistä kirjaa, niiden jou-

kossa osaksi sangen arvokkaita käsikirjoituksia.

Tämä teko synnytti valtavan liikkeen, sitäkin

ankaramman, kun Zbynko kohta julisti pannaan

}I:n, johon tsekk. väestö oli rakkaudella kiinty-

nyt. Varsinainen perinpohjainen välien rikkou-

tuminen H:n ja kirkollisten viranomaisten vä-

lillä tapahtui kuitenkin vasta 1412. Kuuluisa

paavi Johannes XXIII möi aneita erään käy-

mänsä sodan kustannusten korvaamiseksi. H.

esiintyi pontevasti anekauppaa vastaan (m. m.

eräässä akateemisessa väittelyssä 7 p. kesäk.

1412), ja hänen kannattajansa polttivat paavin

anebullan. Seuraus oli, että hän kannattajineen

julistettiin suureen pannaan (1413). Kuningas
Veiiceslavin toivomuksesta H. poistui Praa-

gista, mutta erään aatelisen suojelijansa linnasta
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häu kirjeenvaihdou kautta edelleen levitteli us-

kounollisia ja kirkollisia aatteitaan. H. haastet-

tiin vastaamaan opistaan Konstanziu yleiseen

kirkolliskokoukseen, joka alkoi 1414. H. lähtikin

vahvasti päättäen, jos niin tarvitaan, kuolla va-

kaumuksensa puolesta. Keisari Sigismundiu anta-

masta suojeluskirjasta huolimatta hänet 28 p.

marrask. 1414 vangittiin, jonka jälkeen hän
kidutettuna ja useita kertoja kuulusteltuna sai

vankeudessa virua yli puoli vuotta. Tuomio
langetettiin 6 p:nä heinäk. 1415. 30 lausetta

hänen kirjoissaan kirottiin ja häntä vaadittiin

peruuttamaan ne. H. kieltäytyi sitä tekemästä,
minkä jälkeen hänet erotettiin kirkon yhtey-
destä ja papinvirasta ja luovutettiin maallisen

vallan haltuun. Samana päivänä hänet ,,paran-
tumattomana" kerettiläisenä poltettiin roviolla,

ja tuhka heitettiin Rein-virtaan.
H:n uskonnollisessa opissa ei ole paljoa olen-

naisesti uutta. Se on useihin yksityiskohtiin
saakka saatu Wiclifiu kirjoista, mutta hänen
vaikutuksensa oli siltä valtava ja maailmanhisto-
riallinen. Euroopan mannermaalla ei kukaan
ennen H:ia ollut sellaisella johdonmukaisuudella
tuonut esiin vaatimusta, että ihmisen uskonnolli-

sen elämän tulee saada kehittyä vapaasti ja että

ihminen itse saa käyttää arvostelukykyään.
Hänessä oli syvä, sisäisen taistelun kautta voi-

tettu vakaumus, palava into ja tenhoava sanan
voima. Latinalaisissa teoksissa, joista tärkein on
,,Tractatus de ecclesia", tulee H: n persoonallinen

tyyli paljoa vähemmän näkyviin kuin hänen
tsekinkielisissä teoksissaan. Näistä on huo-
mattavin hänen „Postillansa" (1412). H. oli

myöskin suuri kansallinen herättäjä, joka innos-

tutti alimmatkin kansankerrokset, kun hän li-

säksi esiintyi ankarana köyhien sortajia vastaan.
Hän vaati että tsekkiläiset olisivat ensimäi-
sinä viroissa ja kehoitti kansalaisiaan pitämään
kiinni tsekin kielestä ja puhumaan sitä puhtaana
ilman saksalaista sekoitusta. H. on myöskin
tsekkiläisen oikeinkirjoituksen uudistaja ja ny-
kyinen oivallinen tsekinkielen oikeinkirjoitus

perustuu H:n työhön. [H:ia käsittelevä kirjalli-

suus on laaja, mutta tyhjentävää erikoisteosta
ei kuitenkaan ole vielä olemassa. Paras esitys
on V. V. Tomek, „Deje university prazskö", I

osa (1849) ja saman .,Dejepis mesta Prahy",
III osa (1875) ja Palacky, Böömin historian

III osa; G. Lechler, ,,Wiclif und die Vor-
geschichte der Reformation", II osa (1873) ja

saman „Johannes Hus" (1890) ; E. Denis, »Huss
et la guerre des Hussites" (1878) ; Loserth, „H.
und Wiclif" (1884, yksipuolinen).]

K. ö. d J. J. M.
Huss, Magnus (1807-90), ruots. lääkäri,

lääket. toht. 1835, tuli sisätautien ja kirurgian
apulaiseksi Tukholman Karoliiniseen Iaitok.seen

^5ekä 1839 avustavaksi ja 1840 varsinais(>ksi yli-

lääkäriksi Tukholman Serafimer-sairaalaan. H.
otti käytäntöön fysikaaliset menettelytavat sai-

raitten tutkimiseksi, minkä lisäksi ruvettiin

kiinnittämään tarkempaa huomiota patologiseen
anatomiaan, jonka vuoksi H:n toimintaa maini-
tu.ssa laitoksessa voi katsoa käännekohdaksi
Ruotsin sairashuone-oloissa. Sekä käytännölli-
senä lääJcärinä että tuotteliaana tiedejniehenä

H. on varsin monipuolise.sti edistänyt mainitun
lääketieteenhaaran kehittymistä maassansa. Ko-

kemustensa nojalla H. tuli tarmokkaaksi tais-

telijaksi alkoholin väärinkäyttöä vastaan, esit-

täen ajatuksensa asiasta tieteellisissä ja yleis-

tajuisissa julkaisuissa. Hänen ansiokkaasta tuo-

tannostaan mainittakoon tärkeimmät teokset:

„Summarisk öfversikt af sjukvärden ä k. Sera-
iimerlusaroLtets medico-klmiska afdelning, un-

der de sista fem minaderua af ir 1839", jom-
moisia selostuksia hän myöskin julkaisi seuraa-

vilta vuosilta ; „Observations sur la fiövre

typhoide" (1845), ,,Alcoholismus chronicus eller

chronisk alkoholsjukdom" (1854), josta teokse.sta

Ranskan tiedeakatemia antoi hänelle palkinnon.
M. 0-B.

Hussilaiset, Johannes Hussin (ks. t.) alkuuu-

paueman uskonpuhdistusliikkeen kannattajat
Böömissä. Sanoma H:n kuolemasta, jota pian

(1416) seurasi toinen surusanoma, nim. tieto

Hieronymus Praagilaisen marttyyrikuolemasta,
sai böömiläisten mielet kuohuksiin. Scnjälkeen
kuin H. itse oli vangittu, oli hänen kannatta-
jiensa johtajana Jakob Miesiläineu
(k. 1429). Hän oli jo 1414 ruvennut jakamaan
ehtoollisessa maallikoillekin viiniä, ja kun Kons-
tanzin kirkolliskokous tämän nimenomaan kielsi,

tuli siitä vaatimuksesta, että ehtoollisessa on

jaettava molempia aineita (sub utraque), yksi
hussilaisten tunnuslauseita. Kuningas Vence-

slavin kuoltua (1419) valapatto Sigismund tuli

Böömin kuninkaaksi. Böömin säädyt kieltäytyi-

vät tunnustamasta häntä, ja sisäinen sota syttyi,

joka julmuudessa hakee vertojaan (1420-36).

Hussilaisten pääleiri oli Taborin vuorella lähellä

Praagia, ja heidän johtajanaan urhea J o h a ii-

n e s 2 i z k a, joka löi Sigismundin joukot toisen

toisensa perästä. 2:n kuoltua (1424) Johan-
nes Prokopius menestyksellä jatkoi taiste-

lua. V:sta 1427 on yhä selvemmin huomatta-
vassa jo aikaisemmin alkanut hajaannus kahteen
eri puolueeseen. Maltillisemmat, joita nimitet-
tiin utrakvisteik.^i tai kalikstiineiksi flat. sanasta

calix = ka.\kki) ja joihin kuului etupäässä, ylhäis-

säätyistä väkeä, lausuivat olevansa tyytyväisiä,

jos katol. kirkko myöntäisi heille: 1) ehtoollisen

jakamisen sub utraque, 2) saarnan äidinkielellii.

3) ankaran kirkkokurin käytön ja 4) poistaisi

papiston maallisen vallan. Ankarampi tabo-

riittilaisten puolue meni pitemmälle; he hyväk-
syivät kaikki Wiclifin opit ja hylkäsivät kaikki,

mikä heidän mielestään ei perustunut Raamat-
tuun ; niinikään he kannattivat joitakin sosia-

listi-^-vallankumouksellisia aatteita. Molemmat
keskenään riitelevät puolueet kuitenkin yhtyivät
Sigismundin joukkoja vastaan, ja 1431 he tuotti-

vat koko Euroopan yhdistyneelle ristisotajoukolle

Tausin eli Domazlicen luona ankaran tappion.

Vihdoin Baselin kirkolliskokous 1433 teki olen-

naisia myönnytyksiä kalikstiineille. jonka jälkeen

nämät liittyivät kat. kirkkoon. Taboriitit taa-

sen tulivat täydelleen voitetuiksi (1434), ja hei-

dän jiiäiinöksistään muodostuivat sittemmin
böömiläiset veljet (ks. t.) . Böömissä oli siis

nyt kaksi kirkkokuntaa: suuri katolilainen

(saksalainen) ja utrakvistinen ; näitä jälkimäi-

siä koetettiin täydellisesti sulattaa katoliseen

kirkkoon, mutta turhaan. Vasta 1500-luvulla he
hajosivat ja liittyivät silloin joko böömiläisiin
veljiin, katolilaisiin tai luterilaisiin. [F. Palack^.
.,Dejiny nilrodu cesköho := ,.Gesehichte von
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Böhmen", III osa ja „Urkundliche Beiträge zur
Geschichte des liussiteu krieges"', 2 nid. (1873) ;

Joh. Loserth, „Beiträge zur Gesch. der husit.

Bewegung", 5 nid. (1877-95).] K. ö.

Hussilaissota ks. H u s s i 1 a i s e t.

Husura, kaupunki Preussissa, Slesvig-Holstei-

uiu provinssissa, Husum-joeu varrella, 4 km
Pohjanmeren rannalta, 9,401 as. (1905). Har-
joittaa laivanrakennusta, huomattavaa karja-

kauppaa sekä kalastusta. Lähellä suuria osteri-

altaita. — n. mainitaan jo aikaiseen, mutta sai

kaupuuginoikeudet vasta 1603. V. v. F.

Husuulit ks. H u t s u 1 i t.

Husö [Jiusöj, saari Löfskär-Ledsundiu väylän

varrella ; samanniminen johtoloisto mainitun
saaren pohjoisniemellä Ahvenanmaan luotsaus-

piirissä. K. S.

Hutcheson [hatsisanj, Francis (1694-1746)

,

eugl. filosofi ja esteetikko, synt. Irlannissa, tuli

1729 moraalifilosofian professoriksi Glasgo\v'hon,

missä kuoli. Kirjoitti m. m. „Enquiry into the
originnl of our ideas of beauty and virtue".

(1725) ja „System of moral philosophy" (pain.

1755). H. kehittää Shaftesburyn filosofisia mieli-

piteitä. Esteettiset ja siveelliset arvostelut pe-

rustuvat molemmat alkuperäiseen „sisälliseen

aistiin", s. o. välittömiin arvosteleviin tuntei-

siin, joita ei voida selittää eikä johtaa muun-
luontoisista vaikuttimista, vaan jotka ovat kat-

sottavat alkuperäiseksi henkemme omaisuudeksi.
Siveellistä hyväksymistä herättävät ne toimin-

uat, jotka edistävät yleishyvää eli yleistä onnel-

lisuutta; se teko on paras, joka tuottaa „suu-

rinta onnea suurimmalle luvulle" tuntevia olen-

toja. Täten H. jo lausuu myöhemmin „utilita-

rismiksi" nimitetyn siveysopillisen suunnan peri-

aatteen (ks. t. sekä Bentham). A. Gr.
Hutschenruijter [-roi-J, Wouter (1796-

1878), holl. säveltäjä. On toiminnallaan kapelli-

mestarina ja opettajana suuresti vaikuttanut
maansa musiikkielämän kohoamiseen. Sävelsi

1 oopperan, 4 sinfoniaa, suuren määrän puhallus-

orkesterikappaleita (myös sovitelmia), y. m.
7. K.

Hutsulit, vähävenäläinen (ruteenilainen)

heimo Itä-Galiziassa, Bukovinassa ja Märmaro-
sin komitaatissa Unkarissa; luvultaan n. 200,000.

He ovat ruumiinrakeunukseltaan komeita ja tun-

netut kauniista kansallispuvtistaaa sekä taiteel-

lisista taipumuksistaan; he ovat myöskin säilyt-

täneet paljon vanhanaikuisia omituisia tapoja,

mutta ovat ehkä kaikista slaavilaisista vähim-
min sivistyneitä (luktitaidottomia 93%). Heidän
alkuperästään on eri mieliä. J. J. M.
Hutten, Ulrich von (1488-1522), htima-

uisti ja vapatidentaistelija. H. oli vanhaa frank-

kilaista aatelissukua. Hänestä oli alkujaan tah-

dottu tehdä munkki, mutta hän pakeni luosta-

rista ja harjoitti sen jälkeen humanistisia opin-

toja useissa ori yliopistoissa. Vietti sitten epä-

vakaista elämää kuljeksivana runoilijana. H. ei

ollut mikään oppinut mies, ei liioin erinomainen
runoilijakaan, mutta suuri älyniekka ja puhe-
taituri, joka verr;)ttomasti osasi käyttää varsin-

kin ivan aseita. Vv. 1513-19 H. oli Magdeburgin
ja Mainzin arkkipiispan Albrechtin palveluk-
sessa. H:n pyrkimysten varsinaisena sisällyk-

senä oli leimuava isänmaanrakkaus ja viha Sak-
san kansan halveksijoita kohtaan; näihin jälki-

mäisiin hän luki Saksan ruhtinaat, jotka ehkäi-
sivät valtakunnan kokonaisuutta, ja ennen kaik-
kia paavin; H:n huuto „irti Roomasta" herätti
voimakasta vastakaikua. H. julkaisi asiansa hy-
väksi useita poleemisia kirjoituksia (m. m. Lau-
rentius Vallan kirjan „Konstantinuksen lahjoi-

tuksesta", „Hämäräin miesten kirjeitten" synty-
misessä oli liänellil liuomattava osansa), joitten

kansanomainen puhetapa ja repäisevä sisällys

vaikuttivat tavattomasti. Tarkoituksiensa to-

teuttamiseksi H. ensin tahtoi käännyttäväksi
keisarin puoleen, mutta kun se huomattiin tur-

haksi, tahtoi hän turvautua vallankumoukseen.
H. julkaisi, vaikka turhaan. Saksan vapaakau-
pungeille omistetun runon, jossa kehoitti näitä
yhtymään liittoon ruhtinasten sortoa vastaan ja

saksalaisen kansalliskirkon perustamiseen. Vui
1522 lopussa Franz von Sickiugeu ja H. alkoivat

taistelun aateliston etunenässä. Mutta kun
hyökkäys Trieriä vastaan jäi onnistumatta, erotti

Sickingen H:n seurastaan; H. sai turvapaikan
Zvingli'u luona. [Strauss, ,,U. v. H." 2 nid.

(1857), 6:s pain. (1895); teokset julk. Böcking,
7 nid. (1859-70).] K. Ö.

Hutton [hatnj, James (1726-97), geologian
historiassa kaikkein htiomattavimpia henkilöitä.

Opiskeltuaan läilketiedettä (lääket. toht. 1749)
ja oltuaan (1754-68) käytännöllisenä maanvil-
jelijänä hän 1768 kokonaan antautui geologisiin

tutkimuksiin. Hän teki retkiä ympäri Skot-
lantia, kooten uusia aineksia tai etsien to-

distuksia tekemilleen hypoteeseille. Vasta 1785
hän esitti tuloksensa kirjassaan ,,Theory of

the earth, or an investigation of the laws

observable in the composition, dissolution and
restoration of land upon the globe". Tässä
todistetaan sedimenttivuorilajien syntyminen
vanhemmista vuorilajeista rapautumalla ja ker-

rostumalla merenpohjaan, näiden kerrosten ko-

hoaminen ja poimuutuminen maan sisäisten

voimien vaikutuksesta, eruptiivivuorilajien pur-

katituminen sulina massoina, maankuoren ko-

honneiden osien uudelleen tasoittuminen kulut-

tavien voimien vaikutuksesta. V. 1795 sama teos

ilmestyy monenkertaiseksi laajentuneena. Nämä
teoriat merkitsevät silloin vallalla oleviin Wer-
nerin koulun oppeihin .verraten suurenmoista

edistysaskelta, mutta ne eivät pitkään aikaan

saaneet tunnustusta. Osaltaan tähän vaikutti

se seikka, että H:n kirjoitustapa on jonkun ver-

ran raskas ja epäselvä. V. 1802 H:n oppilas

P 1 a y f a i r julkaisi selvittävän ja osaksi uusilla

todistuksilla varustetun esityksen mest-arin

opeista: „Illustrations of the Huttonian theory

of the earth". Vasta C h. L y e 1 1 (ks. t.) saattoi

H:n oppijärjestelmän täysiin oikeuksiinsa. [A.

Geikie, „The foiiuders of geology", 1897.]

P. E.

Huu, suom. mytol., „haamu", esiintyy etu-

päässä yhdyssanassa huunpurema = mustelma

ihossa, joka syntyy ,,itsestään"; semmoisen ker-

rotaan tulevan näkyviin läheisen sukulaisen

kuoltua. Niinkuin tästä voi päättää, merkitsee

h. vainajan henkeä, joka kansanuskon mukaan
kävi jälkeenjääneiden sukulaisten luona ja jonka

hampaanjäljet olivat „huunpurema". Sana h.

on nähtävästi germaanilaista alkuperää (goot.

hn(fii. muin.-isl. hufjr, alk. huyuz = s,\q\\i, henki;

skand. kielissä tavataan myös aivan samanlainen
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yhdistys kuin suomessa: ruots. murt. hog-bett,

houg-bett, norj. hug-bit, joissa bett, bti = „pu-

rema": nämä sanat merkitsevät vatsanvaivoja,

nenänsyyhyntää j. n. e., jotka johtuvat vaina-

jan sielun vaikutuksesta jälkeeneläviin) . Sanaa
CU asetettu yhteyteen myös eräiden suom.-ugr.

sanojen kanssa; katsoen näin ilmeisiin germ.
rinnakkaismuotoihin nämä vertaukset tuskin

kuitenkaan voivat olla hyväksyttävät.
E. N. S.

Huudatus ks. Lainhuuto.
Huudatustodistus ks. Lainhuuto.
Huuhanmäki, Kuopion kaupungista lounai-

>een oleva, näköaloistaan tunnettu mäki. Siitä

aukeavat näköalat Kallavedelle Puijonmäen kah-
den puolen. Toisella, lännemmällä on pehmeä-

luonteisen, saarekkaan lahdelman, toisella, idem-

mällä taas pitemmän ulapan luonne. Mäellä on

näkötorni. K. B.

Huuhkain ks. Pöllöt.
Huuhkaja ks. Pöllöt.
Huuhtoa, telen., erottaa veden avulla eri ras-

kaita ainejyväsiä toisistaan; huuhtomista käyte-

tään esim. kivennäisvärejä, hiomisjauheita,

y. m. s. valmistettaessa, saviteollisuudessa, sa-

moin esim. maa-analyysissä hienorakenteisem-

pien hiukkasten erottamiseksi karkeammista
jyväsistä, jokikuUan erottamiseen hiekasta (kul-

lanhuuhdonta). /Sr. V. E.
Huuhtokannu 1. irrigaattori, lasista,

posliinista, metallista tahi jostakin muusta al-

ueesta tehty kumiletkulla varustettu astia, jota

käytetään haavojen y. m. huuhtomiseen erityi-

sillä nesteillä ja varsinkin useitten naistautien

hoidos.sa.

Huuhtoliitu (creta Icevigata 1. prceparataj,

huuhtomiskeinoilla saatu, vallan hienojauhoinen

liitu, jota m. m. käytetään hammaspulveriksi.
Huulet (lat. labia) , ne sisältä limakalvon, ul-

koa tavallisen ihon peittämät pehmeät muodostu-
mat, jotka reunustavat suun aukkoa (labia oris).

Huuli ks. F a 1 s s i.

Huuliharppu, suosittu lastensoitin. Sen dia-

tuuinen sävelsarja syntyy pienistä metallilevyistä

1. „kielistä", joihin ilma johtuu suoraan suusta,

puhallettaessa rivittäisiin pieniin aukkoihin.

Soitinta nopeasti liikuttamalla edestakaisin pit-

kin huulia voi pieni lapsikin sillä aikaansaada
huomattavan vaihtelevia ja ketteriä sävelkulkuja.

7. K.
Huulikarhu ks. Karhu t.

Huulikukkaiset (Labiatce), kasviheimo kaksi-

sirkkaisten luokassa, enimmäkseen yrttejä tai

pensaita, n. 3,000 lajia, useimmat pohjoisella

pallonpuoliskolla, varsinkin Välimerenmaissa.
Varsi 4-kulmaiaen, kukat tiheään ryhmittyneissä
viuhkoissa ylemmissä lehtihangoissa, teriö huuli-

mainen, hedelmä 4-lohkoinen lohkohedelmä.
(J. A. W.)

Huuliliitos ks. P u u 1 i i t o s.

Huulisolu ks. Ilmarako.
Huuliäänne ks. Labiaali.
Huulloskone ks. L o v y s e p ä n t e o 1 i i-

S U 11 s.

Hutiana, tila, jossa tunnokkuus ja eritoten

kivuntuntemus on heikontunut sekä usein myös-
kin tietoinen tunne-elämä himmentynyt, jopa

kokonaankiu lamassa, niin että täydellinen ta-

juttomuus vallitsee. Tällaisen tilan voivat syn-

nyttää useat aineet, jotka, niinkuin eeim. alko-

holi (ks. t.), heikontavat ja lamauttavat suurten
aivojen toimintaa, vrt. Huumaavat aineet.

(M. 0-B.)
Huumaavat aineet, erityiset aineet, joita

käytetään huumauksen, päihtymisen, tajutto-

muuden tahi myöskin paikallisen tunnottomuu-
den synnyttämiseksi. Erikoisvaikutuksensa mu-
kaan erotetaan: 1) päihdyttä.vät aineet (ine-

brientia), jotka ensin kiihottavat, mutta sitten

hetken kuluttua lamauttavat ja halvaavat her-

moston toimintaa; näihin luemme etupäässä
alkoholin (ks. t.) ja eetterin ynnä koka ja

hasiis nimiset aineet; 2) kipua vähentävät ai-

neet (narcotica), jotka heikontavat ja lamautta-
vat suurten aivojen toimintaa sekä 3) unta-

antavat aineet (hypnoticaj, joihin kuuluvat
oopiumi ynnä morfiini, cannabiini, kloraalihyd-

raatti, sulfonaali, veronaali y. m., mitkä kukin
omalla tavallaan jotakuinkin nopeasti tuovat
unta ja tunnottomuutta; paikallisen tunnotto-

muuden synnyttämiseksi käytetään etupäässä
kokaiinia ynnä joitakin muita sitä lähellä olevia

aineita. (M. 0-B.)
Huumaus, huuman (ks. t.) synnyttäminen.
Huumori (lat. Inlmor = kosteus) , kaunotieteel-

liuen käsite, jota oi nykyisessä merkityksessä
tunnettu vanhaan eikä keskiaikaan. Vasta
18:nnella vuosis. alkoi kehitys, joka suuntautui
tämän sanan nykyistä käsitettä kohti. Se mer-
kitsi lähinnä hyvää tuulta t. tunnelmaa. Ny-
kyisen syvällisen merkityksensä se sai vasta

etevien engl. ja saks. humoristien teoksien

kautta. Näitä kirjailijoita ovat esim. Sterne,

Jean Paul, Fritz Reuter, Wilhelm Eaabe, Gott-

fried Keller y. m. Syvällisenä uudenaikaisena
esteettisenä käsitteenä h. merkitsee koomillisuu-
den korkeinta lajia. Huumori perusttiu syvään
olevaisuuden ristiriitojen tuntemukseen, tar-

joten tässä kosketuskohdan traagillisuudelle,

mutta se ei käsitä ristiriitaisuutta ja nurin

-

kurisuutta auttamattomana pahana, vaan saat-

taa ne hilpeän naurun alaisiksi, näin aikaan
saaden vapauttavan ja sovittavan vaikutuksen.

Jokapäiväisessä puheessa h:lla tavallisesti tar-

koitetaan koomillisuutta ja leikillisyyttä pu-

heessa ja kertomatavassa. J. H-l.

Huumorillinen, huumorin (ks, t.) sävyinen

;

jokapäiväisessä merkityksessä sukkelan leikil-

linen, esitystavaltaan koomillinen. J. H-l.

Huurit (arab. /iOMjö, mon. /iMr = „suuri-, kau-
uis-silmäinen") , iäti neitsyelliset naisolennot.

jotka muhamettilaisten luulon mukaan sulostut-

tavat oikeauskoisten (miesten) oloa paratiisissa.

K. T-t.

Huurre ks. Kaste.
Huusholli (ruots. hushäll), taloudenpito.

talous, huonekunta.
Huusmandi ks. TI u u s m a n n i.

Huusmanni (tansk. husmavd) on yhteinen

nimitys Tanskan varsinaiselle pikkuviljelijäväes-

tölie. Hiiu.^^iiianiioiliin luetaan kaikki pienviljeli-

jät, joilla on vähemmän kuin 1 tanskal. verotus-

yksikkö eli n. .-;. ..tynnyri kovaa viljaa" (hart-

korn = ruista ja ohraa) maata. Tämän verotus-

yksikön suuruus vaihtelee paljon, Tanskan saa-

rilla se on keskimäärin 10,», Jyllannilla 26,e,

koko maas.sa taas 18 tynn.-alaa (tansk. t. a.=

0.551» ha). Huusmannitilain lukumäärä oli Tans
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kaii tilastollisen vuosikirjan mukaan 1909

173,199 eli uoin 69 % koko maan tilojen luvusta.

Usa näistä on kuitenkin niin suuria, että niitä

viljellään kuin talonpoikaistiloja, osa taas aivan
|)ieniä palstaviljelyksiä. Huusmanni-nimitys kä-

sittää tavallisessa käytössä yleensä sellaiset

pienviljelijät, joilla on 2:sta 8:aan tynn.-alaan

keskinkertaisen hyvää maata tarpeellisine ra-

kennuksineen ja joilla pidetään keskimäärin 1-5

lehmää. Kaikkein suurinta osaa näistä pien-

tiloista hoitavat omistajat itse, vain vähäinen
osa on vuokralla.
Tanskau buusmanuit ovat tunnettuja etevästä

maataloudestaan. Viljelys on tavallisesti sangen
voimaperäistä. Usein tavataan huusmanneja,

joilla on 1 lehmä joka tynn. alaa kohti. Karjan
tuotannolla on useimmiten pääpaino, mutta mo-
nesti on huusmaunilla huomattavia tuloja sian-,

kanan-, kasvitarhan- ja mehiläishoidosta y. m.
sivuelinkeinoista. Ajotyöt toimitetaan usein leh-

millä, hevosta kun ei pienellä alalla hetikään
aina kannata pitää.

Niistä keinoista, joilla valtio ja yhdistykset
ovat koettaneet edistää huusmanniviljelystä,

mainittakoon: huusmanniluottoyhdistysten pe-

rustaminen, hiuismanniviljelysten palkitseminen,

palkintolainain jakaminen sekä opintomatkain
ja luentokurssien järjestäminen luiusmanneille.

Valtio on tehokkaasti auttanut uusien huus-
inanniviljelysten syntymistä. V:n 1899 huus-
mannilain mukaan on jokaisella maatyömiehellä
oikeus määrätyillä ehdoilla saada huusmanni-
tila. Näiden valtion välityksellä hankittujen
huusmannitilain luku onkin vuosi vuodelta lisäy-

tynyt. J. E. 8.

Huuto. 1. Huutokaupassa tehty tarjous; ks.

Huutokauppa. Lainhuuto (ks. t.). 2.

= kinkerikunta.
Huutokauppa, menettely, jolla joku koettaa

saada sopimuksen tehdyksi itselleen mahdolli-
simman edullisilla ehdoilla valmistamalla siihen

halullisille tilaisuuden keskinäiseen kilpailuun
toistensa läsnäollessa. Huutokauppa voi olla joko
yksityinen tai julkinen, sen mukaan,
onko kilpailevien piiri rajoitettu vai eikö. Sa-
moin erotetaan toisistaan vapaaehtoinen
h., joka tapahtuu omistajan omasta tahdosta ja

aloitteesta, ja pakkohuutokauppa, joka
tulee kysymykseen pantattua, ulosmitattua tai

konkurssipesän omaisuutta myytäessä. Itse
liuutokauppamenettelyssä huutokaupan toimit-

taja esittää ensin kysymyksessä olevan sopimuk-
sen ehdot kilpailtaviksi, tehden samalla selkoa
myyjän asettamista huutokauppaehdoista sekä
muista asian edellyttämistä seikoista ; senjälkeen
saapuvilla olevat kilpailijat tekevät tarjouksiaan,

ja sen niistä, joka myyjälle on edullisin, vahvis-
taa huutokaupantoimittaja vasaranlyönnillä.
Sopimus voi olla tarkoitettu tehtäväksi enimmän
tarjoavan kanssa, kuten esim. esineitä ja omai-
suutta myytäessä, ja sanotaan huutokaupan sil-

loin tapahtuvan n. s. nostohuudoilla ; se voi

myös, kuten esim. urakkatarjouksia huutokau-
palla myytäessä, olla tarkoitettu tehtäväksi vä-

himmin tarjoavan kanssa, jolloin huutokauppa
toimitetaan n. s. laskuhuudoilla. Myös on
kiinteistöjä myytäessä vanhastaan tunnettu n. s.

huutokauppa nosto- ja laskuhutidoilla. Se tapah-
tuu niin, että mvvtävä omaisuus huudetaan

ensin tavallisessa järjestyksessä nostohuudoilla
ja silloin tehty korkein tarjous vahvistetaan
vasaranlyönnillä; senjälkeen huutokaupan toi-

mittaja nimittää jonkun summan, joka on kor-
keampi kuin korkein nostohuudoissa tehty tar-

jous, sekä sitten vähitellen alenevia summia, aina
siksi kunnes jokin kilpailevista jonkun niistä

tarjouksokseen omistaa, jolloin se vasaranlyön-
nillä vahvistetaan lopulliseksi tarjoukseksi, tai

siksi kunnes tullaan nostohuudoissa tehtyyn kor-
keimpaan tarjoukseen, joka silloin jää lopulli-

seksi huutokauppatarjoukseksi. Vasaranisku ei

huutokaupassa aina merkitse sitä, että sillä vah-
vistettu tarjous hyväksytään, vaan ainoastaan
kilpailun loppumista ; kuitenkin katsotaan sen
irtaimistoa myytäessä säännöllisesti merkitsevän
myös tarjouksen hyväksymistä.
Vanhempien ruotsalais-suoraalaisten lakien

mukaan oli kullakin täysi vapaus myydä huuto-
kaupalla sekä irtainta että kiinteätä omaisuutta;
myöhemmin, 17:nnellä ja 18:nnella vuosis., halli-

tus antoi julkaisemillaan säädöksillä yksinomai-
sen oikeuden kaupunkien alueella sattuvien
huutokauppojen pitämiseen asianomaisille kau-
pungeille, ja seu takia on myös Suomessa ollut

kaupunkien omia huutokauppakamareita perus-

tettuna kaikkiin kaupunkeihin, lukuunottamatta
Maarianhaminaa, jossa ei mitään huutokauppa-
pakkoa ole koskaan ollut. Tämä kaupunkien
huutokauppamonopoli on sittemmin lakkautettu

Keis. asetuksella vapaaehtoisista huutokaupoista
22 p;ltä maalisk. 1898, jossa ou samalla annettu
muutamia lähempiä määräyksiä siitä, miten
vapaaehtoisia huutokauppoja toimeenpantaessa
On meneteltävä. Sam. p:ltä kuin edellämainittu

asetus on myös Keis. julistus sisältävä lähempiä
määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin
harjoittamisesta kaupungissa. Sen mukaan tulee

tällaisen ammatin harjoittamiseen kaupungissa
saada maistraatilta tai järjestysoikeudelta eri-

tyinen lupa ja se voidaan antaa, ei ainoastaan
yksityisille, vaan erityisillä ehdoilla myös yh-
tiöille. Kaupunkikunta saa kuitenkin yhä edel-

leenkin ilman erityistä lupaa huutokaupantoi-
mittajan-ammattia harjoittaa. Vielä on julistuk-

sessa määräyksiä kirjanpidosta y. m. ammattia
koskevista seikoista. — Pakkohuutokaupoista
ovat voimassa ulosmitatun omaisutiden myymistä
koskevat ulosottolain määräykset sekä Keis. ju-

listus huutokauppalaitoksen tahi yleisen huuto-

kaupantoimittajan toimitettavasta ulosmitatun

irtaimen omaisuuden myymisestä kaupungissa,

annettu 22 p. maalisk. 1898. K. H-a.

Huutokoski, .saha Polvijärven kunnassa, per.

1895, omistavat Variksen perilliset. K. 8.

Huutomerkki, välimerkki (!), jota käytetään

huudahdusten ja puhuttelusanojen sekä usein

huudahdus-, toivotus- ja kehoituslauseiden jäl-

jessä. Satiirisessa tarkoituksessa käytetään eten-

kin arvosteluissa, sitaateissa y. m. yhtä tai

useampaa peräkkäistä sulkuihin pantua h:iä huo-

mauttamaan lausuman kummallisuutta, epä-

oikeellisuutta tai naurettavuutta. A. K.
Huutorättäri ks. R ä 1 1 ä r i.

Huutosakko on 10-200 mk: n suuruinen sakko.

johon riitapuoli raastuvan- tai kihlakunnan-

oikeudessa tuomitaan, jos hän on esteettömästi

poissa jutun ensi kertaa esillä ollessa ja jos

:isia silloin jää ratkaisematta. Myöskin todista-
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jaksi haastettu, joka esteettä jää oikeuteen tule-

matta, voidaan tuomita huutosakkoon. Päätök-
seen, jolla huutosakkoon ou tuomittu, saa hakea
muutosta erityisellä valituksella, ilman että se

vaikuttaa pääasian käsittelyyn tai ratkaisuun.
Laissa ovat huutosakot nimenomaan määrätyt
vain siviiliasioita varten, kuitenkin on niihin
osaksi myöskin rikosasioissa tuomittu. (Oikeu-
denkäymiskaari 12: 2 ja 17: 3, muutettuina
K. A:'lla 7 p:ltä syysk. 1901). K. H-a.
Huutosana. Etuvartiopalveluksessa käytetään

kolmea salaista sanaa oman väen erottamiseksi
vieraista henkilöistä ja vihollisista. Nämät sa-

nat, jotka joukon päällikkö erittäin joka päi-

väksi määrää, ja jotka kaikki alkavat samalla
kirjaimella, ovat tunnussana, h u u t o s a u a

ja p ä ä s y s a n a. Huutosanaksi määrätään jon-

kun pyhimyksen nimi. Huutosanaa käyttäen
kulkuvahtien päälliköt kohdatessaan toisia ko-

mennuskuntia voivat tuntea omat miehet. Jokai-

selta komennuskunnalta, joka tahtoo päästä etu-

vartioketjun läpi kysytään sekä pääsysana että
huutosana. M. v. 77.

Huutoäänestys ks. Äänestys.
Huvila-asutus. Väestön yhä edistyvä kes-

kittyminen kaupunkeihin on vastavaikutuksena
aikaansaanut kaupunkilaisten siirtymisen huvila-

ryhmiin kaupunkien ulkopuolelle, paikkoihin,

joilla on tai joille luodaan sopivat kulkuyhtey-
det keskuksen kanssa. Kaupungin laajetessa

tällainen huvila-asutus voi sulautua kaupungin
kanssa sen esikaupungiksi ; vrt. Esikaupunki
ja P u i s t o k a u p u n k i. E. Bk.
Huvinäytelmä, yksi draaman (ks. t.) pää-

lajeja. Vallitsevana aineksena huvinäytelmässä
1. komediassa on koomillisuus. Huvinäytelmän
eri lajeja ovat situatsioni-, luonne- (karaktääri-)

,

juoni- (intrigi) -, historiallinen komedia ja kon-

versatsioni- 1. keskustelukappale, joka viimemai-
nittu liikkuu hienovivahduksisen komiikan
alalla. H: n alalajeja ovat burleski (ksy. t.)

kappale ja ilveily 1. farssi (ks. t.).

Huxley [hakslij, Thomas Henry (1825-

95), engl. anatomi ja fysiologi; opiskeli ensin
lääketiedettä ja seurasi

lääkärinä 1845-50 „Eattle-

snake" nimistä sotalai-

vaa Austraalian vesille,

tuli 1855 luonnonhisto-

rian professoriksi Lon-
toon vuoriopistoou ja

.,Royal institution"in fy-

siologian ja anatomian
professoriksi. Luonnon-
tutkijana H. kiinnitti

aluksi huomionsa onte-
loeläimiin, joista häu
Austraalian-matkansa

tuloksena julkaisi teok-

set ,,0n the anatomy and
affinities of meduste"
ja „0n the oceanic Hyd-
rozoa" (1858). Ensimäi-

senä hän esitti keliitysopille tärkeän aatteen, että

näitten eläinten molemmat kiidoslehdet ovat ho-

mologisia korkeampien eläinten alkioitten kah-
delle primääriselle itulehdelle. Huomiota herättä-

vässä teoksessaan ,,Man's place in nature" (1863)
hän todisteli, että ne anatomiset erilaisuudet.

T. 11. Huxli-y.

jotka erottavat ihmisen korkeammista apinoista
(gorillasta ja simpanssista), eivät ole niin jyrkät
kuin ne, jotka erottavat jälkimäiset alemmista
apinoista. Muita hänen pääteoksiaan vertailevan
anatomian alalla ovat ,,Elements of comparative
anatomy" (1864), ,,Lectures on the vertelirate

skull" (1869), „Manual of the anatomy of verte-
brated animals"' (1871), ,,Manual of the anatomy
of invertebrated animals'' (1877). Lisäksi H. jul-

kaisi lukuisia opettavaisia yleistajuisia teoksia,
puheita ja tutkielmia, fysiologian, anatomian,
biologian ja opetuksen alalta, edustaen niissä sa-

moinkuin ennen mainituissa Darwinin kehitys-
opillista suuntaa. Kuuluisia ovat „The physical
basis of life" (1868) „Lessons in elementary phy-
siology" (1866), „The crayfish" (1880) ja „Physio-
graphy" (1877). Usea H:n yleistajuisista kir-

joista on käännetty monelle kielelle, myös
suomeksi, esim. ,,Ihmisruumiin rakennus ja

elintoiminnat" (1888) ja „Yleinen johdatus luon-

nontieteisiin" (1904). Englannin viime vuosisa-

dalla eläneistä luonnontutkijoista H. oli vaiku-
tusvaltaisimpia ja nerokkaimpia. K. M. L.

Huygens [höjhensj. 1. Constantin H.
(1596-1687), alankom. runoilija, palveli Oranian
sukua sihteerinä, neuvosherrana ja laskumesta-
rina, sekä teki lähettiläänä matkoja Italiaan ja

Englantiin. H. kirjoitti lyyrillisiä runoja
useilla kielillä, joista latinaiset koottiin kokoel-
maan „Momenta desultoria" (1644), hollantilai-

set kokoelmaan „Korenbloemen" (1658; lis. pain.

1672). H. on myös jättänyt jälkeensä oman kir-

joittamansa elämäkerran „De vita propria"
(1817) ja muistelmia „M6moires" (1883) sekä
päiväkirjan „Dagboek" (1884-85).

2. C h' r i s t i a n H. (1629-95) , alankom. mate-
maatikko, fyysikko ja tähtitieteilijä, edellisen

poika, opiskeli v:sta

1645 alkaen Leidenin
ja Bredan yliopistoissa

ensin lakitiedettä, sit-

ten matematiikkaa ja

fysiikkaa. H: n tehtyä
useampia ulkomaan
matkoja, Ludvik XIV
kutsui hänet 1666 Pa-
riisin vasta peru-tetuii

tiedeakatemian, valtion

palkkaamaksi jäse-

neksi. Palattuaan 1681

kotimaahansa hän,
eläen yksityiselämää,
omisti kaikki voimansa
tieteelliselle tutkimuk-
selle. Hän kuuluu nii-

hin ensiluokan neroihin, jotka jättävät huomatta-
via jälkiä kaikille aloille, minne heidän työnsä
on ulottunut. H: n harrastus kiintyi aluksi mate-
matiikkaan. Hänen ensimäiset tutkimuksensa
koskevat koonillisten sektsionien kvadratuuria.
H. on ensimäinen, joka tieteellisesti perusteli

todenniiköisyyslaskentoa (i)robabiliteettikalk.vy-

lia). Hän keksi evoluuttojen ja evolventtien teo-

rian, tutki useampia korkeamman asteen käyriä
viivoja, kehitti ketjumurtolukujen teoriaa j. n. e.

!Mutta, etenkin mekaniikassa, niin hyvin tie-

teellisessä kuin sovelletussa H. saavutti loistavia

tuloksia. Hän esitti ympyränmuotoisia ratoja

pitkin liikkuvien kappalten lait, osoitti mitenkä

Christian iliiygeii;^
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heilahtavan kappaleen heilahduspiste on mää-
rättävissä ja tutki kappalten työntiliikettä. H.
on ensimäineu, joka teki ylen tärkeän keksinnön
heilurin käyttämisestä kellon käynnin säntillis-

tyttämiseksi (1656). Hän määräsi myös yksin-

kertaisen sekuntiheilurin pituuden Pariisissa ja

ehdotti sitä käytettäväksi pituusyksikkönä. Hä-
nen tärkein julkaisunsa mekaniikasta on hänen
kuuluisa teoksensa ,,Horologium oscillatorium"

(1673). — Valo-opinkin alalla H. osoitti sekä

teoreettisia että käytännöllisiä lahjojaan. Hän
sommitteli valoilmiöitten selittämiseksi n. s.

undulatsioni teoria n, jonka mukaan valo

leviää eetterivärähdyksillä. Tämä teoria on ai-

noa, joka antaa tyydyttävän selityksen kaikista

valoilmiöistä. H. esitti sen ensiksi 1678 ja sit-

temmin niin muodoltaan kuin sisällöltään erin-

omaisessa teoksessaan „Trait6 de la lumiöre"

(1690). Se sai aluksi väistyä Newtonin 1669
keksimän emissiouiteorian tieltä, mutta on sit-

temmin päässyt täydellisesti voitolle. H. osasi

m. m. teoriansa avulla selittää siihen asti käsittä-

mättömän ilmiön: valon kahtaistaittumisen.

Kaukoputken rakenteessa H. suunnitteli sen

suureutamiskyvyn enentämistä ja palloaberrat-

sionin pienentämistä tarkoittavia parannuksia.
Jo nuoruudessaan H. oli oppinut taidon hioa lins-

sejä. Omilla rakentamillaan kaukoputkilla hän
teki ahkerasti tähtitieteellisiä havaintoja. V. 1655

hän huomasi Saturnuksen renkaan ja löysi yhden
sen kuista. Näistä hän tekee selkoa ,,Systema

saturnium" nimisessä teoksessa (1659). —
s'Gravesande on julkaissut H:n kootut teokset

nimellä ,,Opera varia" (1724) ja ,,Opera reliqua"

(1728). Hollantilainen tiedeseura pani 1888
ilulle H: n tutikimuksista „Q5uvres completes" ni-

misen laitoksen.
'

U. S:n.
Huysmans [yismä'], Jorris Charles

(s. 1848), ransk. kirjailija, flaamilaista synty-

perää, oli alussa sisäasiain ministeristön virka-

mies ja harjoitti joutohetkinään romaaninkir-
joittamista. Oli ensin äärimäisen realistisen,

sitten mystillis-esoteerisen suunnan kannattaja.
H. ihaili alussa rajattomasti Zola'ta. Hänen
naturalistisen suuntansa tuotteita ovat „Le dra-

geoir aux gpices" (1874), „Marthe" (1876), „Les
soeurs Vatard" (1879), „En m^nage" (1881) ja

„A rebours" (1884), joka viimemainittu perusti
hänen maineensa. V. 1887 H:sta tuli Zola'n

katkera vastustaja. Myöhemmällä kehityskau-
dellaan H. on muuttunut ankaraksi katoliseksi

;

iiän on kuvannuL eri kehitysasteensa teoksissa

„En Route" (1895), „La Cath^drale" (1898) ja

„L'Oblat" (1903). V:sta 1903 H. on ollut Gon-
<'Ourt-veljesten akatemian vanhin jäsen.

j. n-i.

Huysum [höj-], Jan van (1682-1749),

alaakojn. kukkamaalari, eroaa siinä suhteessa
edeltäjistään, että hän vasten yleistä tapaa asetti

kukilleen vaalean taustan, joskus sinisen taivaan
tai maisemankin. Ahkerasti luontoa tutkimalla
— onhan Hollanti vanhoilta ajoilta alkaen tun-
nettu kukkaisviljelyksistään — hän saavutti suu-

ren taituruuden ja maineen kukkamaalaajana.
Hänen taulunsa ovat aina olleet sangen halut-
tuja ja hyvässä hinnassa. F. L.

Hvangho (H o a n g h o, Keltainen-joki),
Jangtseu jälkeen Kiinan suurin joki, alkaa
Pohj.-Tibeti.<i.sä Kvenlunilla, murtautuu Kiinan

^rael H\vasser.

alppimaan läpi, jonka keltaisesta tomumaasta
(löss), sen vesi saa värinsä, ja virtaa, tehtyään
kaaren pohjoiseen, itää ja koillista kohti. Kiinan
alangon kautta, sekä laskee Keltaiseen-mereen.
Virta on hyvin vuolas ja yleensä huono liike-

väylä; se aikaansaa tuhoisia tulvia. Pituus 4,000
km, jokialue 980,000 knr. Lisäjoet oikealta
Tatiho, Veiho ja Loho, va.semmalta Tatungho ja

Fönuho. — Joki muutti 1851 äkkiä laskuväy-
läänsä (laski ennen Santung-vuoriston etelä-, nyt
sen pohjoispuolitse), tulvi äyräittensä yli ja sai

aikaan suurta hävitystä; samoin 1887 ja muul-
loinkin.

"i;^^_ S-m.
Hwasser [vasserj, Israel (1790-1860), lää-

käri, tiedemies ja poliittinen kirjailija, synt.
Älfkarlebyn pitäjässä
Ruotsissa 17 p. syysk.
1790, lääket. lis. Upsa-
lassa 1812, oli armeian
sairaalanlääkäriuä v:n
1813 sotaretkillä Sak-
sassa ja Norjassa, opis-

keli Tukholmassa ja Up-
salassa, kirjoittaen teok-

sen „De typho conta-

gioso", josta 1816 julkaisi

2 osaa, haki sam. v.

lääketieteen professorin
virkaa Turun yliopistossa

ja nimitettiin tähän toi-

mee-n 1817. H:n aate-

rikkaat, henkevän nerok-
kuuden kannattamat luen-

not liikkuivat etupäässä teoreettisen lääkeopin
alalla, hänen tieteellinen käsityksensä kun enem-
män oli luonnonfilosofiaa ktiin luonnontutkimusta.
H. koetti antaa oppilailleen korkeamman ja aat-

teellisen käsityksen lääkärintoimesta ja osasi

heissä herättää harrastusta lääketieteeseen. Käy-
tännöllisen lääketaidon alalla H:n ansiot ovat

pienemmät. Muutettuaan yliopiston mukana Hel-

sinkiin hän pyynnöstä sai eron 1829 ja muutti
seur. V. Ruotsiin. Pääasiallisena syynä mtiuttoon

oli se, että H. tahtoi vastustaa suunniteltua lääke-

tieteellisen opetuksen siirtoa Lundin ja Upsalan

yliopistoista Tukholman Karoliiniseen laitokseen.

Nimitettiin 1830 lääketieteen professoriksi Upsa-
laan. Eroa Suomesta H. ajatteli kaiholla, pitäen

oloansa maassamme elämän.sä onnellisimpana
aikana. Upsalassa H. perusti Upsalan lääkäri-

seurau ja harjoitti laajaa lääkeopillista ja hu-

manistista kirjailijatointa; sitäpaitsi olivat kult-

tuurihistorialliset, poliittiset, esteetti-set, sosiaali-

set ja eetilliset kysymykset hänen ajattelunsa

ja kirjailunsa esineinä. Kaarle XIV:n Juhanan
hartaana ihailijana hän 1848 perusti „Kaarle

Juhanan liiton". V. 1855 H. sai eron virastaan,

kuoli 11 p. toukok. 1860.

H:n mielenkiinnon esineenä oli varsinkin Suo-

men valtiollinen asema. V. 1838 hän julkaisi

nimettömänä kirjan „0m allianstractateu emel-

lan Sverige och Ryssland ä,r 1812. Politiska

betraktelser öfver nordens nuvarande ställning",

jossa hän esittää sen mielipiteen, että Suomi, jo

ennenkuin Ruotsi Haminan rauhassa luovutti

sen Venäjälle, itse oli sanoutunut irti aikaisem-

mista suhteistaan ja Porvoon valtiopäivillä val-

tiosäätyjensä kautta tehnyt erikoisrauhan keisa-

rin kanssa, joka vahvisti maalle itsenäisyyden
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seu sisäiseen halliutoon nähden. Näin Suomi oli

muuttunut valtioksi, jolla oli oma edustuksel-

linen valtio- ja oma hallitusmuotonsa, omat la-

kinsa. Uusi valtiollinen asema oli saanut he-

reille kansallistunnon. Tämä kirja ja varsinkin

sen Suomea koskevat mielipiteet saivat Ruot-
sissa osakseen ankaroita hyökkäyksiä, m. m.
A. I. Arwidssonin (ks. t.) ja E. G. Geijerin puo-

lelta ja saivat aikaan sananvaihtoa. H. toi kir-

joituksissaan esille Suomen sivistyshistoriallisen

merkityksen Venäjän ja länsieurooppalaisen si-

vistyksen välittäjänä. H:n harrastukset Suo-
men kulttuurin kohottamiseksi, eritoten lääke-

tieteellisen opetuksen alalla tulivat myös näky-
viin hänen pyrkimyksissään saada korkeiden
viranomaisten välityksellä toimeen parannuksia
mainitulla alalla. Itämaisen sodan aikana Suomi
oli H:n erikoisen huomion esineenä. [P. Hede-
uius, ,,Valda skrifter af Israel Hwasser" (4 os.,

18Ö8-70; L. W. Fagerlund ja E. Tigerstedt, „Äbo
universitets lärdomshistoria. I. Medicinen"
(1890) ; G. Heinricius, „Israel Hwa8ser och

Finland" (Svenska litt. sällsk. förh. o. upps. 20

1907) ;
„IIwassers äsikter om Nikolai I och den

orientaliska frägan'' (Finsk tidskr. 1906) ;

„Nägra uttalanden om J. V. Snellman af

A. I. Arwidsson, I. Hwasser och Alex. Blom-
qvist" (Finsk. tidskr. 1906) ; „Hwassers verk-

samhet som läkare i och för Finland" (Hygiea,

1908, n:o 30).] G. II.

H-vaunu, H-kirjaimella merkitty, pitkä, kaksi-

akselinen avonainen rautatien tavaravaunu.
J. C-en.

Hven [vCn], Ruotsille kuuluva saari Juutin-

raumassa; 4,5 km Skänen rannikolta ja 8,5 km
Sja?llandista; 7,b km*, 1,147 as. (1908). H. ko-

hoaa jyrkkänä merestä 30-35:n m korkeuteen
ja on muodostunut vaakasuorista liitukerrostu-

mista. Maaperä hedelmällistä; sen mahtavat
savikerrostumat antavat raaka-ainetta 2:lle tiili-

tehtaalle. Satama ja kalastajapaikka. Metsän-
puutteesta huolimatta H. on ruusasriistainen ku-
nink. metsästysmaa. — Saari kuului ennen
Tanskalle ja oli v:.sta 1576 kuuluisan Tyko
Brahen (ks. t.) läänityksenä. Sinne hän
VV. 1576-80 rakensi Uranienborgin ja 1584

Stjerneborgin linnat, joissa oli torneja ja ko-

neita tähtitieteellisiä havaintoja varten. Näistä

on jäljellä vain vähäisiä raunioita. Roskilden
rauhan (1658) jälkeen H. on kuulunut Ruotsille.

W. S-m.
Hvide [vide], tansk. keskiaikuinen suurmies-

suku, jonka kanta-isä on S k j a 1 m H. (k. 1113)

,

jaarlina Sven Estridinpojaa ja tämän poikien

aikana. Hänen pojallaan Asser Rigillä oli kaksi

poikaa: kuuluisa piispa Absalon (ks. t.), ja ur-

hoollinen soturi Esbern Snare (k. 1204). Tähän
sukuun kuuluivat vielä Lundin arkkipiispa

Andreas Sunonis (k. 1228), joka m. m.

otti osaa Valdemar II:n Voittajan tekemään
Viron ristiretkeen, sekä mainitaan sen ristiretken

johtajana, minkä tan.sk. kronikka kertoo v. 1202

tehdyn Tanskasta Suomeen, ja marski Stig A n-

derssen (k. 1293). Marski Stig oli 1275 sen

apujoukon päällikkönä, jonka Eerik Klipping

lähetti Maunu Ladonlukolle avuksi hänen taistel-

lessaan veljeänsä Valdemaria vastaan. Hän liit-

tyi sitten .siihen suurmiespuolueeseen, joka koetti

rajoittaa kuninkaan valtaa ja m. m. pakotti tä-

män antamaan v:u 1282 vapauskirjeen, jossa ku-

ningas lupasi vuosittain pitää danehofia, herrain-

päiviä. Kun kuningas 1286 surmattiin, syytettiin

S. A: ia ynnä muutamia muita suurmiehiä tästii

murhasta, ja hän tuomittiin kuolemaan, mutta
pelastui pakenemalla Norjaan, josta IjUu sitten

n. s. „rauhattomien" päälliidiönä hävityksillä ah-

disteli Tanskan rannikoita. Kansanlaulu on sit-

ten koristellut „mar.-ki Stigin"' kohtaloa: se ker-

too hänen surmanneen kuninkaan kostoksi siitä,

että tämä vilkisin oli maannut hänen vaimonsa
marskin ollessa poissa sotajoukon johtajana so-

dassa. Tässä kertomuksessa tuskin lienee mitään
perää, koska kuninkaanmurhaajat tuskin olisivat

olleet esiintuomatta näin painavaa syytöstä puo-

lustuksekseen, jos siihen olisi syytä ollut. [O. A.

Toppelius, ,,rolkvisorna om Marsk Stig" (1861).]

K. G.
Hvltfeld [vit-], tansk. aatelissuku, jonka huo-

mattavin jäsen on historiankirjoittaja A r i 1 d H.
(1546-1609). Harjoitettuansa opintoja ulkomailla

H. tuli 1573 ylisihteeriksi kuninkaan kansliaan,

1586 valtakunnan neuvokseksi ja valtakansle-

riksi, sekä käytettiin kaikellaisissa luottamus-
toimissa koti- ja ulkomaalla. Pysyväisimmän
muistomerkin itsellensä H. on pystyttänyt suu-

rella teoksellaan „Danmarks riges krenike", joka

ensin ilmestyi eri kirjoina 1595-1604 ja toistami-

seen tekijän kuoltua kahdessa suuressa folio-

osassa 1650-52. Tämä teos, jos kohta siitä nä-

kyy, että tekijä on sen kirjoittanut muiden töi-

den keskellä ja että siltä puuttuu viimeistelyä,

on kuitenkin perustavaa laatua Tanskan histo-

riankirjoitukselle, ja vielä tänä päivänä tärkeim-
piä lähdeteoksia, H. kun siinä on käyttänyt ja

painattanut tietoja ja asiakirjoja, jotka eivät

muuten ole jälkimaailmalle säilyneet. K. G.

Hvitsand [vlt-J, kylä Tammisaaren edustalla,

jossa englantilaisen laivaston hyökkäys torjut-

tiin toukokuun 19 ja 20 prinä 1855. K. 8.

Hvittis ks. Huittinen.
Hvittisbofjärd [vittisbiifjärd] ks. A hl ai

n e n.

Hvoljson ks. C h w o 1 s o n.

Hvostsinskaja-Zajontskovskaja [-tsi'n-J, N «i

dezda Dmitrijevna (1825-S9), tavalli-

sesti tunnettu nimellä V. Krestovskij-psevdonim.

ven. kirjailijatar, kuvaili aikaisemmissa romaa-
neissaan ja novelleissaan venäläisen sivistyneen

naisen sorrettua asemaa sekä perheessä että

yhteiskunnassa ennen suurten reformien aikaa.

Hänen paras teoksensa on ,,Otava" niminen ro-

maani (1870), jossa toimekas, yhteiskunnalliseen

työhön antautunut nainen esiintyy vastakohtana
korkeita ihanteita haaveksivalle, mutta toimetto-

malle miehelle. J. J. M.
Hyacmthe, Pater ks. L o y s o n.

Hyacinthus ks. Hyasintti.
Hyadit, Härän tähdistöön kuuluva tähtiryhmä.

jonka nousun kreikkalaiset luulivat tuottavan
sateista aikaa. Nimi johdettiin verbistä liyeiv

(sataa) tai substantiivista hys (sika)
;
jälkimäi-

sen käsityksen mukaan sikermää kuvailtiin
porsasparveksi (lat. sncuice). Tarustossa h:t

esiintyvät tav. nymfeinä (luonnottarina), joilla

on Dionysoksen imettäjäin virka. Julman thraa-

kialaisen Lykurgoksen heitä ja heidän kasvat-
tiaan vainotessa Zeus miuitti heidät tähdiksi.

H:ien taru.stoa on muuten useita toisintoja.
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Hyakinthos [-a'-], kreik. tarustossa kaunis

nuorukainen, Apollonin lemmikki. Harjoittaes-

saan hänen kanssansa diskoksen heittoa Apollon
surmasi hänet tapaturmaisesti diskoksellaan

;

hänen verestään kasvoi h. niminen kukka, jonka
terälehdissä oli kirjaimet AI (valitushuuto) ;

mitä kukkaa sillä tarkoitettiin on epätietoista;

uyk. hyasintti se ei ollut. — H:ta palveltiin var-

sinkin Lakoniassa. Amyklaissa, lähellä Spartaa,

oli hänen hautansa Apollonin pyhäkössä (ks.

Amyklai). Siellä vietettiin vuosittain alku-

kesällä vähintään 3 päivää kestävä H y a k i n-

thia juhla suurenmoisilla juhlamenoilla. Juh-
lalla, joka oli spartalaisten tärkeimpiä, oli pää-
asiallisesti surujuhlan luonne. O. E. T.

Hyaliitti ks. Opaali.
Hyaliittilasi, 1 a a v a 1 a s i, koboltti-, man-

gaani-, rauta- ja kuparioksidilla tai nikkelioksi-

dilla mustaksi värjätty lasi. Samalla nimellä
nimitetään maasuuni^ta syntyvää lasimaista kuo-

naa. (S. V. E.)
Hyalografia (kreik. hyalos = lasi, ja graphe'in

- piirtää) , lasipaino, lasikirjoitus,
etsausmenettely, vanha kuvien ja piir-

rosten painamistapa. Lasiin syövytettiin fluori-

vetyhapolla piirroksia ; syntyneet kuviot sivel-

tiin musteella, ja näin saadulla levyllä painettiin
kuvat paperille. Hyalografiamenettelyn keksi

saksalainen professori Böttger. Mitään suurem-
paa käytäntöä se ei saanut alkuperäisenä ; suu-

resti mukailtuja hyalografiamenettelytapoja käy-
tetään vieläkin siellä täällä valopainossa.

S. y. E.
Hyalokromia (kreik. hyalos = lasi, ja khröma

= väri), tapa kiinnittää tulenkestäviä värejä
(n. s. sulatusvärejä) lasipinnalle sulattaen läpi-

kuultavia, akkunamaalauksieu tapaisia kuvia la-

siin. Samoin nimitetään myöskin sitä menet-
telyä, jolla la-sille painetaan värillisiä, läpinäky-

viä maalauksia. S. V. E.
Hyasintti (Eyacinthus orientalisj, sipulikasvi

liljakasvien heimossa; kukat pystyssä tertussa,

kehä yhdislehtinen, 6-liuskainen,

heteet ja emi kupua lyhemmät.
Hyvänhajuisten ja kauniiden
kukkieusa vuoksi viljelty jo

vuosisatoja sitten, Hollannissa
ainakin 1500-luvulla, mistä vie-

läkin, varsinkin Haarlemista,
paraimmat sipulit saadaan. Pit-

kän viljelyksen aikana on synty-
nyt suuri joukko muotoja, jotka
eroavat toisistaan kukkien sekä
muodolta, väriltä että tuoksulta.
— Suomessa viljellyt sipulit tuo-

daan meille miltei yksinomaan
Hollannista. Myöhempään syk-
syllä istutetaan sipulit hiekan-
sekaiseen maahan ruukkuihin tai

laatikkoihin, jotka sitten kaive-

taan maahan niin syvään, että
sipulit tulevat noin 15 cm maan

Päällimäiseksi pannaan niin paksu
oljensekainen lautakerros, että se

estää maan jäätymisen. Kun sipulit hyvin ovat
juurtuneet ja kasvualku kehittynyt runsaasti
5 cm pituiseksi, voidaan ne ottaa huoneeseen.
Aluksi pidetään taimet heikossa valossa tai ai-

van pimeässä (esim. paperikääreellä) ainakin

Hyasintti.

pinnan alle.

lehden- tai

siksi, kunnes kukinto tulee näkyviin ja lehdet
kehittyvät noin 10 cm pituisiksi. Kukkimisen
loputtua herjetään kasvia kastelemasta. Lehtien
kellastuttua otetaan sipuli pois ja pannaan kui-
vaan paikkaan säilöön. Sama sipuli voidaan seu-

raavanakin talvena saada kukkimaan, mutta
heikkenemisen takia on parasta istuttaa se syk-
syllä ulkosalle, jossa se sitten keväällä kukkii.
Paitsi ruukuissa ja laatikoissa, hyödetään sipu-

leja myöskin erityisissä n. s. „hyasinttilaseissa".
Viimemainitussa tapauksessa ei sipulia ensin-

kään kaiveta maahan, vaan asetetaan se suoras-
taan mainittuihin laseihin kasvamaan. Kotoisin
itäisistä Välimeren maista. [L. Larsson, „Kodiu
ruukkukasvikirja".] B. W. E.
Hiibner [hy-], Otto (1818-77), saks. tilasto-

tieteilijä; oli v:sta 1842 Saksan vapaakauppajiuo-
lueen toimeliaimpia jäseniä; perusti Berliinissä
julkaisun „Statistisches Zentralarchiv", johon eri

maiden hallitukset antoivat tilastollisia tietoja;

tunnetuin hänen julkaisuistansa on sarja „Sta-

tistische Tafel aller Ländor der Erde" eli n. s.

„Hiibnerin taulut", jotka v.sta. 1851 lähtien ovat

ilmestyneet vuosittain ja joita H:n kuoleman
jälkeen jatkoi Juraschek. V. 1862 H. perusti

Preussin ensimäisen hypoteekkipankin „Preus-
sische Hypothekenversicherungsgesellschaft" ja

oli sen johtajana kuolemaansa saakka. J. F.

Hybridi (lat. hibrida, < kreik. hybris = yä,k\-

valtji) ks. Sekasikiö.
Hiibsch [hyls], Heinrich (1795-1863).

saks. arkkitehti, lopulla elämäänsä Karlsruhen
kaup. rakennusten ylitirehtööri. Maallikkoraken-
uuksissaan (Karlsruhen taidehalli, teatteri y. m.)

ja lukuisissa kirkoissaan H. tahtoi uudesta elvyt-

tää pyöreäkaarityylin, mallina käyttäen etenkin

muinaiskristillistä ja romaanista tyyliä. Speyerin
tuomiokirkon etufasadin restauratsioni on H:n
viimeisiä suuria töitä. Teoreettiset mielipiteensä

H. on esittänyt m. m. kirjoituksissa: ,,tj*ber

griechische Architektur" (1824), „Im welcheii

Stil solien wir bauen" (1828) ; lähdeteoksena
käytetty on vieläkin „Muinai9kristilliset kirkot"

(1859-63). U-o N.
Hlibschniann [hyhs-J, Johan Heinrich

(1848-1908), saks. kielentutkija, v.sta 1877 ver-

tailevan kielitieteen professorina Strassburgissa.

tutki pääasiallisesti iraanilaisia ja armeenian
kieltä ja määräsi viimemainitun kielen sukulai-

suussuhteen muihin indoeurooppalaisiin kieliin.

Hänen teoksistaan, joista muutamilla on peru.s-

tava merkitys, mainittakoon: „Armenische Stu-

dien" (1883), „Armenische Grammatik" I (1895-

97) ,
„Etymologie und Lautlehre der ossetischen

Spraclie" (1SS7K ..Persische Studien" (1895).

Hydartrosis ks. II y d r a r t r o s i s.

Hydaspes f-u'spvs], Ptinjabin läntisimmän joen

muinaiskreik. nimitys: nyk. Dzhelam.
Hydatodi (kreik. hydör = v&a\) ks. Ve-iit-

t ä j ä.

Hyde [haidj, Edward, Clarendonin
jaarli (1609-74), eugl. valtiomies ja historian-

kirjoittaja, toimi asianajajana Lontoossa v:sta

1633, valittiin 1640 ensin „lyhyeen" ja sitten

,,
pitkään" parlamenttiin. Vaikka ei ollutkaan

puritaani H. ensinnä liittyi enemmistöpuoluee-
seen, mutta tyytymättömänä parlamentin uskon-

nolliseen politiikkaan hän 1641 alkoi lähestyä

kuninkaallista puoluetta. Sisällisen sodan aiot-
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tua H. kelioitti Kaarle I:tä maltilliseen politiik- 1

kaan ja nautti jonkun aikaa tämän suurta luotta- I

musta, mutta joutui pian syrjään kiihkoisempien
neuvonantajien tieltä. Kaarle kuninkaan mes-
tauksen jälkeen (1649) H. oli maanpaossa olevan
Kaarle II:n palveluksessa ja v:sta 1654 tämän
vaikutusvaltaisin neuvonantaja. Restauratsioniu

i

jälkeen (1660) H. Clareudonin jaarliksi koro-
{

tettuna oli Kaarle II:n johtavana ministerinä,
|

mutta suututti ankaralla, ylpeällä esiintymisel-

lään ja jyrkällä korkeakirkollisuudellaan eri
|

puolueita, vieläpä kuninkaankin. V. 1667 häntä '

parlamentissa syytettiin m. m. valtiopetoksesta, :

minkä johdosta hän pakeni Eanskaau. Huomat-
!

tavampi kuin valtiomiehenä H. oli historiankir-
;

joittajana. Hänen kuolemansa jälkeen julkais-
'

"tiin: ..Hi.story of the Rebellion" (1702-04), „Life '

of Edward, earl of Clarendon" (1761), ,,History
;

of the rebellion and civil war in Ireland"(1720)

,

ynnä asiakirjakokoelmia. H:n käsikirjoitukset

ja kirjeet lahjoitti eräs hänen jälkeläisensä 1753
'

Oxfordin yliopistolle, joka hänen historiastaan .

saamillaan tuloilla rakennutti uuden yliopiston :

kirjapainon, n. s. Clarendon pressinj
'ks. t.). [Lister, ,,Life and administration of

clarendon".] J. F.
1

Hyde Park fliaid päkj. 1. Puisto L o n-

|

t o o s s a (ks. t.) . — 2. Kaupunki Massachu- !

settsin valtiossa Yhdysvalloissa, etelään Bosto- i

uista, jonka kauppiailla siellä on lukuisia kesä-

asuntoja. 13,244 as. (1901). Harjoittaa vähäistä

teollisuutta.

Hyderabad ks. H a i d a r a b a d.

Hydnum ks. P i i k k i s i e n e t.

Hydra. kreik. vesikäärme (vrt. hydör = vesi)

.

ITerakleeu tarustossa esiintyy Lernan h., Ty-
phaonin ja Ekhidnan sikiö, yhdeksänpäinen (tai

vielä useampipäinen) hirviö, joka eli Argoliin

Lernan suossa. Kun siltä hakattiin pää, kasvoi
aina kaksi sijaan. Herakles kukisti sen ystä-

vänsä lolaoksen avulla; tämä näet aina poltti

katkaistut kaulat kekäleellä, niin ettei niistä voi-

nut kasvaa uusia päitä. Lernan h:n tappaminen
oli yksi Herakleen 12 suurtyöstä. O. E. T.

Hydra, lampipolyyppi, suolattomassa

vedessä elävä hydrozooi-suku. Euumis on pitkän
pussimainc?n, sen takapäässä on jalkalevy, jolla

<>läin voi kiinnittyä alustaan: vesikasveihin, ki-

viin y. m. Etupäässä on suuaukko, joka johtaa
ruumiin sisällä olevaan onteloon, vatsaan. Suu-
aukon ympärillä on kiehkura pitkiä, venyviä
pyyntilonkeroita (meikäläisillä lajeilla tav. 6)

.

Ruumis on kokoonpantu vain kahdesta soluker-

roksesta, ektodermistä ja entodermistä. Ulom-
massa, ektodermissä, ovat hermo, polttiais- ja

sukusolut. Polttiaissoluja (ks. Polttiais-
eläimet) on varsinkin lonkeroissa. Suku-
solut, jotka esiintyvät vain ajoittain, sijaitse-

vat ruumiin kyljessä. Suvullisesti lampipolyy-
pit harvemmin lisääntyvät, tavallisempi on
suvuton lisääntyminen silmukoimalla. Tämä ta-

jiahtuu siten, että ektodermiin syntyy pieniä pul-

listumia, jotka suurenevat, niihin kasvaa lonke-

rot ja suuaukko, jonka jälkeen ne kuroutuvat
irti emoeläimestään. Myöskin voi pienestä, irti

leikatusta ruumiinkappaleesta, kunhan siinä vain
on molemmat solukerrokset, vieläpä yksityisestä

irtaantuneesta lonkerostakin uusi eläin kasvaa.
— n. viridis, joka elää symbioosissa vihreiden

levien kanssa ja on tämän takia viheliäinen, ja

tummanruskea E. grisea ovat meillä Suomessa-
kin vesikasvien lehdillä ja varsissa tavattavia
1-2 cm:n pituisia eläimiä. E. W. 8.

Hydraariot ks. H y d r o z o o i t.

Hydraatti (kreik. hydör - vesi), merkitsee
oikeastaan jonkun aineen vesiyhdisty.stä. Ny-
kyisen kem. katsantokannan mukaan useimmat
h:t, n. s. metalli- ja happohydraatit, eivät sisällä

vettä, vaikka ne ovat sen myötävaikutuksella
syntyneet tai voidaan siitä johtaa: esim. kalium-
hydraalti, KOH. H:ssa kem. sidottua vettä

sanotaan hydraattivedeksi. Edv. Hj.
Hydrachnidae ks. Punkit.
Hydrangea ks. Hortensia.
Hydrantti eli paloposti on vesijohdon haa-

rautuma, jonka päähän sammutusletku voidaan
kiinnittää tavallisesti ruuvi-
mutteriliitoksella. Kun hyd-
rantin venttiili avataan,

heittää vesijohdossa vallit-

seva vesipaine letkun kautta
niin voimakkaan vesisuih-

kun, että sillä suorastaan
voidaan paloja sammuttaa.
Teattereissa, konserttisaleis-

sa, museoissa y. m. kokous-
huoneissa käytetään palo-

posteja sisällä ja niihin

toisinaan letkut valmiiksi

kiinniruuvattuina. Kaduilla Hydrantti.

sijoitetaan paloposteja n. 75

m etäisyydelle toisistaan katupinnan alle erikoi-

seen kaivoon, jota kattaa helposti nostettava

kansi. Kuva esittää Helsingin ja Tampereen
vesijohdon paloposteja. Torvihaaran yläpäässä

näkyvistä tapeista on toinen ruuvikierteillä va-

rustettu ja siihen kiinnitetään letku, minkä jäl-

keen toisesta tapista varrellisella ruuviavaimella

palopostin sulkijaventtiili avataan. Palopostin

kohdalla on rakennuksen seinässä kilpi, jonka
avulla kaivon kansi löydetään. Paloposteista

otetaan vettä myöskin katujen kas'.elemiseen ja

niiden kautta lasketaan vesijohtoon tullut ilma

ja roskat ulos. J. C-^n.

Hydrargyrosis (hydrargyriasis, mercuriaiis-

m iisj ks. Elohopeamyrkytys.
Hydrargyrum, elohopea. H. biehloratum

(c o r r o s i V u m) , elohopeakloridi ; h. b i j o-

datum rubrum, elohopeajodidi ; h. c h 1 o r a-

t u m, elohopeakloruuri ; h. jodatum fla-
V u m, elohopeajoduuri ; h. nitricum oxyda-
t u m, typpihappoinen elohopeaoksidi ; h. nitri-
cum oxydulatum, typpihappoinen elohopea-

oksiduli : h. o xy datum rubrum, punainen

elohopeaoksidi.
HydrartrosisC/ii/dro;)s articttlij. jonkin taudil

lisen tapahtuman synnyttämä seroosisen nes-

teen kasaantuminon nivelessä.

Hydratsoniväriaineet, fenyli- tai naftyli-

hydratsiiueista ja ketoaeista syntyneet väri-

aineet, esim. isatiinikelta ja fenantreenipuna.
Hydrauliikka (kreik. ]iydör-\es\. ja aulo's =

putki). 1. Oppi veden liikkeestä putkissa, kana-
voissa, virroissa j. n. e. sekil veden liike-energian

käyttämise.stä. — 2. Valokaasutehtais«a käytetty

koje. U. S:n.

Hydraulinen jarru (ks. Hydrauliikka!,
tykkiä lauai-^taessa syntyneen rekylin (takatyön-
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nön) vaikutusta hiljentävä laitos. Tykkiput-

keen on kiinnitetty glyseriinillä täytetty sylin-

teri, jonka sisässä kulkee mäntä. Männän varsi

Hydraulineu jarru.

on kiinnitetty lavettien (tykinaluksen) etupuo-

leen ja sen ympärillä kulkee teräksinen spiraali-

vieteri. Kun tykki lauaistaan, kulkee h:n j:n

sylinteri tykkiputken mukana taaksepäin ja

mäntä varsiueen siis sylinterissä ulospäin. Glyse-

riini puristuu silloin männässä olevista pienistä

lävistä sylinterin tyhjään takaosaan ja spiraali-

vieteri painuu kokoon. Rekylin jälkeen painaa

vieteri sylinterin alkuperäiseen asentoonsa.

Männän lävistä takaisin tunkeutuva glyseriini

hiljentää tätäkin liikettä. U. S:n.

Hydraulinen kalkki ks. Sementti.
Hydraulinen puristin (ks. Hydrauliik-

ka). Pascalin lain nojalla leviää paine nesteessä

niin, että jokainen samankokoinen pinta nesteen

sisässä ja sen pinnalla tulee yhtä voimakkaasti
puristetuksi. Tätä lakia on sovellettu h:ssa prssa.

Hydraulinen puristin.

Imu- ja paine-pumpulla {Aa ks. kuv.) pumpu-
taan vettä laajempaan sylinterinmuotoiseen säi-

liöön (BJ. Siinä kulkee vedenpitävästi laattaa

(KJ kantava mäntä (CJ, jonka läpileikkaus on

•22. m.
Hydraulinen pellinleikkauskone.

Painettu '^UU.

monta kertaa suurempi kuin pumpun männän
(aj. Yhtä moninkertaisena vastaanottaa edelli-

nen mäntä jälkimäiseen vaikuttavan paineen.

Kappaleita voidaan sentähden verrattain pienellä

voimalla kovasti puristaa laatan (KJ ja sitä vas-

tapäätä olevan kiinteän levyn väliin. H:ta p:ta

tapaa laajalti käytännössä kaikkialla, missä tah-

dotaan aikaansaada kovaa, kestävää ja tasaista

puristusta. Sitä käytetään esim. raskaitten pai-

nojen nostamiseen, öljyn puristamiseksi kasviai-

neista (siemenistä), paperin, heinän, puuvillan
kokoonpainamiseksi, paksujen metallilevyjen

leikkaamiseen, putkia, kattiloita y. m. koetelta-

essa. U. S:n.

Hydraulinen ruukki on vedessä kovettuva
muuriruukki 1. laa.sti. Hydraulisen ruukin val-

mistamiseen käytetään useammanlaatuisia, savea

ja kalkkia sisältäviä ja niistä joko luonnollisesti

tai keinotekoisesti muodostuneita aineita. Vai-
kuttavana niissä on piihappoiuen savimaa.
Luonnollisia hydraulisia ruukkiaineksia
ovat: puzzolanomaa Italiassa ja Ranskassa,
santorinomaa Kreikanmaalla ja tr as s

Reinin alajuoksun varrella; keinotekoisia:
erityisiä poltettuja ja jauhettuja saven ja mas-
uunikuonan lajeja, hydraulisia kalkkilajeja, so-

pivan määrän savimaasilikaatteja sisältävistä

kalkkikivistä polttamalla ja jauhamalla valmis-

tettu romanisementti ja yleisin ja tavallisin kai-

kista hydraulisista ruidcki aineksista Portlandin
sementti, joka tehdään kalkkimerkelistä taikka
saven ja kalkkikiven sekoituksesta polttamalla

ja jauhoksi jauhamalla. Tavallisesti on hydrauli-

neu muuriruukki sementistä (tav. Portlandin
sementistä), hiekasta ja vedestä sekoitettu eri

suhteissa eri tarpeen mukaan, esim. 1 tilaosa se-

menttiä, 2'/2 osaa puhdasta karkeaa hiekkaa

(1:2^2), tai 1:3; 1:4; 1:5. H. r. 1. sementti ruukki,

kuten sitä tavallisesti sanotaan, kovettuu myös-
kin ilmassa, kun sitä pidetään kosteana. Jo van-

hat roomalaiset käyttivät luonnollisia h. r. ai-

neksia rakennustöissään ja uudenaikaisessa ra-

kennustekniikassa käytetään sementtiä hyvin
paljon sekä muurausruukissa että betonissa

(vrt. S e m e n 1 1 i ja B e t o n i). J. C-en.

Hydrauliset moottorit ks. V e s i m o o 1 1 o-

rit.
Hydria (kreik. 7?i/(2ör = vesi), suurikupuinen,

lyhytkaulainen, kolmikorvainen, kreikkalainen,

savesta valettu vesiastia. U-o N.
Hydriatiikki (kreik. hydör = vesi, ja iätriko'8

= parantaa) ks. Kylpyhoito ja Vesipa-
r a u n u s.

Hydrobata ks. Koskikara.
Hydrocefalus (kreik. /(i/dör = vesi, ja kephalS'

-pää), vesipää, vesipöhö aivoissa, on joko syn-

nynnäinen tai hankittu. Syj'nä edelliseen on
sikiön aivojen viallinen kehittyminen tai niitä

kohdannut sairaus. Jälkimäinen taas on seu-

rauksena tartunium tai myrkytyksen synnyttä-

mästä tulehduksesta aivoissa. E. Th-n.
Hydrocele (kreik. hydör = vesi, ja fct'/ö = tyrä),

kivespussin vesipöhö; seroosisen nesteen kasaan-

tuminen kivestä tai siemennuoraa tahi yhtä ai-

kaa molempia ympäröivään koteloon; esiintyy

tuon tuostakin lapsissa, varsinkin riisitautisissa,

ilman tiettyä syytä, aikaihmisissä sitävastoin ta-

vallisesti jonkin ulkonaisen väkivallan vaikutuk-

sesta. (M. 0-B.)
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Hydrocharis raorsus

ranae. 2 hedekukka.

Hydrocharis anorsus

ranae, k i 1 p u k k a, Tlyd-

ruchuTilace(B-\ie\moou

kuuluva, veden pinnalla

kelluva vesikasvi. Lehdet

pitkii ruot isiä, munuaiiiai-

sia, kukat valkeita, yksi-

neuvoisia, hedelmä 6-loke-

roinen marja. Kasvaa
meillä joks. harvinaisena

matalassa vedessä Poh-
jois-Pohjanmaalle asti.

(J. A. ^V.)
^

Hydrochelidon ks. Tii-
rat.
Hydrochoerus ks. J o -

k i s i k a

.

Hydrodynamiikka
(kreik. /(»/(/ör = vesi, ja dy-

namis = voima), se osa

hydromekaniikasta, joka käsittelee nesteiden lii-

kettii.

Hydrofiili (kreik. hydör = vesi, ja philos = ys-

tävä), V e d e n s u o s i j a. kasvi, jonka pölyytys

tapahtuu veden välityksellä, esim. Zostera ma-
rivii. Vitllifiiicria spirulis, Riippia spiralis.

Hydrofobia (kreik. hydör = vesi, ja phobos =

pelko), vesikauhu, niitten uieleniiskouristuksien

pelko, mitkä muutamissa taudintiloissa (tetanus,

hy.steria ju erittiiinkin vesikauhu) aina syntyvät

koettaessa niellä ja usein aiheutuvat jo pelkästä

veden näkemisestä, vrt. Vesikauhu.
(M. OB.)

Hydrofoni (kreik. hydör = vesi, ja phöiic' =

ääni), lelefnnikoje, jnnka veteen upotettu levy

jo 800 m etäisyydellä ilmoittaa torpeedoveneen

tai muitten laivojen lähenemisen.
Hydrofori (kreik. hydör = vesi, ja phcrcin =

kantaa), vedennostokoje; harvoin esiintyvä ni-

mitvs.
Hydrofyytti (kreik. hydör = vesi, ja phyto'n =

kasvi), ve^ikrisvi.

Hydrogami (kreik. hydör = vesi, ja gamo's-
avio) = hydrofiili (ks. t.).

Hydrogenium (kreik. 7ii/dör = vesi, ja genein
= syrinyttiiii) , vety (ks. t.)

.

Hydrografia (kreik. Aj/dör = vesi, ja graphein

= piirtiiii), jMeisimmässä merkityksessä tiede,

jonka esineenä on luonnossa eri olotiloissa esiin-

tyvän veden luonnonopillinen tutkiminen. Ah-
taammassa merkityksessä maantieteen haara,

joka, vastakohdaksi oseanografialle, valta-

meritieteelle, tutkii sisävesien luonnonopillisia

suhti-ita, limnologian, jnrvitieteen ja p o t a-

mologian, jokitieleon yhteisnimitys. — Tek-

uillis-käyiäiinöllisessä merkityk.sessä h:lla myös
tarkoitetaan vesistöjen ja merien kartoittamista,

niitten syvyyksien mittaamista, sekä sellaisten

tutkimustöiden suorittamista niissä, milkii ovat

liikenteelle ja teollisuudelle hyödyksi. Tätä tar-

koitusta varten useimmissa valtioissa on, usein

sotilaallisesti tahi teknillisesti järjestettyjil, meri-

talli kulkulaitos-ministeriöiden alaisia virastoja,

n. s. hydrografisia toimistoja, jotka

suorittavat yllämainitut työt. Suomessa Luotsi-

hallitus suurimmaksi osaksi on toimittanut

raniiikkovesiemme sekä sisävosistöj(>mme kar-

toittamis- ja luotaustyöt. Vesistöjemme järki-

peräistä järjestelyä koskeva tutkiminen teknil-

lisessä ja li ikennesuhteessä on Tie- ja vesiraken-

nusten ylihallituksen äskettäin peru.stetun hyd-
rografisen toimi.ston tehtävänä. — Puhtaasti tie-

teellisiä tutkimustapoja käyttäen työskentelee

h:n alalla maassamme vielä Hydrografis-
biologinen komissioni (ks. t.), jonka
suuriarvoisen työn tulokset myös mitä läheisim-

min hyödyttävät rannikko- ja merikalastus-

tamme.
Luotsihallituksen suorittamista mo-

nista kartoittamis- ja luotaustöistä mainittakoon

seuraavat: Suomen rannikko Torniosta
etelään, siihen luettuna Turun saariston länsi-

osa (vv. 1851-1909), Saimaan vesistössä
välit Lauritsala-Kuopio ja Lauritsala-Joensuu

(1857-65) , Kuopio-Iisalmi (1870) , Sarviuiemi-Mik-

keli (1876-78), Pukavesi ja Niskalampi (1876),

Pielisjoki ja -jiirvi (1878-84) , Punkaharju-Jouhen-
niemi ja Kesälaliti (1882-88) , Päiiiäiiiemi-Jakosen-

ranta-Harakaiini.ska ja Niskalampi-Mustalahden
Peonselkä (1884-85), Lajipeenrannan satama (1885

ja 1890) , Suvasvesi (1SS5) , Laivosaari-Mömmölän-
iahli, Sampaanselkä-Puhos (1887), Lap|)eenranta

-Käärmeniemi (1889), Enonvesi, Moisalrai, Kivi-

salrai, Rääkk\'länselkä (s. v.), Iliihtsaan-Nuotta-
saari-Korkeasaa ri-Hakovirta-Vuoli isaa ri-Säviön-

saari-Saarniemi-Kirkkosaari-Sulkava(1890), Kuo-
pio-Nilsiä, Kuopio-Papinsaari, Lamposaari-Ku-
rikkauiemi (sam. v.), Savonlinna-Jouhenniemi
.Moisalmen kautta (1893), Kerängön kanava

-Karvion sulku (1896), Joutsenon ja Ruokolah-

den pohjoispuolella olevat vedet (1908-09) ;

Kymijoen vesistössä Päijiinne(1879-85),

Ruotsalainen (1886), Nilakka, lis- Niini- ja Piela-

vesi (1891-95), Virmasvesi ja Kutaanvesi (1892),

Keiteleen vesistöt (1897-1903); Oulun järvi
(1904-1909).
Tie- ja vesirakennusten ylihalli-

tuksen hydrografiset työt kohdistuvat sisä-

vesistöihin. Vesitekiiillisten asiain käsittelemi-

sessä ilmaantuneet vaikeudet, jotka riippuivat

vesistöjemme hydrografian vajanaisesta tunte-

misesta, aiheuttivat ylihallituksen 1896 ryhty-

mään toimenpiteisiin päävesistöjen järjestelmäl-

liseen tutkimiseen. V. 1897 aloitettiin Vuoksen
hydrografiiien tutkimus, jota jatkui vv. 1898,

1899 ja 1902. Työ kolidistui etenkin vesimäärä-

ja vesikorkeusmittauksiin. Tuloksena tästä

työstä on 1908 julkaistu teos „L i s i ä Suo-
men hydrografiaan. I. Vuoksen-
virta". Vv. 1899-1907 toimitettiin hydrografi-

sia mittauksia Kokemäen alueessa ja vv. 1904-06

Pielisjoessa. Kymijoen hydrografian tutkiminen

alkoi V. 1900, ja seuraavina vuosina jatkettiin

vesimäärä- ja vesikorkeu.smittauksia eri paikoissa

virtaa. Vedenpinnan jiirjestelyä varten laadit-

tiin VV. 1904-05. paitsi karttaa koko joesta me-

restä Pyhäjärvelle, myöskin saman osan pituus-

profiili ja poikkiprofiileja. Laajemmassa muo-
dossa työt jatkuivat v. ioOS, jolloin Ylihallituk-

seen perustettiin erityinen TTydrografinen
toimisto, jonka tehtävänä on sisä vesistö-

jemme järje.stelmällinen hydrografinen tutkimi-

nen. Kymijoen työt ulotettiin koko Päijänteen

vesistöön, jota käsittelee v. 1911 julkai.stu »Li-
siä Suomen Hydrografiaan. IL K y-

minjoki ja sen sadealu e".

ITydrografis(>n toimiston seuraavat työt koh-

distuvat Kokemäenjoen ja Oulunjoen vesistöihin.
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Sisävesistöjemme hydrografia on myöskin ollut

tutkimiikäen esinceuä sekä valtion että yksityis-

ten puolelta. Mainittakoon v. 1899:n tulvan
ailieuttamieu valiinkojcn jolidosla asetetun val-

tiou komitean julkaisu „tMierscli\vemuiungen in

Finland in den Jahren 1898-1S09" (Fennia 19, i).

"l\^ S-m d E. R.
Hydrografis-biologinen komissioni, Suo-

men tiedeseuran ehdotuksesta asetettu toimi-

kunta, jolla on ollut tehtävänään huolehtia Suo-
men osanotosta v. 1902 ja seuraavina vuosina

toimeenpantuun kansainväliseen luonnontieteelli-

seen merentutkimustyöliön. Tämä työ tarkoittaa

1) selvittiiä yliteiseu olijelman mukaisen ja sa-

maan aikaan toimitettavien havaintojen nojall.i

Pohjois-Eurooppaa ympäröivien merien, Pohjois-

Aliantin, Pohjanmeren, Skagerakin, Kattegatin
ja Itämeren eri osien veden fysikaalisia ja ke-

miallisia oloja (virtoja, läinpötilaa, suolaisuutta
ja veilen sisältämää kaasumäärää eri syvyydellä)

ja näissä oloissa tapahtuvia muutoksia samoin
kuin planktonin laatua ja vailitelua, 2) selvittää

taloudellisesti tärkeiden kalalajien luonnonhisto-
riaa ynnä pohjalla asuvan eläimistön ja kasvis-

ton laatua. Suomen osaksi tässä työssä, johon
alku tehtiin jo v. 1S98, on joutunut Itämeren
pohjoisosa, Pohjan- ja Suomenlahti. Havainto-
jen tekemistä varten näissä Suomen rajamerissä
h.-b. k:lla on ollut tutkimusretkillään käytettä-
vänä v:sta 1903 alkaen varta vasten tällaisia
meritutkiinuksia ja kalastuskokeita varten val-

tion varoilla rakennettu höyrylaiva „Nautilus";
myös sillä on erikoinen Ilelsingissä sijaitseva

laboratori hydrografisia ja planktologisia tutki-

muksia varten. Hydrografisia töitä ovat johta-

neet Th. Hornin ja R. Witting, planktontutki-
muksia K. M. Levander, kalastuskokeita J. A.
Sandman. Havainnot ja tutkimustulokset ovat
julkaistut osaksi yhteisessä kansainvälisessä,
Kööpenhaminassa ilmestyvässä „Bulletin"issii,

osaksi julkaisusarjassa,.Finnländische hydrogra-
phiscbbiologische Untersuchungeu" (tähän asti

viisi numeroa) ,,Suomen kartastossa" ynnä
muualla. [Th. Homon, „Suomen rajameret ja nii-

den tutkiminen" („Oma maa" III, sivv. G01-612).]

K. M. L.
Hydroidipolyypit ks. H y d r o z o o i t.

Hydrokarbuuri, hiilivety, erittäin sellainen

helposti haihtuva hiilivety, jota käytetään va-
laisf usRineena.
Hydrokinoni, paradioksybentsoli, C,H4(0n)j,

kuuluu fenoleihin, valmistetaan kinonista tai

aniliinista. H. muodostaa värittömiä, veteen
liukenevia kiteitä, vaikuttaa antiseptisesti,

käytetään kehittäjänä valokuvauksessa.

Edv. Bj.
Hydroksidit ks. Emäkset.
Hydroksygeenikaasu, räjähdyskaasu, bappi-

ja vetykniisini seos.

Hydroksyli, hydraateissa esiintyvä yhden
happi- ja yhden vetyatomin muodostama ryhuid
(OH).
Hydroksyliamiini, typen, vedyn ja hapen

kem. yhdistys, NHjO ; sitä saadaan esim. typpi-
hapon etyyliesteristä pelkistäniällii tinalla ja

suolahapolla ja hajoittamalla sopivilla keinoin
saatu, suolahappoa sisältävä jMidistys ; h. on vä-

ritön, hajuton, kiteinen aine, liukenee hyvin
veteen ja alkoholiin, syövyttää lasia; se on pel-

kistävä, myrkyllinen aine ; synnyttää happojen
kanssa veteen ja alkoholiin liukenevia suoloja.

S. V. n.
Hydrologia (kreik. hydör = vosi, ja logos =

oppi), oppi vedestä, käsittelee veden eri esiin-

tymistapoja luonnossa ja sen näistä aiheutuvia
erilaisia ominaisuuksia.
Hydrolyysi (kreik. /i?/dör = vesi, ja lysis =

liuos), veden, happojen tai fermenttien ailieut-

tama kem. ilmiö, jossa aine hajoo, yhtymällä
veteen.

Hydromeduusat ks. H y d r o z o o i t.

Hydromekaniikka (knik. hydör = vesi, ja

mekaniikka), oppi nesteiden tasapainosta ja
liikkeestä. H. jakaantuu kahteen osaan: hydro-
statiikka ja hydrodynamiikka
(ks. n.).

Hydrometallurgia, oppi metallien valmistuk-
sesta malmeistaan kostein keinoin. (S. V. II.)

Hydrometra ks. Vesimittari, Vesi-
e m ä.

Hydrometri (kreik. ln/dur = ves\, ja metron =
mitta). 1. Vedennopeuden mittari, jolla mita-
taan virran nopeutta joissa ja kanavissa. Yksin-
kertaisin h. on uimuri korkeintaan 0,i m syvässä

Kuva 2.
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Kuva 3.

uiva esine, esim. puukeppi tai umpinainen torvi,

jonka toisessa päässä on paino, niin että se vain

vähän näkyy veden yli, jotta tuuli ei siihen pääse

sanottavasti vaikuttamaan. Rannalle merkitään
neljällä seipäällä kaksi yhdensuuntaista tähtäys-

linjaa kohtisuorasti virran suuntaa vastaan ja

tarkkaamalla, milloin virtaan heitetty uimuri
sivuuttaa kummatkin tähtäyslinjat saadaan mer-
kityksi aika, minkä uimuri tarvitsee kulkeak-

seen linjojen välisen matkan. Virran nopeus
mittauspaikalla on matkaa pituus jaettuna

ajalla. Virran nopeus on erilainen eri kohdilla

joen tai kanavan poikkileikkauspintaa. Pienin
on nopeus pohjalla, suurin nopeus on tuulesta

riippuen joko pinnalla taikka alempana, aina

0,3» kertaa koko syvyys, keskimääräinen nopeus
on syvyydellä 0,5s t. 0,8o kertaa koko syvyys.

Jos eri kohdilla joen poikkilinjaa on tehty no-

peusmittauksia ja näistä muodostetaan keski-

arvot koko poikkileikkauspinnalle, on yleensä
pienin nopeus . . ^ . ..,, . . k-ski ni.peiis

^0,83 ia 0,40 Vallila ia 7=
sumin nopr-us > j"- > j suurm n'>ppiis

0,»s ja 0,78 välillä. Kuta matalampi ja karkeampi
uoma on, sitä enemmän eroaa suurin nopeus
muista nopeuksista. Eri syvyyksien keskinopeus
uimurin kulkemalla tiellä on 0,85 kertaa uimurin
nopeus. Koko profiilin keskinopeus kerrottuna
veden poikkileikkauspinnalla antaa joen vesi-

määrän aikayksikössä. Tarkemmissa mittauk-
sissa käytetään hydrometristä siipira-
tasta 1. flyygeliä (Woltmannin flyygeli).

Toimivana o.'5ana siinä on siipiratas, jonka virta

panee pyörimään, rattaan akseli on yhteydessä
joko kellontapaisen kierrostenlukijan taikka pie-

nen sähköjohtolaitteen kanssa, joiden avulla

siipirattaan kierrosten luku siinä ajassa,

minkä koje on ollut veteen upotettuna taikka
vapaasti toimimassa, saadaan luetuksi ja mer-
kityksi. Kierrosten luku aikayksikössä on var-

massa, kokeiden avulla määrätyssä suhteessa vir-

ran nopeuteen. Suomen hydrografinen toimisto

käyttää kuvassa 4 a ja 4 b ku-

vatun mallisia siipirattaita. Ontto
salko painetaan mitattavalla pai-

kalla pohjaan, sitä pitkin lasketaan

salon sisällä kulkevalla langalla

siipiratasta kantava holkki. Siipi-

rattaan akseli on aina vaakasuo-
rassa ja virtaa vastaan suunnat-
tuna ja kulkee tiiviisti torven lä-

pitse rataslaitteita sisältävään ve-

denpitävästi suljettuun koppaan.
Euuviksi muodostettu akselin pää
panee siihen tarttuvan hammasrat-
taan pyörimään ja pyörähdykset
synnyttävät hetkellisiä sähkövir-

toja salon sisässä ylöspäin kulke-

vassa sähköjohdossa, johon on kyt-

ketty joko soittokello, jonka heläh-

dyksistä kierrokset voidaan laskea,

taikka erityinen kierrosten lukija.

Flyygeliin on yhdistettynä myöskin
syvyyden mittauslaite. Flyygelillä

voidaan helposti mitata virran no-

peus eri syvyyksiltä. Kuva 1 esit-

tää Vuoksen virrasta useampia
poikkiprofiileja, joissa nopeusmit-
tauksia on tehty. Kuviin 2 on mer-

kitty profiilin eri kohdissa ja eri syvyyksillä val-

litsevat nopeudet viivapituuksilla pystysuorasta

Kuva 4 b.

oikeallepäin. Kuva 3 esittää kokonaislaitetta ja

lauttaa, jclta mittaukset tehdään. [Strukel, „Der
Wasserbau"; ,,Lisiä Suomen Hydrografiiaan. I

Vuoksen virta".]

2. ivs. A r e o m e t r i. J. C-en.

Hydronefroosi (kreik. hydör = vesi, ja ne-
pltro's = munuainen), vesimunuainen, munuais-
maljan vesipöiiö, virtsankulun estymisen aiheut-
tama munuaismaljan ja läheisten virtsatiehyeit-
ten laajeneminen virtsantapaisen nesteen ka-
saantumisesta. (M. 0-B.J
Hydrophidae ks. M e r i k ä ä r m e e t.

Hydroporus, kovakuoriaissuku sukeltajien
(Dytiscidcc) heimossa. Mustia tai mustan- ja kel-

taisenkirjavia. Toiset lajit elävät joissa, toiset
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järvissä, lammikoissa ja lätäköissä. Pituus vaih-

telee 2:sta 5:een mm. Suomessa yli 50 lajia;

monet niistä erittäin yleisiä. U. S-s.

Hydrops (kreik.) , vesimäisen nesteen kasaan-

tuminen ruumiin onteloihin, niinkuin niveliin,

riutaouteloou, vatsaonteloon, sydänpussiin y. m.

H. syntyy enimmäkseen verenkierron häiriöitten

aikaansaamasta, veren vesimäisen aineksen ki-

hoamisesta ulos verisuonista, vrt. E d e e m i.

(M. 0-B.J
Hydropterides ks. Saniaiset,
Hydrorakis 1. 'hydrorrhachis (kreik.

hydör = vesi, ja rakhis = selkä), tautiperäinen,

vesimäisen nesteen kasaantuminen joko selkä-

ytimen kanavaan (h. interna) tahi lukinkalvon-

alaiseen tilaan (h. exttrna). Synnynnäinen tila,

johon usein yhtyy erityinen epämuodostuma, n. s.

selkäranganhalkeama (spina MfidaJ.
(M. 0-B.)

Hydrosfääri (kreik. /ii/dör = vesi, ja sphaira

= pallo) , maapallon vesikerrokset, joihin siis kuu-

luvat meret ja järvet. Maapallon pinta-alasta

on u. '/lo vesien peittämää, ja jos maanpinta olisi

aivan tasainen, jolloin h. peittäisi sen kauttaal-

taan yhtä vahvana kerroksena, niin tämän pak-

suus olisi n. 2,500 m. Maapallon vesimäärien
koko tilavuus on suunnilleen 1,»5 miljardia

kuutiokilometriä. P. E.
Hydroskopia (kreik. hydör = vesi, ja shopein

= katsoa), vanhaan luuloon perustuva salaperäi-

nen taito, joka muutamilla ihmisillä on muka
tuoreen oksahaarukau avulla löytää maahan kät-

kettyjä vesisuouia. Kun tällainen henkilö, pitäen

haarukkaa käsissään lähellä maata, tulee vesi-

suonen kohdalle, taipuu oksa muka maata koh-

den. J. C-6n.

Hydrostaattinen, kuuluva hydrostatiikkaan
(ks. t.).

Hydrostaattinen paine ks. Hydrosta-
tiikka.
Hydrostaattinen paradoksi ks. Hydrosta-

tiikka.
Hydrostaattinen 1. Realin puristin, koje,

jossa nestepatsas (vesi, väkiviina) hienonnetusta

aineesta puristaa ulos jotakin sen sisältämää

mehustetta (ekstraktia)

.

Hydrostaattinen vaaka eroaa tavallisesta

vaa'asta vain siinä, että sen toisessa vaaka-
kupissa tavallisesti on lyhyemmät kannattimet
kuin toisessa ja sen pohjassa ulkoneva koukku,
johon tutkittava kappale voidaan ripustaa. H:lla

v:lla saattaa määrätä sekä kiinteiden että neste-

mäisten kappalten ominaispainon käyttämällä
Arkliimedeen lakia (ks. t.). U. >S:n.

Hydrostatiikka (kreik. hydör = vesi, ja stati-

Ä;o's = pysähdyttävä), hydromekaniikan nestfiden

tasapainoa käsittelevä osa. Jos neste on astiassa

tasapainossa, niin sen aiheuttama paine on kohti-

suorassa astian seiniä ja nesteeseen upotettujen
kappalten pintaa vastaan. Nesteen vapaa pinta
on myös joka pisteessään kohtisuorassa siinä

vaikuttavien voimain resultanttia vastaan. Kun
sentähden neste on ainoastaan painovoiman alai-

sena, asettuu se kohtisuoraksi tämän voiman
suuntaa vastaan s. o. vaakasuoraksi. Joka koh-
dalta umpinaisessa, nesteellä täytetyssä astiassa
leviää nestemolekylien herkkäliikkeisyyden täliden

mielenmääräistä pintaa vastaan vaikuttava paine
siten, että jokainen yhtäsuuri pinta tulee yhtä

voimakkaasti puristetuksi (Pascalin laki). Tähän
tosiasiaan perustuu hydraulinen puristin (ks. t.).

Nesteen oman painon tähden painavat yläpuoli-

set nestekerrokset alempia ja paine jatkuu suu-

rennettuna ylhäältä alaspäin kerroksesta kerrok-
seen. Näin syntynyttä painetta sanotaan nesteen
hydrostaattiseksi paineeksi. Nes-

teessä olevan vaakasuoran tason kaikissa pis-

teissä se on yhtäsuuri. Astian vaakasuoraa pohjaa

vastaan tai yleensä vaakasuoraa pintaa vastaan
on hydrostattineu paine niin ollen yhtä suuri
kuin sen nestepylvään paino, jolla on painettu
ala pohjapintana ja sen pystysuora etäisyys nes-

teen vapaasta pinnasta korkeutena. Pohjapai-
neen suuruus riippuu siis ainoastaan pohjapinnan
suuruudesta ja sen pystysuorasta etäisyydestä
nesteen pinnasta, eikä ollenkaan astian muodosta.
Koska tämä seikka tuntuu ensi silmäyksellä mah-
dottomalta, on sitä sanottu hydrostaatti-
seksi paradoksiksi. Hydrostaattinen

paine pystysuoraan ylöspäin on yhtä suuri kuin
hydrostaattinen paine pystysuoraan alaspäin sa-

maa pintaa vastaan, sillä muuten ei neste pysyisi

tasapainossa. Vinossa olevan pinnan eri pis-

teissä hydrostaattinen paine ei enää ole sama,
vaan on se sitä suurempi, kuta syvemmällä piste

sijaitsee. Hydrostaattinen paine tällaista pintaa
vastaan on yhtä suuri kuin sen nestepylvään
paiuo, jolla on painettu pinta pohjana ja sen

painopisteen pystysuora etäisyys nesteen va-

paasta pinnasta (keskipainekorkeus) korkeutena.
Lain hydrostaattisesta paineesta lausui ensiksi

alankom. Stevin. — Jos ajattelemme nesteeseen

upotetuksi esim. kuution muotoisen kappaleen
siten, että sen kaksi pintaa on yhdensuuntaista
nesteen pinnan kanssa, niin hydrostaattiset pai-

neet kuution pystysuoria pintoja vastaan kumoa-
vat toisensa. Alapuoliseen pohjaan vaikuttaa
suurempi paine kuin yläpuoliseen. Erotus, joka

ilmoittaa kappaletta ylöspäin nostavan voiman
suuruutta, on yhtä suuri kuin kuution syrjäyttä-

män nestemäärän paino. Kappale menettää siis

nesteeseen upotettuna yhtä paljon painostaan

kuin sen kokoinen nestemäärä painaa (Arkhi-
medeen laki), vrt. myös Deplasemeutti,
Metasentrumi, Ominaispaino ja Yh-
tyvät astiat. U. S:)i.

Hydrosulfaatit, rikkihapon happamet suolat.

Hydrosulfidit, rikkiyhdistykset, jotka vas-

taavat hydraatteja ja sisältävät ryhmän SH;
esim. kaliumhydrosulfidi, KSH.
Hydrotekniikka (kreik. hydör = veiii, ja tek-

niikka), vesirakennusoppi (ks. t.).

Hydroterapia (kreik. hydör = vesi, ja thera-

pe'ia - hoito) ks. V e s i p a r a n n u s.

Hydrotoraksi 1. hydrothorax (kreik.

hydör = \Qsi, ja i/iöräfcs = haarniska) , seroosisen

nesteen kasaantuminen keuhkopussiin, mikä ai-

heutuu verinesteen kihoamisesta verisuonista (ei

tulehduksen aikaansaamista taudillisista tapah-

tumista) . vrt. P 1 e u r i t i s. (M. OB
Hydrotropismi (kreik. /lydör = vesi, ja tro-

pos = kääntyminen), se ominaisuus kasvin-

osissa, että kosteus vaikuttaa niiden kasvusuun-

taan joko puoleensa vetävästi (positiivinen h.)

tai poistyöntävästi (negatiivinen h.). Edellisestä

ovat esimerkkinä juuret, jälkimäisestä home-

sienien itiöpesäkkeeuvarret. (J. Ä. W.)
Hydrozooit ovat sileävatsaisia, polttiaiseli-
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millä varustettuja onteloeläimiä, joiden suu joh-

taa välittömästi ontelovatsaan. Muutamilla
h:eilla on kehityksessään kaksi sukupolvea: p o-

lyyppi ja meduusa, jotka ovat keskenään
sukui)nlvenvuorottelusulitcessa, toisilta puuttuu
jompikumpi polvi, jotenka ne esiintyvät joko

aiuoastaan polyyppeina, jotka silloin suvullisesti

tai suvuttomasti syntyvät toisistaan, tai ainoas-

taan meduusoina, jotka syutyvät toisistaan su-

vullisesti. II:n polyyppi on kiinui-istuva eläin,

jonka rakenteesta lampi polyyppi (Ilydra) tar-

joaa luonteenomaisimman esimerkin. Meressä
tavataan kuitenkin hydroidipolyyppeja, jotka
eroavat IJi/drasta. siinä, että ovat savuttomia ja

että epätäydellisen silmikoimisen kautta kasva-

vat pysyviksi kolonioiksi, yhdyskunniksi. Näissä

eläinten vatsaontelot ovat toinen toistensa yhtey-

dessä putkisysteemin kautta, jota pitkin ravinto

pääsee tasan jakaantumaan koko yhdyskuntaan.
Pehmeää eläinryhmää suojaa kiinteäksi putkeksi

kovettuva ektodormin erittämä peridermi,
mikä eräillä h:eilla laajenee laajasuiseksi kelloksi

(hydrotlieca), johon polyyppi vaaran tullessa

saattaa vetäytyä. Sukupuolielinten asemesta
syntyy polyy])piylidyskunuasta silmikkona eri-

tyinen sukupuolieläin, meduusa. Tämä on

vapaasti liikkuva, yksineuvoinen, kollonmuotoi-

nen; sen ruumis on suurimmaksi osaksi vetistä

hyytelöä ja sen laidassa on lonkerolta, joiden

pohjaluku on 4 t. 8. Laidasta riippuu meduusan
karakteristisin elin, purjepalle, craspe-
don 1. v e 1 u m, jonka avulla eläin uiskentelee.

Tämä onpurjepalteinen 1. kraspedoot-
t i n e n meduusa, erotukseksi liuskameduusain
(Schyphomedusce) (ks. t.) purjepalteetto-
masta 1. akraspedoottisesta meduu-
sasta. Kellon sisäpuolella riippuu keskellä vatsa,

jonka alapäässä on suuaukko; sen yläpäästä läh-

tevät sädeputket laitaan asti, jossa ne yh-

distää renkaanmuotoinen reunusputki. Suku-
puolielimet syntyvät vatsaa tahi sädeputkia pääl-

lystävässä ektodermissä. Lonkeroitten pituuttais-

lihakset ja rengaslihakset kellon sisäpuolella ja

purjepalteessa saavat aikaan eläimen liikkeet.

Purjepalle kääntyy kellon suuhun päin, ja kun
tämä samalla puristaa sisässään olevan veden

ulos, ui meduusa eteenpäin tykkivin liikkein.

Keskushermosto on kahtena yhdensuuntaisena
renkaana reunusputken kohdalla. Toinen näistä

on yhteydessä aistimien, punaisten pigmentti-

pilkkujen, yksinkertaisten silmien sekä kuulo-

rakkojen, statocystien kanssa. Lonkeroissa on
tuntoripsiii. Meduusan munasta kehittyy ripsi-

toukka, joka kiinnit3'ttyään saa suuaukon ja

lonkerolta ja silinikoimalla muodostaa polyyppi-

yhdyskunnan, suvuttoman polven. ^leduusaa voi-

daan pitää vain korkeammin kehittyneenä, ui-

vaan elämäntapaan mukautuneena polyyppina.
Sukupolvenvuorottelu voi muuttua polymor-
fismiksi, kun meduusa jää eläinyhdyskuntaan
kiinni. Jos otamme huomioon yksinomaan po-

lyyppimuodot, jakaantuvat h. seuraaviin ryh-

miin: 1) ITydraariot ovat joko suvullisesti

tahi suvuttomasti lisääntyviä polyyppeja, eivät

muodosta yhdyskuntaa. 2) Tubulaariot ovat
yhdyskunnittain eläviä, peridermillä varustet-

tuja polyyppeja; hydrotheca puuttuu. 3) C a m-

panulaariot muodostavat polyyppiyhdys-
kuntia, niillä on peridermi ja hydrotheka. 4)

Ilydrocorallit: peridermi vahvasti kalk-

kiutunut, muistuttaen korallirunkoa, meduusat
surkastuneet, lyhytikäiset.— Ottamalla meduusa-
muodot ryhmitj-sperustaksi erotetaan niinikään

neljä ryhmää, joista 1) Anthomeduu soilla
ja 2) L e p t o m e d u u s o i l 1 a kehityksessään

on edelläkäyvä polyyjipipolvi (edellisillä t u b u-

1 a a r i o, jälkimäisillä campanulaario).
Edellisillä ovat sukurauhaset vatsan seinissä ja

silmäpilkut purjepalteessa, jälkimäisillä suku-

rauhaset sädepulku>n ulkopinnalla ja purjepal-

teessa on kuulorakkoja. 3) Trachymeduu-
soilla on vain meduusamuoto, jonka lonkeroissa

on kuulorakkoja, sukuelimet sädepulkien ulko-

pinnalla, purjepalle on paksu. 4) S i p h o n o-

p h o r i t ovat polymorfisia, vapaasti uivia antho-

meduusa-yhdyskuntia, joiden yksilöt ovat eri-

laistuneet eri tehtäviä varten.

Vain harvat h:t ovat suolattoman veden eläi-

miä (hydraariot), useimmat ovat merieläimiä.

Polyypit elävät enim-
mäkseen rantamilla, mut-
ta niitä tavataan sj'väs-

säkin vedessä. Meduusat
ovat pelagisia, s. o. ne
ajelehtivat ja uiskentele-

vat pintavesissä meren
ulapalla. ILja on sekä

läm|)imi.ssä että kylmissä
merissä. Meidän sisä-

vesissämme elävät hyd-
raariot Ilydra viridis ja.

II. grisea, merenrannoilla
murtovedessä tubulaario

Cordylophora laciistris ja.

campanulaario Gonothy-
rea Lov4ni. Ilydroidipo-

lyypit ovat muutaman
mm:n pituisia, vaikkakin
poikkeuksia tavataan aina

2 m:n siuiruisiin, esim.

Challeuger-retkikunnan löytämä syvänveden po-

lyyppi Monocatilus imperator. Polyyppiyhdys-

kunnat ovat muutaman cm:n, harvoin 1 m:n kor-

kuisia. Meduusain suuruus vaihtelee muutamista
mmreistji muutamiin cm:eihin. E. ^V. S-

Hyeenakoira (Gunia [LycaonJ pictus) oli ai-

kaisemmin Etelä-Afrikassa sangen yleinen. Noin

puoli vuosisataa
sitten se kuiten-

kin rupesi vähene-
mään ja vetäytyi

Sisä-Afrikkaan,
jossa sitä nyt tava-

taan Kordofanin
aroille saakka. Se

on koira, jolla on

hyeenan ulkomuo-
to, kaikissa ja-

loissa neljä var- *

vasta. Pituus on
yli 90, korkeus 60

ja häntä 40 cm.
Väri on valkean-, ruskean- ja mustankirjava,

juovikas. Suurissa parvissa, joissa usein on 50-60

eläintä, h. ajaa saalistaan, jona tavallisimmin

ovat antilooj)it ja kotieläimet. Sen tekemä va-

hinko buurien karjalaumoille on suunnaton.
E. W. 8.

Eräs hydrozooi (Campanu-
laria Johnsnini) a ja 6 hyd-
rotheca, d hydrocauliis, f
gonoiheca, jossa blasto-

styli ja meduusasilmuja,
g irtaantunut medx-useu

Hyeenakoira.
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"^^t.

Täplikäs hyeena.

Hyeenat (Hyeena) ovat Vanhan maailman
petoelilimiil, joiden ruumiinrakenteessa on kissa-

eläinten ja

koirien vä-

lisiä omi-
naisuuksia.

Väliasteena
edellisiin

ovat s i-

V e 1 1 1 k i s-

s a t e Vi-

verridoe),

jälkimäisiin

m a a-

hukka
(Proteles

cristatus).

H:n ruumis

on yleensä vahvarakenteinen, takajalat matalam-
mat kuin etujalat, joten niiden asento ja ruumiin-

muoto tulee epämiellyttäväksi, pää on iso ja

leveä, häntä lyhyt ja turkki karkeakarvainen.
Jaloissa on vain neljä varvasta, joissa sisään-

vedettävät, vahvat ja tylsät kynnet. Leuat ovat

vahvat ja hampaat erittäin voimakkaat. Ham-
paisto on poikkeava sivettikissain hampaistosta

siinä, että h:lla on ainoastaan yläleuassa tavalli-

sesti 2, alaleuassa 1 nystermiihammas. H. ovat

yöeläimiä, jotka syövät enimmäkseen raatoja.

Aikaisemmin h. ovat olleet levinneinä suureen

osaan Eurooppaakin, nyt niitä tavataan vain

Afrikan ja Aasian lämpimissä- osissa. Juovi-
kas hyeena (H. striata) on kellanharmaa,
mustin poikkijuovin. Korvat ovat suuret ja

terävät, harja niskassa karkea. Se asustaa avoi-

milla mailla Pohjois-Saharasta Bengaalin-lahteen,

pohjoisessa Kaukasukseen asti. Ruumiin pituus

100-110 cm, häntä 45 cm. Vieläkin suurempi
on Saharan eteläpuolisissa maissa elävä täpli-
käs hyeena (H. croc«fa^. Sillä ei ole selkä-

harjaa, häntä on lyhempi ja lyhytkarvaisempi

kuin edellisellä. Väri on kellanruskea, seassa

tummanruskeita täpliä. Tämä laji on raatele-

vaisempi kuin edellinen, vieden usein kotieläimiä,

jopa lapsiakin saaliikseen. E. W. S.

Hyötografia (kreik. hi/etoa = sB.de, ja graphein
= kirjoittaa) , oppi sateesta.

Hyetometri (kreik. Iifjetos = sade, ja metron =

mitta), sateenmittaaja. ks. Sademittari.
Hyfasis ks. H y p h a s i s.

Hygieia f-gi'eia, myöskin -gie'iäj (kreik.)

,

terveys, olennoituna terveydenjumalatar, Askle-

pioksen neitseellinen tytär (ks. Asklepios).
Ateenassa H. esiintyy myös Athena jumalattaren
epiteettinä; Athena H:lla oli alttari Akropoliissa.

Hygienia (kreik. B\igi'eia oli terveydenjuma-

latar), tervpysoppi, terveydenhoito, se lääketie-

teenhaara, joka pyrkii säilyttämiiän ja vahvista-

maan sekä yksilöitten että myöskin koko kansain

ja yhteiskuntain terveyttä. Siihen sisältyy yhtä
hyvin asiaankuuluvain seikkain tieteellinen tut-

kiminen kuin myöskin saavutettujen tulosten ja

jokapäiväisten kokemusten hyväksikiiyttäminen.

H. on siten se lääketieteenhaara, jonka tulee olla

joka ihmiselle jossakin määrin tunnettu, jotta hän
voisi omaa terveyttään vahvistaa ja tarpeettomia
haitallisia vaikutuksia ajoissa välttää. Asian-
haarain mukaan h:ssa erotetaan eri puolia, jos-

kin johtavat periaatteet niissä aina ovat samat:

yksilökohtainen h., yhteiskunta-, asunto-, tehdas-,

kouluhygienia j. n. e. M. 0-B.
Hygrografi (kreik. /ij/^ros = kosteus, ja gra-

/j/teijt = kirjoittaa), itsetoimiva kosteudenmit-
taaja.

Hygrologia (kreik. /(T/_7ros = kosteus, ja /ogros =

oppi), oppi kosteudesta, eritoten ilman kosteu-

desta.

Hygrometri (kreik. /(j/f/ros = kosteus, ja met-

j"o?i = mitta), meteorologinen koje, jolla ilman-
kosteus (ks. t.) voidaan mitata. Ensiniiiinen tie-

teelliseenkin tarkoitukseen kelpaava, relatiivisen

kosteuden ilmoittava h. on Saussuren suunnitte-

lema (1783) hiushygrometri. Sen rakenne
perustuu tietoon, että ihmisen hiukset samoin
kuin monet muutkin elolliset aineet imevät il-

masta itseensä vettä ja sen kautta venyvät. Kos-
teuden vähetessä hius jälleen luovuttaa vettä ja

kutistuu. Viime aikoina on Koppen hius-h. ollut

laajalti käytännössä. Tätä samoin kuin n. s.

hygroskooppeja käytetään nykyään taval-

lisesti vain ilmaisemaan ilman kosteuden lisään-

tymistä tai vähenemistä, mutta ei enää tieteel-

listä tarkoitusta varten. Suurempi tarkkuus kos-

teuden määräämisessä saavutetaan k o n d e n-

satsioui-hygrometreillä. Niillä havai-

taan, paljonko ilman lämpötilan pitäisi aleta,

jotta siinä oleva vesihöyry riittäisi täyttämään
ilman vesihöyryllä, toisin sanoen, jotta kaste-
piste (ks. Kaste) olisi saavutettu. Daniell

suunnitteli (1819) ensimäisen koudensatsioni-h:n.

Viime aikoina Alluard, Nippoldt ja Michel ovat

olennaisesti parannelleet kondensatsioni-h:iä. Ny-
kyään enimmän käytännössä oleva h. on A u-

gustin psykrometri, joka hyvin soveltuu

sääntöperäiseen havaintojentekoon. Telinee.ssä

riippuu vierekkäin kaksi tarkkaa lämpömittaria.

Toisen astian (kuulan) ympäri on kääritty ohut

musliinikerros, joka pysytellään kosteana. Kos-

tutettu lämpömittari ilmoittaa veden haihtumi-

sen vuoksi alemman lämpötilan kuin kuiva

lämpömittari. Aleneminen on sitä suurempi kuta

kuivempi ilma on. Lämpömittarien osoituksien

erotuksen avulla saattaa ilman vesihöyrymäärän
laskea, jos lisäksi tunnetaan vesihöyryn maksimi-

paine lämpötilassa, ilmapaineen suuruus ja

eräs konstantti. Vesihöyryn jäntevyys (ja pal-

jous) saadaan myös n. s. psykrometritauluista

(esim. Jelinek, „Psychrometertafeln", 5:s pain.

1903). Ilman kosteuden laskeminen äsken mai-

nittujen suureitten avulla edellyttää, että kostean

lämpömittarin astian ohi kulkee alituinen ilma-

virta, joka poistaa muodostuneen vesihöyryn.

Tätä seikkaa silmällä pitäen on Assmannin
aspiratsion i-p sykrometri rakennettu,

vrt. Ilmatieteelliset kojeet (kuvia)

.

— Kemiallisella tavalla saattaa suorastaan mää-

rätä tunnetun ilmatilavuuden sisältämän vesi-

höyryn painon. Tutkittava ilmamäärä johdetaan

kosteutta vahvasti itseensä imevän aineen, kuten

kloorikalsiumin tai rikkihapon ohi ja tämän
aineen painolisäys tutkitaan. Keino on hyvin

tarkka, mutta monimutkainen. Mukavampi on

Sond6nin keksimä keino tutkia, paljonko vesi-

höyryä tarvitaan ilman täyttämiseksi vesihöy-

ryllä. U. S:n.

Hygrometria (kreik. hygros = kosteufi, ja met-

ron = mitta) , oppi ilman kosteuden määräämi-

sestä.
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Hygroskooppi (kreik. 7^t/5rros = kosteus, ja

skopeiJi = niihdä) ks. II y g r o m e t r i.

Hygroskooppinen kosteus, se osa kappaleen

vesip'itoisuudesta, joka riippuu ilman kosteuden
vaihtelusta. H. k. voidaau kappaleesta poistaa,

jos se säilytetään aivan kuivassa ilmassa.
Hygrophorus ks. Helttasienet.
Hygroskooppiset aineet, sellaiset aineet, jotka

erittäin helposti yhtyvät veteen; käytetään pois-

tamaan vettä (kosteutta) ilmasta ja nesteistä;

esim. kloorikalsiumi, kouseutreerattu rikkihappo,
fosforipentoksidi. Edv. Ej.

Hygroskooppisuus, muutamissa aineissa esiin-

tyvä kyky helposti yhtyä veteen tai vesihöyryyn.
Hyklösund, loistolyhty Orsö nimisen saaren

luoteisella rannalla Barön-salmen kapeimmalla
kohdalla. E. 8.

Hyksos, aasial., luultavasti seeniil. kausa t.

kansanryhmä, joka 1700-Iuvulla e. Kr. valloitti

Egyptin (ks. t. I, 543) . H. tutustutti egypti-

läiset valloitussotiin ja hevosen käyttämiseen.
K. T-t.

Hyla ks. L e h v i s a m m a k k o.

Hylsea ks. Brasilia, I, palsta 1226.

Hylas [-läsj, kreik. tarustossa nuori poikanen,

Herakleen lemmikki ; oli hänen kan.ssaan mukana
Argonauttien retkellä. Kun oltiin maissa Pro-
pontiin aasianpuoleisella rannikolla, meni H.
vettä hakemaan ; mutta silloin lähteen haltijatar

rakastui häneen ja veti hänet luokseen syvyy-

teen; turhaan sureva Herakles kutsui kadon-

nutta. Taru liittyy erääseen mainitussa seudussa

vietettyyn juhlaan, jonka menoihin kuului H:n
nimen huutaminen. O. E. T.

Hyljekeihäs ks. Hylkeenpyynti.
Hyljeverkko ks. Hylkeenpyynti.
Hyljätä, lakit. Ylempi oikeusaste voi tehdyn

valituksen joko muodollisten seikkojen perus-

teella jättää käsittelemättä tahi asiallisten seik-

kojen perusteella hyljätä tai hyväksyä, vrt. V a-

1 i t u s, Kumota.
Hylkeenkarvaverka, talvipäällysvaatekangas,

jouka hylkeennahkaa muistuttava pintakarva on

nukittamalla revitty kankaan pintaa peittävistä

kudejuoksuista. E. J. S.

Hylkeenpyynti. Hylkeet ovat kalastukselle

sangen vahingollisia, eivät ainoastaan siten, että

ne syövät tavattomasti kaloja, vaan myöskin
repimällä kalastajain verkkoja ja muita pyydyk-

Kiiva 1.

siä — niiden tekemä vanhinko lasketaan Suo-

messakin tuhansiksi markoiksi vuodessa. Tämän
vuoksi sekä nahan ja rasvan takia niitä pyydys-

tetään innokkaasti. Sekä Ameriikan että Eu-
roopan puolella ja Huippuvuorien luona on hyl-

keenpyynti hyvin tuottavaa. Meidän maassamme
tapetaan tilastollisten tietojen mukaan n. 5,000

kpl. vuotuisesti. V. 1909, jolloin Suomen valtio

määräsi 5 markan tapporahan hylkeestä, on tämä
luku lisääntj'nyt melkein kaksinkertaiseksi. Huo-
mattavammassa määrin harjoitetaan hylkeen-

pyyntiä Suomessa vain merien rannoilla ja

Laatokalla. Kevättalvella ja jäänlähdön aikaan

lähdetään eväät mukana moniaiksi viikoiksi

hakemaan hylkeittcn olinpaikkoja, jolloin usein-

kin noustaan jäälautoille (kuva 1). Merellä pyy-
täjät tavallisesti asettuvat hylkeiden hengitys-

avannoille vahtimaan, pistääkseen, niin pian kuin

hylje on nostanut päänsä ylös vedestä, siihen

hyljekeihäänsä, jonka toisessa päässä on

varresta irtautuva, pitkään nuoraan kiinnitetty

vä'ällinen terä (n a p u k k a) , toisessa rautainen

piikki, millä pyytäjä tunnustelee jään pak-

suutta ja syytää reikiä (kuva 2).

Iskun saatuaan hylje sukeltaa

heti jälleen veteen, mutta palaa

pyyntimiehen nuorasta vetäessä

ennen pitkää avannolle takaisin.

Yleisin on tapa ampua hylkeitä

hengitysreikien ympäristöiltä. Pääs-

täkseen vaanimaansa eläintä tämän
huomaamatta niin likelle kuin suin-

kin, pyytäjä joko pukeutuu valkoi-

siin vaatteisiin tai verhoaa pu-

kunsa valkoisella kankaalla ja lä-

henee saalistaan kontaten; jotta

tämä kävisi helpommin, hän nojaa

vasemmalla kyynärpäällään ja pol-

vellaan suksenmuotoiseen ral-
laan, jolle hän rautahaarukkojen
nojaan eteensä on asettanut pys-

synsä (kuva 3) . Saalis on vaihteleva,

parhaassa tapauksessa 25-30 kpl.

2-2 V2 kuukauden retkeltä mieheen.

Laatokalla, jossa raila on tuntema-
ton, käytetään, missä ei ole suo-

justavia romppeita tai jääharjan-

teita, railan tapaan kelkkaa. Niin
hyvin railan nokassa kuin kelkan
sevilla pidetään lisäsuojana valkois-

ta purjetta, jossa on sekä tähystys-
|

että ampumareikä. Uusmaalaiset
railat ovat etupuoleltaan varuste-

tut kotelolla, jossa pyssy väliai- Kuva 2.

koina pidetään. Avannolta pyyde-
tään hylkeitä myöskin n. s. haarikalla eli

hankki raudalla, joka on kolmella terä-

vällä koukulla ja noin 10 syltä pitkällä ohuella

nuoralla varustettu (kuva 4). Yhteen koukkuun
pistetään elävä hylkeenpoika, joka lasketaan
avannosta mereen tiiskentelemaan. Tavallisesti

nykyään kuitenkin sidotaan kaksihaarainen
koukku poikasen selkään nahkahihnalla n. s.

,,henkseleillä". Emä, joka tullessaan poikaansa

hyväilemään tarttuu toisiin koukkuihin, vede-

tään nuoralla avannolle, jossa se piikillä lopete-

taan. Kesällä pyyntimiehet soutelevat yksinäi-

sille luodoille vaanien saalistaan öisin ja au-

ringonnousun aikana. Laatokalla ammutaan
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Kuva 5.

joskus kesäisin norppia kuvilta, joille ne, niiden

ääntä matkimalla, houkutellaan. Pitkin koko
Pohjanlahden rannikkoa ja Ahvenanmaalla pyy-
detään hylkeitä myös verkoilla, joita laske-

taan salmipaikoille juoniin 1. jatoihin
(kuva 5). — Hylkeen arvoksi lasketaan 12-15 mk
nahasta ja rasvasta. Rasvasta keitetään raa-

nia ja nahkaa käytetään taloudessa kengiksi,

puvuiksi, peitteiksi ja matkalaukkujen päällyk-
siksi. Harvoissa paikoissa meillä enää hylkeen-

lihaa syödään, mutta napaseutukansojen, varsin-
kin eskimoiden ravintona sillä ou suuri merki-
tys. U. T. 8. & E. W. 8.

Hylkeet (PhocidceJ muodostavat heimon evä-
jalkaisten (PinvipediaJ lahkossa. Lyhyt- ja tiheä-

karvaiuen ruumis on pitkulainen, liereä, vesi-

elämään täydellisesti mukautunut. Raajat evä-

mäisiä uimaelimiä, varpaiden välissä vahva rä-

pylä; ne ovat sangen lyhyet ja heikot, takajalat

vaakasuorassa asennossa, kämmenpuoli käänty-
neenä ulospäin, eivätkä voi ollenkaan kannattaa
ruumista. Pitkät kynnet eivät ole sisäänvedet-

täviä, reunimaiset varpaat usein keskimäisiä

pitemmät, jalkapohjat karvaiset. Solisluuta ja

ulkokorvaa ei ole ollenkaan. Hampaistoltaan ja

elintavoiltaan h. muistuttavat suuressa määrin
petoeläimiä ; niihin ne usein luetaankin nimellä

vesipedot. Hammaskaava: ':^—-^—-. Poski-

hampaat ovat pieniä, sahateräisiä, pieniä ovat

myöskin kulma- ja etuhampaat. Silmät ovat

verrattain suuret. Hengittäen laajoihin keuh-
koihinsa ilmaa ja sulkien sieraimensa ja kor-

vansa h. voivat sukeltaa sangen syvälle veteen

kaloja pyydystämään, viipyen veden alla 8:kin

minuuttia. H:itä on kaikissa lauhkean ja kylmän
vyöhykkeen merissä, varsinkin jälkimäisissä.

Sitäpaitsi niitä tavataan jäännöseläiminä muuta-
missa järvissä (Laatokka, Saimaa, Kaspian-meri,
Baikal-järvi) . Tämän heimon eläimet jaetaan 10

sukuun, joista hylkeen (Phoca) ja hallin
(Haliclicerus) suvut ovat meidänkin eläimistös-

sämme edustettuina. Ne eroavat toisistaan poski-

hampailtaan, jotka hylkeellä ovat moni-, hallilla

yksikärkisiä. Yleisin hylkeistämme on norppa
1. kiehkuraishylje (Phoca fcetidaj. Se on

n. 150-170 cm:n pituinen, mustahkossa pohjavä-

rissä vaaleita kiehkuroita. Häntä vain 12-15 cm:n
pituinen. Poskihampaat ovat suorassa rivissä.

Kiehkuraishylje on niinhyvin Jäämeressä kuin

Suomen- ja Pohjaulahdessakin sangen yleinen,

ja tavataan myöskin Laatokassa ja Saimaan ve-

sistössä Varkauden koskeen ja Pielisjokeen asti

pohjoisessa. Sisävesimuodot eroavat päämuodosta,
Saimaau-hylje leveämmäu, Laatokan-hylje kape-

amman kallonsa puolesta, ja ne ovatkin selitetyt

eri muunnoksiksi. Kiehkuraishylje on sisäsaaris-

ton asukas. Lopulla helmikuuta se synnyttää jää-

röykkiöihin yhden poikasen. Toinen laji, k i r-

java hylje (Ph. vitulina) on yleinen Jää-
mereu-rannikolla, mutta Itämeren-rannoillamme

harvinainen. Se on yhtäsuuri kuin kiehkurais-

hylje, häntä on vain vähän lyhyempi. Ruumis
on Hereämpi, vaalean- ja mustahkonkirjava,

selkäpuolelta usein yksivärisen tumma. Poski-

hampaat ovat vinossa rivissä. Hallin sukua on vain

l. llannaah.vl.ji' Griiiilaiiniii li> Ijf

yksi laji, halli 1. harmaa hylje (HalichoBrus

grypus). Se on suurempi kuin edelliset, pituus

on n. 180-200 cm, paiuo lähes 200 kg. Väri
vaihtelee: se on miten milloinkin vaalean- tai tum-

manharmaa, kirjava, alta aina vaaleampi. Pää
on soikea, turpa paksu, viikset pitkät ja karkeat.

Tätä pohjois-atlanttista lajia tavataan paitsi

Jäämeressä meillä vielä Suomen- ja Pohjanlah-

dessa yleisenä. Se oleskelee uloimmassa saaris-

tossa ja synnyttää jäänreunalle helmi- t. maalis-

kuussa vaalean kcltavillaison poikansa. Pohjois-

Jäämeressä ja Atlantin valtameren pohjoisosissa

tavattavia hyljelajeja ovat Grönlannin
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Kuplahylje.

hylje (Ph. groenlandica), partahylje (Ph.
barbataj ja kuplahylje 1. klappmytsi
(Cystophora cristataj. Pohjan porilla ne esiin-

tyvät vielä hyvin lukuisina. Eteläisen pallon-

Pitkäkarsäinen mtrinorsu.

puoliskon kylmissä ja lauhkeissa seuduissa elää

merileopardi (Ogmorhinun leptonyxj, kir-

javan hylkeen näköinen, kokonaista 3,s m pitkä
laji. Eteiä-Jäämeres.sä tavataan kaulus-
hylje (Lobodon carcivophdga), paria muuta
eri sukuihin kuuluvaa lajia nmiuitseniatta. P i t-

käkärsäinen merinorsu (Macrorhintts
leoninus) elää Etelä-Jäämeressä. Ankaran vainoo-

misen takia se on nykyään paljon välientyn5-t ja

tavataan suuremmissa laumoin vain Kerguelen- ja

Heard-saarilla, Tämä laji, samoin kuin Pohjois-
Amcriikan länsirannalla elänyt, nykyään luulta-

vasti sukupuuttoon hävitetty kalifornialai-
nen merinorsu (M. culifornianusj, on suu-
rinta hyljelajia: pituus 4,5-5 m. Mustassameressä,
Välimeressä ja Atlantissa päiväntasaajan seu-

duissa tavataan kaksi lajia m u n k k i h y 1 -

keitä (Motidchns), joista J/. albivevter idässä
ja .1/. t7-opicnHs Länsi-Tntinssa. E. W. S.

Hylky, alus, joka hyljättynä on ajautunut
rannalle tai morcllä joutunut yhteentörmäyksen
tahi myrskyn vuoksi tai muusta syystä niin ruh-

joutuneeksi tai vuotavaksi, että sen pelastumi-
sesta ei ole mitään tai ainoastaan vähän toivoa
olemassa. Hylyksi 1. hylkytavaraksi sanotaan
myös vedessä uiskentelevia tai rannalle ajautu-
neita tai pohjaan painuneita laivanosia ja muuta
samanlaista haaksirikkoista ja kadotettua tava-
raa. Jos joku Suomen vesillä, merellä tai

muualla, pelastaa laivahylyn tai muuta hylky-
tavaraa, tulee hänen ilmoittaa löytönsä lähim-

mälle kruunun- tai tullipalvelijalle, minkä jäl-

keen tästä n. s. laivalöydöstä tai m e r i-

hylystä on tullihallituksen toimesta pantava
kolme kertaa kuulutus virallisiin sanomalehtiin.

Ellei omistaja tulo vuodon kuluessa vaatimaan
omaansa takaisin, jää pohjalöydös ja tavara, joka

on tavattu aavalta mereltä, pelastajan omaksi,

mutta rantautunut morihylky tulee kruunulle,

sittenkuin polastuspalkka ja muut kustannukset
on vodottv pois. (Suomen Suurirulitinaanmaan
morilaki 9 p:ltä kesäk. 1873, §§ 168-170.) vrt.

Polastuspalkka. O. K:nen.
Hylkykartta, merikartta, johon on merkitty

hylyksi joutuneitten, joko karille ajautuneitten

tahi ajoloiitivien aluksien asema, paikat missä
niitä on nähty, ajelehtimissuunta y. m. yhteen-
törmäyksien välttämiseksi. W. S-m.

Hylkylauta. Tällä tarkoitetaan lautoja, jotka

ovat sahatut tukin ulkopinnalta ja joitten reunat

siten jäävät enemmän tai vähemmän viistoiksi.

Hylkylautoja käytetään katon ruodelaudoituk-
seksi, täytepohjiksi, ohuihin väliseiniin y. m.

K. 8. K.
Hylkypaperi, paperitehtaissa joko kelvotto-

mana erilleen lajiteltu tai käytännössä kelvotto-

maksi kulunut paperi. Kumpaakin lajia saattaa

uudelleen käyttää paperin ja pahvin raaka-
aineena. Paperiliylyt kostutetaan ja jauhetaan

mokkamyllyissä tai muissa hylkypaperin hienon-

tajakoneissa massaksi, joka sellaisenaan sopii

pahvin ja paksun paperin yksinomaisena raaka-
aineena käytettäväksi. Tällaista hylkypaperi-

massaa käytetään muuten melkein kaikkien
paperien massan lisänä, sillä sen hienommiksi
jauhautuneet kuidut tekevät paperin tiiviiksi ja

tasajjiutaisoksi. Suurkaupungeissa on hylky-
paperin kokoominen ja lajittelu muuttunut
varsinaiseksi suurteollisuudeksi ja hylkypaperia
tarjotaan kaupaksi useaan kymmeneen lajiin val-

miiksi l.-ijiteituna. A. 8-r.

Hylkyprosentti ks. Hylky ja Pelastus
palkka.

Hylk3rvesi, kaikenlaiset jätevedet (tehtaiden,

kotitalouden, kaupunkien lokaviemäreiden y. m.),
joita niiden vahingollisuuden vuoksi usein täy-

tyy, eri tavoin kilsitellen, tehdä ympäris-
tön asukkaiden tervoydolle, eläimistölle ja kas-

vu11i-;uudolle vaarattomiksi. S. V. E.
Hyllos, kroik. taruhonkilö, doorilaisvaltioiden

Hyllois-heimokunnan nimikkourho (ks. Doori-
laiset), Ilorakli-en ja Deianeiran poika. He-
rakleen kuoltua kerrotaan Aigimioksen, Thessa-
liassa (tai Doriissa) asuvien doorilaisten kunin-
kaan, ottaneen Eurystbeuksen vainonman H:n
ottopojnk>oon ; silon nähtävästi koetettiin selit-

tää, mitenkä yhdellä doorilaisten kolmesta heimo-
kunnasta saattoi olla ei-doorilninon kantaisä. —
H. kaatui taistellessaan porintömanhansa Pelo-

ponnesokseen pyrkivien veljiensä puolesta: vasta
hänen pojanpojanpoikiensa onnistui doorilaisten

etunenässä valloittaa PeInponnesos(n. s. doorilai-

nen vaellus). — Tarut Hyllnksesta ovat, samoin
kuin yleensä doorilaisvaellusta ja herakloidein
paluuta koskevat tarinat, hämäriä ja ristiriitai-

sia. O. E. T.
Hylobates ks. G i b b o n i.

Hylobius abietis, „tukkimiehen tä i",

kovakuoriainen kärsäkästen (Curculiovidce) hei-

mossa. Kastanjanruskea, peitinsiivissä ruosteen-

i
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keltaisia karvoja, jotka muodostavat kaksi leveää
poikkijiioviui ; tuntosarvet kiiuuittyiieet likelle

kärsä» kärkeä. Tavataau useia hirsissä, joihin

66 jaloillaau lujasti tarttuu kiiuiii. Kaivaa havu-
puiden uuoriiu vesoiliiu reikiä imeäkseeu niistä

nestettä. Tämän johdosta oksa kuivuu ja kuo-
lee. H. asettna muuat yksitellen syvälle kaaruan
rakoihin. Toukka syö itselleen käytäviä kuoren
ja puun väliin. Yleinen Suomessa. Kolme
muutakin H.-lajia tavataan maassamme, ks. liite-

kuvaa Kovakuoriaiset. U. S-s.

Hylotsoismi (< kreik. hijle alk. = puu, sitten

aines, alkuaine, ja zöo'ii -eViivlx) , se mielii)ide,

että aine on elollinen; varsinkin verrattain

kehittymätön, filosofisen ajattelun alkuaikoina
esiintyvä aatesuuuta, joka ei vielä ole oppinut
selvästi erottamaan aineellisia ja sielullisia tosi-

asioita toisistaan, vaan eiiämUäräisesti olettaa,

että aine samalla vaikuttaa elonvoimaua ja on
sielullistenkin toimintojen kannattajana.

A. Gr.
HUlphers [^lylfcrsj, Abraham Abra-

ham sson (17.34-98), ruots. topografi, kokeilija.

Laajoilla matkoilla tehtyjen havaintojen perus-
tuksella H. julkaisi ansiokkaita topografisia ja
paikallisliistoriallisia tutkimuksia Stora Kopi)ar-

bergläänistä ja Taalainmaasta (1762), Norrlan-
nista (1771-97) sekä Ruotsin kaupungeista
(1778-97). Historiaa ja genealogian alalla hän
myös julkaisi huomattavia tutkinuiksia. H:n
Västeräsia lukionkirjastoon lahjoittamien kokoel-

main ja muistiinpanojen joukosta K. G. Leiuberg
julkaisi teoksessa „Bidrag tili kännedom af värt
land" (1886) Hm muistiinpanot matkasta Suo-

men kautta (1760), (E. E. K.)
Hylten-Cavallius [e'--va'l-J, Gunnar Olof

(1818-89), ruots. kansatieteilijä, muinaistutkija
ja kirjailija ; nimitettiin kuninkaallisen kirjaston

amanuenssiksi 1839, kuninkaallisen teatterin

näyttämötirehtööriksi ISöG, Brasilian hovin
„charg6 d'affaires''ksi 1860, jossa jälkimiiisessä

toimessa pysyi v:een 1864. Antoi innokasta kan-
natustaan, kun Växjöliön v. 1867 perustettiin

Ruotsin ensimäinen kansatieteellinen museo, S.mä.-

landia museo, joka sitten A. TTazeliuksessa syn-
nytti ajatuksen „Nordiska museum"in perustami-
sesta. Julkaisi paitsi näytelmäkappaletta „Dacke-
fejden" ja kokoelmateoksia Ruotsin saduston ja

historiallisten laulujen alalta myös tutkimuksen
„Wärend och wirdarne"(tS63-68J

,
joka teki kään-

teen ruotsalaisen kansanelämän tutkimuksessa
ja on vielä nytkin paljon käytetty lähdekirja.

U. T. 8.

Hylvcgus ks. Kaarnakuoriaiset.
Hylätä ks. H y 1 j ä t ä.

Hymander f-a'-], Johan August Gott-
lieb (18.31-96), suom. musiikkimies. Opiskel-
tuaan ylioppilaana teologiaa, hiin valittiin 1861
Helsingin Nikolainkirkon kanttoriksi. Yliopis-
tossa hän toimi voimistelunopettajana v:sta 18C.5

ja veisauksen opettajana v:sta 1869. Otti tehok-
kaasti osaa koraalikysymyksen käsittelyyn 60-

luvulla ja toimitti v:n 1S68 koraalivirsikirja-
ehdotukson. Julkaisi nykyään käytännössä ole-

van „Suomalaisen messun" (useita painoksia).
On runoillut ja säveltänyt lukuisia hengellisiä
lauluja. /. K.
Hymen [hyme'nj, Hymenaios f-me'-J (lat.

Hymen8e'us). 1. Kreik., häiden haltija, jonka

nimeä huudettiin häälauluissa; hymenaios myös
= häälaulu. Nykykielissä hymen sanaa käyte-

tään metonymisesti häiden tai avioliiton merki-
tyksessä.

2. Anat., immenkalvo, naisen emättimen ulko-
suuta suuremmassa tai vähemmässä määrässä
sulkeva limakalvon poimu, jossa kuitenkin —
poikkeuksia lukuuuottamatta — aina on sen ver-

ran aukkoa, että kuukausivuoto-vori pääsee pois-

tumaan. H. on muuten eri henkilöillä hyvin eri

määrin kehittynyt, joten sen täydellisempi tahi

epätäydellisempi olemassaolo ei ole katsottava
miksikään päteväksi neitseellisyyden tai sen
menettämisen merkiksi, niinkuin usein luullaan.

(M. 0-B.)
Hymenaea, CcEsaZptntaceee-heimoon kuuluva

kasvisuku, 8 lajia troopillisessa Ameriikassa;
kookkaita, pihkaisia puita, joilla on isot, puutu-
neet palot ja pariosaiset lehdet. H. courharihsii
saadaan kopaalia, sen punainen, raskas puu käy
kaupassa courbaril-puun nimellä.

(J. A. W.)
Hsrmeni ks. Hymen.
Hymenio ks. 1 1 i ö k a n n a t i n.

Hymenomycetes ks. Lakkisienet.
Hymenoptera ks. Ampiaiset.
Hymettos l-metto'sJ, vuorijono Attikassa;

pääsuunta pohjoisesta etelään; rajoittaa idässä
Attikan päätasankoa; päättyy etelässä Zoster-

niemeen. Pohjoisosa (nyk. Treiovuni) on kor-
kein, 1,027 m. Vuorilaji on sinertävän harmaata
marmoria. H. on suureksi osaksi tuoksuvien
varpukasvien peitossa. H:n mehiläisten hunajaa
pidettiin muinoin erikoisen hienona. O. E. T.

Hymni (kreik. hymvoH), alkuaan juhlallinen

temppelilaulu. Kristillisellil ajalla alettiin h:ksi ni-

mittää runomittaisia virsiä (vastakohtana proosa-

teksteihin sävelletyille psalmeille ja messusävel-

mille). n:t olivat siis pääasiassa samanlaisia kuin
meillä nykyään käytetyt „koraalit"; Englannissa
on kirkkovirsille säilynyt nimitys ,,hymn" nyky-

aikaan saakka. Keskiajalla ei h:jä päästetty
kirkolliseen kiiytäntöön muuta kuin aivan rajoi-

tetussa määrässä. Sitävastoin niitä luostareissa

laulettiin ahkeraan. Näiden kautta säilyikin

kansanomainen virsilaulu tukahtumatta, puhje-

takseen uskonpuhdistuksessa täyteen kukoistuk-

seensa ja kohotakseen silloin myös nykyiseen kir-

kolliseen mcrkitykseensä. — Itse nimitys on tosin

vaihtunut. Yleensä tarkoitetaan h:llii nykyään
juhlallista, innostuttavaa kuorolaulua, jonka
sisällys voi olla hengellistä, isänmaallista tai

muuten aatteellista laatua. /. K.
Hymnolog-ia (kreik. /ij/»'nos = laulu, ja logoa

= oppi), kirkollista virsirunoutta koskeva tiede.

[A. F. W. Fischer, „Kirclienlieder-Lexikon"

(1878, 1886) ; John Julian, „Dictionary of hym-
nology" (1892) : J. V. Beckmau, „Försök tili

svensk psalmhistoria" (1845-72) ; O. L Collian-

der, „Evangelisk-lutersk hymnologi" (18S0) ;

J. Krohn, „Suomalaisen virsikirjan historia".]

E. K-a.

Hymylä, kansan kuvittelema salaperäinen

paikka, jonne huono arvoitusten arvaaja ran-

gaistukseksi taitamattomuudestaan lähetetään.

H:ään menijä puetaan hullunkuriseen pukuun.
Hän joutuu Hrssii kaikenlaisen pilan alaiseksi,

kestitään huonolla ruoalla y. m. Matkalta palat-

tuaan ja matkaseikkailuista kerrottuaan hän on
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vapaa rangaistuksesta ja ryhtyy arvoittelemaan
muita saadakseen heidät vuorostaan H:ään lähte-

mään. A. A.
Hyndman [liaindmanj , Henry Mayers

(s. 1S42), eiigl. sosialisti, antautui opintonsa pää-
tettyään sanomalehtialalle 1866 ja teki laajoja
matkoja käyden Yhdysvalloissa ja Austraaliassa

;

rupesi 1880-luvun alussa Karl Marxin vaikutuk-
sesta sosialistiksi; hänen toimestaan syntyi 1881
„Socialdemocratic federation", joka on kantansa
puolesta puhtaasti marxiluiueu; perusti 1884 sen
äänenkannattajaksi lehden „Justice" ; esiintyi

buurisodan aikana buurien ystävänä ja on viime
vuosina hellinyt Intian asiaa; ottanut huomatta-
vaa osaa uuden „Internationaleu" perustami-

seen ja ollut eugl. edustajana kansainvälisessä
sosialistitoimistossa. H:n julkaisuista mainitta-
koon: „Historical basis of socialism in England"
(1883), ,,Commercial erises of the nineteenth cen-

tury" (1892), „Economics of socialism" (1896).
Hyosciini, hulluruohossa (Hyoscyamus niger)

y. m. Solanacece-heimon kasveissa esiintyvä, erit-

täin myrkyllinou kasviemäs ; on kidemäinen, kel-

tainen ai no, suurentaa silmäterää, käytetään
rauhoittavana lääkkeenä, pääasiallisesti mieli-

sairaille. Happojen kanssa h. synnyttää suoloja,

joista muutamia käytetään lääkeaineena.
S. V. E.

Hyoscyamiini, monissa Solanacece-Tieim.oa. kas-
veissa, kuten hulluruohossa (Eyoseyamus ni-

ger), belladonnassa (Atropa Belladonna), esiin-

tyvä kasviemäs; väritön, silkinkiiltoinen, kitei-

nen aine, muuttuu alkoholiliuoksessa alkaa-

lien vaikutuksesta atropiiniksi (ks. t.) ; vaikut-
taa unettavasti. (8. V. H.)
Hyoscyamus niger ks. Villikaali.
Hypallage [e'J (kreik.), oik. vaihto, retori-

nen kuva, jossa eräät käsitteet ovat ilmaistut

toisina lauseenjäseninä olevilla sanoilla kuin ta-

vallisen kielenkäytön mukaan odottaisi, esim.

Sen teki sun silmäis sini ja sun kutreis kulta
(= siniset silmäsi ja kultaiset kutrisi). A. K.
Hypatia (k. 415 j. Kr.), kauneudestaan, sivey-

destään ja opistaan kuuluisa aleksandrialainen
naisfilosofi, matemaatikko Theonin tytär. H. oli

uusplatonilaisen filosofian kannattaja ja luennoi
sitä sekä matematiikkaa ja astronomiaa kohot-
taen Aleksandrian filosofisen koulun sellaiseen

maineeseen, että itse Ateenan koulu jäi siitä jäl-

jelle. Hänen asuntonsa oli Aleksandrian oppi-

neen piirin keskus; m. m. sittemmin Ptole-

maiksen piispa Synesios oli H:n oppilas. Uskon-
kiihkoiset aleksandrialaiset kristityt, jotka
pelkäsivät hänen vaikutustaan, kivittivät hänet
kuoliaaksi. K. ö.

Hyper [-e'-J (kreik. prepositsioni = yli) , sana-
yhtvmissä - ylen, liian.

Hyperastenia (kreik. Tii/peV = yli määrän, ja

osf/'e'r)cia = voimattomuus)
,
ylenmääräinen heik-

kous 1. voimattomuus, vrt. Neurastenia.
Hyperbaton (kreik.), sanajärjestys, jossa yksi

tai useampi sana asetetaan tavallisesta poik-

keavalle paikalle lauseeseen, varsinkin siinä tar-

koituksessa, että no saisivat erityisen painon.
Hyperbeli (kreik. hyperbole' = liikamäärä),

koonillinen sektsioni (ks. t.), jonka jokaisen
pisteen P-.n (ks. kuvaa) etäisyyksien erotus
kahdesta pisteestä F ja Fi — h:n polttopis-
teet — on aina yhtä suuri. Polttopisteiden

Hyperbeli.

kautta kulkeva suora on h:n pääakseli. Piste
o, joka jakaa polttopisteiden välisen janan kah-
teen yhtäsuureen osaan, on h:n keskipiste,
ja tästä

pisteestä

pääakselia
vastaan
piirretty

kohtisuora

BB' on 7i:n

sivu-
akseli,
H:ssa on
kaksi raja-

tonta, mo-
lempiin ak-

seleihin

nähden symmetristä haaraa. Ne lähenevät kahta
keskipisteen kautta piirrettyä suoraa oc ja o&— li: n a s y m p t o o t i t -— yhä enemmän, mutta
sivuavat niitä vasta äärettömän kaukana keski-
pisteestä. Pisteet A ja, A' ovat h:n huiput
^ekä janat FP ja F'P kumpainenkin h:n r a-

dius vector. H:n tangentti PT jakaa kul-
man FPF' kahtia. H: n eksentrisiteetti

FF-
£ = -^, on suurempi kuin 1. U. 8:n.

Hyperbeli (kreik. hyperbole' = liioittelu)
,
ylen-

määräisen tunteen tai tehontavoittelun synnyt-
tämä ilmaisumuodon liioittelu. — Hyperboli-
nen, liioitteleva.

Hyperboloidi (ks. Hyperbeli), toisen as-

teen käyrä pinta, jolla on keskipiste. H. on
joko y k s i-

vaippainen
(kuva 2) tai

kaksivaip-
painen (kuva
1). Edellinen
on yhtäjaksoi-
nen äärettömiin
ulottuva pinta,

jota taso toi-

sissa suunnissa
leikkaa ellipsiä

toisissa hypeibeliä pitkin. Kaksivaippainen h.

muodostuu kahdesta rajattomasta pinnasta. Siitä

saadaan myös ellipsejä ja hyperbeleitä leikkaus-

kuvioiksi leikkaamalla sitä määrätyillä tavoilla

tasolla. H:ia sanotaan rotatsionihyper-
boloidiksi, jos se voidaan ajatella synty-

neeksi niin, että hyperbeli sen muodostaa pyö-
riessään akselinsa ympäri. Jos hyperbeli pyörii

sivuakselinsa ympäri syntyy yksivaippainen h.,

mutta kaksivaippainen h., jos pyöriminen tapah-

tuu pääakselin ympäri. U. S:n.

Hyperboreiolaiset. 1. Kreik. tarustossa

kansa, jonka luona Apollon oleskeli talvikuu-

kaudet. Heidän luotaan hän kevään tullen tuli

joutsenien vetämillä vaunuillaan Delphoihin.

Delokseen olivat muinoin hyperboreiolaiset lähet-

tiläät tuoneet Apollonille vehnäolkiin sidottuja

uhrilahjoja; myöhemmin nämä lahjat muka lähe-

tettiin kansasta kansaan, kunnes tulivat Delok-
seen perille. H:sia kuvailtiin hurskaiksi ihmi-

siksi, jotka viettivät autuasta elämää, sodan, tau-

tien ja vanhuuden vaivoja tuntematta. Heidän
luultiin asustavan äärimäisessä pohjoisessa (jos-

kus lännen äärillä;. H:sten nimi johdettiin sa-

Hyperboloideja.
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noista hyper (yli, toisella puolen) ja Boreas

(pohjoistuuli) ; H. siis = pohjoisentakaiset. Luul-

tavaa ou kuitenkin, että nimi on saanut niin

muotonsa kuin merkityksensäkin kansanctymolo-

gian kautta. O. E. T.

2. ks. Arktiset kansat.
Hypereides [e'i-J (lat. Hyperides), ateena-

lainen puhuja (n. 390-322). H. kuului makedo-
nialaisia vastustavaan puolueeseen ja toimi in-

nokkaana isänmaanystävänä Demostheneen rin-

nalla. „Harpaloksen jutussa" (ks. t.) hän tosin

esiintyi Demostheneen syyttäjänä, mutta sopi

jälleen tämän kanssa. „Lamian sodan" päätyt-

tyä onnettomasti H., joka oli ollut sen alkuun-
panijoita, makedonialaisen puolueen vaikutuk-
sesta tuomittiin kuolemaan, mutta pakeni Aigi-

naan. Siellä hänet kuitenkin vangittiin ja mes-
tattiin sittemmin Antipatroksen käskystä. —
Vanhalla ajalla kulki H:n nimellä 77 puhetta,

joista vain 52 pidettiin oikeaperäisinä. Niistä

oli tuskin mitään pelastunut uudempiin aikoihin,

kunnes 1847-56 Egyptin haudoista löydettiin 5,

osaksi jotenkin täydellisesti säilynyttä puhetta.

H:n puheet on julkaissut Blass (3 pain. 1894).

E. R-n.
Hyperemia (kreik. hype'r - yli, ja haima =

veri), jossakin ruumiinosassa vallitseva ylellinen

verokkyys ; aktiivinen eli artericllinen h. syntyy
liiallisesta verentulvasta (sama kuin: konges-
tioni, verentungos, fluksioni, turgor, orgasmus) ;

passiivinen 1. venöösinen h. ajheutuu verenvir-

tauksen estymisestä (sama kuin stasis) .

(M. 0-B.)
Hyperestesia (kreik. hype'r = j\i, ja aisthesis

= tuuto), ylenmääräinen herkkyys, mikä eritoten-

kiu esiintyy tuntoaistin alalla, mutta voi ilmetä
myöskin muitten hermoston tuutopuolisten toi-

mintojen aloilla. Niinpä erotetaan h. a k u s-

1 1 e a, kuuloa, h. g u s t a t o r i a, makua, h. o 1-

f a c t o r i a, hajua ja h. o e u 1 a r i s, näköä kos-

keva h. H. on enimmäkseen yleishermostumisen
ja heikkohermoisuuden tunnusmerkkejä, voiden
kuitenkin esiintyä yhden ainoan aistimen rasittu-

misen ja siitä aiheutuneen liiallisen herkkyyden
merkkinä, vrt. N e u r a s t e n i a. M. 0-B.
Hyperestetismi (kreik. hype'r = yli, ja es-

teettinen), liiallinen kaunotieteily, liioitte-

leva ja yksipuolinen teoreettisen kaunotieteen
kannalle asettuminen.
Hyperhidrosis (kreik. hype'r =

yli, ja hidro'ein hikoilla) , taudilli-

sesti lisääntynyt hikoileminen, joka
voi ilmetä sekä koko ruumista koske-
van hermoheikkouden merkkinä ohi-

menevänä taudinilmiönä kuumeen
aletessa muutamissa äkillisissä tau-

deissa, kuten vilutaudissa (horkassa,

malariassa) kuin myöskin paikalli-

sena häiriönä jossakin ruumiin-
osassa, esim. jonkin hermorungon
jouduttua jonkinlaiseen ärtymisti-

laan. (M. Ö-B.)

Hypericum, k u i s m a, kasvi-

suku Guttiferce-heimossa, n. 160 lajia

yrttejä ja varpuja lauhkeissa ja kuu-
missa maissa. Meikäläiset 4 lajia

ovat korkeahkoja monivuotisia yrt-

tejä, joilla on vastakkaiset, eheät
lehdet, joissa näkyy läpikuultavia

H. quadran-
gulum.

pisteitä. Kukat keltaisia, viuhkoissa varren ja

haarojen latvoissa. Yleinen melkein koko maassa
on 77. qundranguluni. (J. A. W.J
Hyperiitti ks. Diabaasi.
Hyperion [-i'önj, kreik. jumalaolento. Home-

roksen runoissa H. ou sama kuin Helios (au-

ringonjumala)
; Hesiodoksen jumalaisjärjestel-

män mukaan hän on titaani, Uranoksen (tai-

vaan) ja Gaian (maaemon) poika, Theian veli ja
puoliso, Helioksen, Selenen (Kuuttaren) ja
Eokseu (Koittareu) isä.

Hyperkataleektinen on kreik. metrillisen teo-

rian mukaan säe, jonka lopussa on tavu liikaa,

siis säe, joka on tavua pitempi rytmillistä kaa-
vaa. Niitä säkeitä, joita vanhat metrikot piti-

vät h:sina, selitetään tätä nykyä eri tapauk-
sissa eri tavoin.

Hyperkriitillinen (kreik. hype'r = j\i mjiärän,

ja kriitillinen, ks. t.), liioitellen, kohtuut-
tomasti arvosteleva, moitteenhaluinen. — Subst.

hyperkritiikki.
Hyperkulttuuri (kreik. hype'r = -yh määrän,

ja kulttuuri, ks. t.) , sivistyselämä, joka on
muuttunut liian hienostuneeksi, elähtäneeksi ja
siten menettänyt elämäuvireyttä ylläpitävän voi-

mansa.
Hypermetropia (kreik. hype'r = j\i, metron =

mitta, ja öps = silmä), kaukonäköisyys; silmän
valontaittumis- 1. refraktsiouihäiriö, joka ilme-

nee siinä, että — joko silmän verraten lyhykäi-

sen muodon tahi sen mykiön eli linssin liian

heikon taittamiskyvyn takia — mykiön ollessa

lepotilassaan jo äärettömän kaukaakin tulevain

s. o. yhdensuuntaisten valonsäteiden yhtymä-
piste, silmän n. s. kaukopiste, on vasta silmän
verkkokalvon takana ja siis ainoastaan virtuel-

linen 1. näennäinen. Manifestiseksi h:ksi

sanotaan sitä h:n muotoa, joka on kupera- eli

konveksilasien avulla korjattavissa ; totaali-
nen 1. täydellinen h. on akkommodatsioni-
eli mukautumisjännityksen lamauttamisen (atro-

piinin, homatropiinin y. m. avulla) jälkeen esiin-

tyvä h. ; 1 a t e n 1 1 i n e n h. on edellisten välillä

oleva taittamiserotus. Enimmät ihmiset, jotka

nuoruudessaan ovat emmetrooppeja eli normaali-
näköisiä, muuttuvat vanhemmiksi tultuaan, jol-

loin linssin joustavuus vähenee, hypermetroo-
peiksi ; tämä tapahtuu vähitellen noin 42-45 vuo-

den iästä lähtien, jolloin he siis alkavat olla sopi-

vien lasien tarpeessa voidakseen menestyksellä

toimittaa työtä, jossa vaaditaan tarkempaa näke-

mistä. M. 0-B.
Hyperoksidi, superoksidi, ks. Oksidit.
Hyperoodon ks. Nokka vala s.

Hyperplasia (kreik. 7ii/pe'r = yli määrän, ja

plasis = muodostuminen) ks. Hypertrofia.
Hypersteni, rombisiin pyrokseeneihiu kuuluva

kivennäinen, kokoomukseltaan ferromagnesium-
silikaatti. Esiintyy aineksena hyperiitissä. ks.

Pyrokseeni. P. E.

Hypertrikoosi (kreik. hype'r = jli, ja trikhoma
= karvankasvu), luonnottoman vahva hiusten

tai parran kasvu; karvapeiton kasvaminen paik-

koihin, joissa norraaalisesti esiintyy vain varsin

hienoja ihokarvoja.
Hypertrofia (kreik. hype'r = y\i, ja trophe'

=

ravitsemus), liikaravitsemus, s. o. jonkin kudok-

sen tai elimen tavallisista, luonnollisista määris-

tään poikkeava liiallinen kasvaminen, kudoksen
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rakenteen pysyessä kuitenkin terveenä ja muut-

tumattomana. II. ahtaammassa merkityksessä

aiheutuu itse kudoso.sieu, solujen, suurenemisesta ;

n. laveammassa merkityksessä tarkoittaa sitä

tilaa, jossa kudososaset tämän lisäksi myöskin
ovat eueutyneet. Vastakohtana: a t r o f i a

(ks. t.). M. 0-B.

Hypetraali (kreik. liypo' = alla, aithro'8 =

avoiu taivas), avokaltoinen. TT. temppeli, kreik.

temppeli, jonka katossa oli valoaukko. ZJ-o N.

Hyphgene thebaica, d u m-p almu, Egypti.s>ä

kasvava viuliknpalmu, jolla on isot, syötävät,

piparkakulle muistuvat hedelmät.
Hyphasis, erään ludus-virran lisäjoen muinai-

nen nimitys {luultav. nyk. Sutlej). H:n luona

Aleksanteri Suuren Tntianretki päättyi.

Hypnaali, kloraalin ja aiitipyriinin yhdistys,

värittömiä, hajuttomia, veteen liukenevia kiteitä :

käytetiiän nukuttavaua ja tuskia lieventävänä

aineena.
Hypnoni, asetofenoni, CsTTrO, kuuluu ketonien

ryhmään; kiteinen aine, vaikuttaa nukuttavasti.

Hypnoosi (kreik. 7i!/7)»o.s = uni) , unentapainen

tila, jossa tietoisuus on rajoittunut ja uskotelta-

vaisuus (suggestibiliteetti) tahdon toiminnan

heikkenemisen vuoksi lisääntynyt. II:u avulla

voidaan henkilöön istuttaa vieraita mielteitä ja

niitten avulla suuressa määrin vaikuttaa hänen

ruumiilliseen toimintaansa. Sitä käytetiiän

läitkctieteellisessä tarkoituksessa psykogeenistä

laatua olevien liäiriöitten poistami•^ee^. vrt.

H y p n o t i s m i. -f. Th-n.

Hypnoottinen, hypnoosin avulla aikaansaatu

(tila).

Hypnos, kreik., uni, olennoituna unenhaltija,

Nyksin (yön) poika, Thanatoksen (kuoleman)

veli. Ivuvailtiin tavallisesti lempeäksi nuorukai-

seksi, jolla on ohimoissaan pehmoiset siivet.

Hypnotika (ks. II y p n o t i s m i) , nukuttavat

aijn<>f't, vrt. Huumaavat aineet.
Hypnotiseerata, saattaa henkilö hypnoottiseen

tilaan.

Hypnotismi (kreik. hypvos = un\), oppi sug-

gestioni>ta ja hypnoosista sekii niitten käyttämi-

sestä lääketioteelliaossä tarkoituksessa. — Tau-

tien parantamisessa on psyykillisillä keinoilla

aina ollut suuri merkitys; siitä syystä hypnotis-

mikin, laajimmassa merkityksessä otettuna, joh-

taa alkunsa ammoisista ajoista saakka. Muinais-

ajan psyykilliset parannustavat, ollen uskonnolli-

silla ja mystillisillä aineksilla sekoitetut, erosi-

vat nykyiiän käytetyistä pääasiallisesti muotonsa

puolesta. Vanhimmissa intialaisissa kirjoituk-

sissa tavattavat neuvot hypnoottiseen tilaan

joutumisesta pitävät monessa suhteessa paik-

kansa vielii tänäkin päivänä. — Keskiajalla val-

linneen taikauskon väistyessä tieteellisemmäii

katsantokannan tieltä koetettiin hypnotismnn
liittyviä ilmiöitä selittiiä luonnonopin mukai-

sesti; niinpä Paraoelsus otaksui löytyviin

n. s. magneettisen (luidumin, joka välitti sielulli-

set vaikutukset lienkilöstä toiseen. Keksittyään
eliiimellisen magnetismin perusti Mesmer
(1733-1815) sen avulla parannuk.sellisen systee-

minsä. Unitilan aikaaur-anmiseksi hän käytti

teräsmagneettia ja käsihivelyjä. Niiiliin fyy.silli-

siin keinoihin yhdistettiin sitten psyykillinenkin,

ja ennen ])itkää tultiin huomaamaan, että mag-
netismin perustana ei ollut mikään vieras voima

eli fluidumi, vaan että se oli puhtaasti sielullinen

ilmaus. Tämän opin varsinainen perustaja oli

engl. liiäkäri James B r a i d, joka v. 1841

rujiesi tekcmiiän hypnoottisia kokeita luotetta-

villa henkilöillä' ja tuli pian vakuutetuksi psyy-

killisten vaikutteiden tärkeydestä hypnoosin syn-

nyttämisessä. Hän käytti sitä seujälkeen hyvin

yleisesti tautien paraulamisessa : m. m. hän ai-

kaansai sen avulla tunleettomuutta leikkauksia
varten. ,,Braidisuiin" nimellä voitti hypnotera-

pia sitten alaa varsinkin Ameriikassa. Euroopassa
se tuli yleisempään kiiytäiitöön vasta senjälkeen
kuin Nancyissä toimiva liiiikäri Liebeault
18C6 julkaisi hypnoosia koskevari teoksensa, jota

pidetään nykyisen hj^pnotismin lähtökohtana.
Hypnoosin aikaansaamiseksi eri tutkijat ovat

käyttäneet eri menettelytapoja, joille on yhteistä,

että samalla kuin nukutettavan hermostoa väsy-

tetiiiin, esim. yhteen kohtaan tarkkaamisella tai

hivelyjen avulla, samalla suggeroidaan sanan
voimalla nukkumisen oireita. Nykyjiiän erote-

taan hypnoosissa vain kaksi tilaa, kevyt ja syvä

unitila. Edelliseen niistä voidaan vaivuttaa mel-

kein kaikki henkilöt, joitten suhteen hypnotera-

pia saattaa tulla kysymykseen. Syvään eli som-

nambuliseen tilaan nukutettavaksi soveltuu sen

sijaan vain vähäinen osa, keskimäärin 10-20%
koehenkilöistä. Parhaita tuloksia on hypnotera-

pialla saavutettu hysteriaa sairastavissa ja sel-

laisissa henkilöissä, jotka ovat olleet pitkällisen

myrkytyksen, kuten alkoholismin ja morfinismin,

vaikutuksen alaisina. Tärkeimmät syvän hyp-
noositilan tunnusmf^rkit ovat: tietoisuuden ra-

joittuminen, tahdontoiminnan estyminen, huo-

miokyvyn vaillinaisuus, muistin huononeminen
tai katoaminen tapahtumista hypnoosin aikana.

Nukiitetlii henkilö saadaan suggeroimalla usko-

maan melkein mitä tahansa; ettei tämä ole tees-

kentelyä käy esille kaikesta hänen esiintymises-

tään ja toiminnastaan. Kun hänelle esim, anne-
taan kynä. jota uskotellaan ruusuksi, niin hän

koristaa sillä itsensä: kun hänelle sanotaan, että

hiin on koira, niin hän rupeaa haukkumaan ja

nelin kontin kulkemaan; kun mainitaan, että

karhu on huoneessa, niin hiin pelästyy ja vetäy-

tyy ]>oispäin; kun jostakin huoneessa olevasta

esineestä sanotaan, ettei sitä ollenkaan ole ole-

massa, niin hän ei sitä näe j. n. e. — Hypnoosin
parannuksellinen vaikutus perustuu siihen tosi-

asiaan, että sopivalla lavalla annettu suggestioni

kestiiä vielii heräiimisen jiilkeen. Siten on mah-
dollista saada usean nukutuksen avulla poiste-

tuksi henkilöstä joku luulottelu, psykogeenistä
laatua olfva vaiva tai tottumus. E. Th-n.

Hypnum, lehtisannualsuku, jonka eri tutkijat

I käsiiiii viit hyvin eri laajuiseksi. Laajimmassa
merkityksessä siihrn hietaan useat met.sämaan
alustaa peittävät lajit, m. m. seinäsammaleiksi

kiiytetyt 77. ( ni/loconiium) Schreheri ja 77. (Tly-

locomium) proliferinn. Metsiemme sievimpiä
sammaleita on 77. eristä castre^isis.

(J. A. W.)
Hypo, kreik. prep., alla, alle,

I
Hypocaustxim (lat.. < kreik. hppokatiston),

roomal. termien ja rikkaitten asumusten useim-

mitfn maanalainen liimpökammio. U-o N.
Hypochaeris maculata, h ii r ä n s i 1 m ä, my-

kerökiikkaisiin kuuluva yrtti, lehdet isot, eheät,

ruusukkeessa maanrajassa, yksi tai pari keltaista
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H. maciilata

kukkamykeröä korkean va-

nan latvassa. Kasvaa rinne-

niityillä Etelä- ja Keski-

suomessa. (J. Ä. W.)
Hypoderma ks. S a i-

V a r t a j a t.

Hypodermaattinen
(kreik. ]iypo' = aUa, ja. derma
= ilio), ihonalainen, esim.

h. 1. subkutaaniuen (ks. t.)

hoito: lioitotapa, jossa hieno-

kärkisellä ruiskulla asete-

taan jotakin lääkettä ihon

alle, josta se sitten imey-

tyy muihinkin kudoksiin.

Hypodoorilainen sävel-

laji on muunnos doori-

laisesta (ks. t.). Muunnoksen laatu on erilai-

nen mkreik. musiikissa ja kirkkosävollajeissa.

Edellisessä on erotus sävelmäin ])äätösj,ävelissä

(doorilainen päättyy dominanttiin, h. tooni-

kaan)
;
jälkimäisissä on sävelmillil erilainen melo-

dinen ulottuvaisuus (doorilaisessa autenttinen,

h. plagaalinen) . — Mkreik. h. sävellajia nimitet-

tiin myös aioliseksi (ks. t.). /. Ti.

Hypofryygialainen sävellaji, muunnos fryy-

giala isesta (
\- rt. Hypodoorilainen s ä v e 1-

laji). Mkreik. h. sävellajia nimitettiin myös
lastiseksi 1. joonialaiseksi (ks. t.). 7. Tv.

H3rpog8euni (Int., < kreik. ln/pngc'ioii ), maan-
alainen kaivos, kuten kivilouhi;no, krypta, kel-

lari: nmaiiHhiinon hatita. U-o N.
Hypogastrinen, bypogastriumia (ks. t.) kos-

keva.
Hypogastriumi (kreik. 7iy^o' = alla, ja gaste'r

= vatsa), vatsan alaosa, se osa vatsaseinän etu-

puolta, joka on molenijiia lantioluitten etu-ylä-

kyhmyjä yhdistäviin viivan alapuolella.

Hypogyninen (kreik. ]ii/po' = nUa, ja gyne'

=

nainen, omi), kasvit., sikiäisalainen. ks.

K u k k a p o h j u s.

Hjrpokloriitit, alnklorrihnpokkoen suolat.

Hypokondria (kreik. hypokho'ndrion = sydän-
ala) ei ole it'<enäinon tauti, vaan se esiimyy
hormoheikkouden, hvsterian ja mielisairauden
yhteydessä ruumiillista vointia koskevina luu-

loitteluina eli harhaluuloina. Eri sivi^tvs- ja

katsantokannan mukaan hyjjokondriset luulotte-

lut ovat h.vvin vailitelevat. Tavallisosti sairas

luulee huomaavansa itsessään sen taudin oireita,

joka hänelle on tunnetuin ja liänestji pelottavin.

Märkäistä limaa erittävä kroonillinen nieluka-
tarri näyttää hänestä alkavalla koulikotiuulilla,

viatonta laatua olovat ihnniippyliit nv;it h:iiielli>

kupj)ataudin merkkejä, sydäntoiminnan kiUit.v-

minen y)ortaita noustessa yiatiee hänet sydiintau-
tia pelkäämään, muistin pcttiiniinen merkitsee
lääketiedettä tuntevalle paralysiaa j. n. e.

E. Th-n.
Hypokondriumi (kreik. hypokho'ndrioti) , sy-

dänala, kvlkilnita lähinnä oleva osa vatsaa.
Hypokoristinen (kreik.), peittelevä, lieven-

tävä, kaunisteleva, esim. lausctapa, jonkin ruman
asian nimitys j. n. e. A. K.
Hypolais ks. Kerttuset.
Hypolyydialainen sävellaji, muunnos lyy-

dialaisesta (vrt. H v p o d o o r i 1 a i n e n sävel-
laji).

Hyponomeuta, perhonen koiperhosten (Tinei-

dop,) heimossa. Etusiivet valkoiset, mustatäpläi-
set: takasiivet tummanharmaat. Toukat elävät
joukottaiu kutomassaan yhteisessä suojassa, jota
ne tarpeen vaatiessa suurentavat. Elävät eri-

näisten kasvien lehdillä ja kukilla ja tekevät
siten vahinkoa. Muudan laji on meidänkin
maassamme, Tammisaaren tienoilla, tehnyt tuhoa
omenapuissa. U. S-s.

Hypophysis ks. Aivot.
Hypoplasia (kreik. Itypo' = a]\a., ja plazein =

muodostaa), jonkin elimen epätäydellinen kehi-

tys. (31. 0-B.)
Hyposkenion kreik. teatterin näyttämölavan

[l(ifieion\n) alusta; logeionin patsailla ja pyl-

väillä koristettu, katsomoon päin käännetty etu-

sivu. ZJ-o N.
Hypospadia (kreik. hypo' = alla, ja sptidi'zein

= repiä irti), sellainen synnynnäinen ejiäiniiodos-

tuma miehen ulkonaisissa siitinosissa, että virtsa-

torvi avautuu kalun alapuolella tahi että se on
suuremmaltakin osaltaan kokonaan auki pitkin

kalun alaosaa ollen siten vaillinaisesti muodostu-
nut. Pulultaan myöskin h:sta naisessa, jolla

silloin tarkoitetaan virtsatorven täydellistä

puuttumista, niin että virtsarakko yhtvy välittö-

mästi emättimeen. (il. 0-B.)
Hypostaasi (kreik. 7i.v;3o'sfflsts = pohjakerros).

1. Liiäket., veren pakkautuminen ja laskeutu-

minen esim. pitkällisen vuoteellaolon vaikutuk-
sesta, jolloin veri omasta painostaan i)ainuu

niihin osiin, jotka tulevat yhtä mittaa kauan
olemaan muita alempana. Näin tapahtuu uspin
kroonillisissa taudeissa, joissa potilas tulee pit-

kät ajat olemaan vuoteen omana, niinkuin on
laila esim. lavantaudissa ja muissa pitkiillisissä

kuumetaudeissa. n:n vaikutuksesta kehittyy
tällaisissa oloissa usein n. s. hypostaattinen
keuhkotulehdus (pneumonia hypostatica) keuhko-
jen alaosissa, y. m. (M. 0-B.)

2. TeoL. olento, persoona.

Hypostylinen (kreik. hypo' = alla, ja sfylös

-

pylväs) sali, sali, jonka tasaista kivilaakakat-

toa kannattavat p.vlväät. Egyptin Kamakin
Ammon-temppelin keskisalissa oli 134 pylvästä,

joi-^ta smirimmat 23 m korkeita. U-o N.
Hyposulfiitit, alarikkihapokkeen (thiorikki-

hapon) suolat.

HyiJOsykloidi. lT:n muodostaa piste ympyrän
kehällä, joka pyörii liukumatta toisen ympyrän
kehiin koveroa sisäpuolta pitkin.

Hypoteekki (kreik. hypo1hf''ke = alusta, pantti).

Jo room. oikeus tunsi sellaisen velkasuhteeseen

liittyvän so])imuksen, jonka mukaan miiiirätyt

velallisen omistamat esineet tulivat olemaan
velkojalle velan maksamisesta vakuutena eli

hypoteekkina. Sellaisen sopimuksen aikaansaa-

maa suhdetta, jossa siis vakuutena olevaa omai-

suutta ei jätetty velkojan hallintaan, kuten ta-

vallisessa jjanttisopimuksessa (pigniia) tehtiin,

kutsuttiin kreik. oikeudesta lainatulla nimellä
hyjiotlicka. llypoteekkisopoimus antoi jo room.

oikeuden mukaan velkojalle esinekohtaisen kanne-

vallan sekä, siinä tapauksessa että velallinen

jiitti velan aikanaan suorittamatta, myymis-
oikeuden. Se oli alkuaan vaj)aaniuotoinen sopi-

mus; sittemmin keisari Leo sääsi, että valtion

viranomaisen tai kolmen todistajan vahvista-

malla hypoteekkikirjaila oli etuoikeus vapaa-
muotoisen sopimuksen edellä; tämä säädös tuli
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olemaan nykyisen kiinnityslaitoksen pohjana.

Hypoteekkina voi room. oikeuden mukaan olla

sekä kiinteät että irtaimet esineet, vieläpä koko
omaisuuskin. — Nykyään voi useimmissa maissa
hypoteekkisopimus kohdistua ainoastaan kiin-

teään omaisuuteen. Sitävastoin se ei ehdotto-

masti edellytä henkilökohtaista velkaa, vaan
tunnetaan nykyään myös sellaisia hypoteekki-

suhteita, joissa hypoteekkina olevan omaisuuden
omistaja on samalla hypoteekkivelkojana (n. s.

omistajahypoteekki). Hypoteekkisuh-
teen muodolliseen puoleen nähden Saksan uusi

siviililaki erottaa n. s. kirjahypoteekit
(Buchhypotheken) ja kirjehypotee-
kit (Briefhypotheken). Edellisissä vaa-

ditaan hypoteekkisuhteen perustamiseen sekä

hypoteekkioikeuden luovuttamiseen ja panttaa-

miseen ainoastaan merkitseminen kiinteistö-

kirjaan (ks. t.) ;
jälkimäisessä kiinteistökir-

jaan merkitsemisen lisäksi laaditaan erityinen

hypoteekkikirja, joka vaaditaan sellaista hypo-
teekkioikeutta luovutettaessa ja pantattaessa

myös luovutettavaksi ja jolla on yleensä arvo-

paperin luonne. Hypoteekkisuhteen aineelliseen

puoleen nähden erotetaan Saksan uudessa siviili-

laissa tavallinen hypoteekki (Ver-
kehrshypothek), joka perustuu henkilö-

kohtaiseen velkasuhteeseen ja on orderiluontoi-

nen, sekä varmuushypoteekki (Siche-|
rungshypothek), joka on aksessorinen,

velkasuhteeseen liittyvä, ilman orderiluounetta,

ja jossa myöskään hypoteekkikirja ei tule kysy-

mykseen. Hypoteekkisuhteisiin sanan yleisessä

merkityksessä kuuluvat myös Saksan uudessa
siviililaissa mainitut kiinteistövelka
(G r u n d s eh u 1 d) ja verovelka (R e n-

'

tenschuld), joista edellinen käsittää ab-

[

straktisen, henkilökohtaiseen velkasuhteeseen
,

liittymättömän kiinteistön rasittamisen määrä-
tyllä summalla, ja jälkimäinen kiinteistövelan,

jota velkoja säännöllisesti ei saa irti sanoa ja

joka oikeuttaa hänet aina määräaikoina saa-

maan kiinteistöstä määrätyn makson. —
Varhaisimmassa ruotsalais-suomalaisessa oikeu-

dessa oli hypotekaarinen panttioikeus myös
irtaimiin esineisiin tunnettu, vaan jo 1734 v:n

laki myönsi sen ainoastaan kiinteistöihin. Kui-
tenkin voitiin jo silloin kuten nytkin perustaa
hypotekaarinen panttioikeus laivaan, vaikka se

onkin irtainta omaisuutta (Merilaki 9 p:ltä

kesäk. 1873, 10 §, muutettuna K. A:lla 11 p:Itä

marrask. 1889, sekä K. A. laivarekisteristä sa-

malta p:ltä 1889.) Jos useampia kiinteistöjä on
yhtaikaa vakuutena samasta saamisesta, on
olemassa n. s. yhteishypoteekki; jos

hypot. suhteessa on vain velan korkein määrä
mainittu, on kysymyksessä n. s. u 1 1 i m a a t t i-

hypoteekki. Kiinteistöä koskevan hypo-

tekaarisen panttioikeuden perustamisesta, vaiku-

tuksesta ja lakkaamisesta on meillä voimassa
K. A. kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen
9 p:ltä marrask. 1868, muutettuna K. A;illa

19 p:ltä helmik. 1883, 3 p:ltä jouluk. 1895, 14

p:hä elok. 1901 ja 12 p:ltä maalisk. 1909.

(ks. Kiinnitys.) K. E-a.
Hjrpoteekkilama on laina, jonka vakuutena

on kiinteä omaisuus, ks. Hypoteekki.
Hypoteekkipankki ks. Pankki.

Hypoteekkivakuutus ks. K i i n n i t y 3 v a-

k u u t u s.

Hypoteekkiyhdistys on sellainen kiinteimis-

töuomistajam yhdistys, joka ottaa rahoja lai-

naksi antaaksensa ne jälleen hypoteekkilainan

muodossa lainaksi jäsenilleen. Ensimäinen h.

perustettiin 1770 Sleesiassa. Tätä nykyä h:iä

on olemassa useimmissa maissa. Suomen hypo-
teekkiyhdistyksestä ks. Pankki.
Hypoteesi (kreik. ht/po'thesis < hypo' = alle,

ja fif/ie'?iar = panna, asettaa), „allepano", „alle

pantu", edellytys, josta toinen asia johtuu.

Matematiikassa h. on = »olettamus", jonka no-

jalla „teesi" eli „väitös" todistetaan. „Hypo-
teettisessa arvostelmassa" (ks. t.) h. on arvostel-

man edellinen osa, joka lausuu ehdon, josta teesi eli

seuraus johtuu. — Kokemusperäisen tutkimuk-
sen tärkeimpiä etenemiskeinoja on h:ien muo-
dostaminen vaarinotettujen ilmiöiden selittämi-

seksi. Muutamien tosiasiain ollessa tunnettuja

(esim. että aurinko, kuu ja tähdet joka päivä

nousevat idästä ja laskevat länteen), muodos-
tamme h:n eli olettamuksen, joka saattaa olla

näiden tosiasiain syynä eli selityksenä (että

maa joka päivä pyörii kierroksen lännestä

itään) ; teemme samalla sen johtopäätöksen että,

koska seuraukset ovat olemassa, niin se syy, joka
voi niitä selittää, lienee olemassa. Tällainen

johtopäätös sellaisenaan tekee olettamuksen kor-

koiutaau todennäköiseksi, — koska samat ilmiöt

voisivat johtua toisistakin syistä (esim. siitä,

että kaikki taivaankappaleet tosiaankin liikkui-

sivat idästä länteen). — Muutamat h:t (proviso-

riset 1. väliaikaiset h:t) voivat perästä päin

saada suoranaisen vahvistuksen siten, että olete-

tut tosiasiat sittemmin suorastaan vaarinotetaan.

Toisissa tapauksissa se ei ole mahdollista; vaan
h. voi kuitenkin tulla yhä todennäköisemmäksi,
jopa täysin varmaksi siten, että se hyvin sopii

yhteen lukuisien vaarinotettujen tosiasiain ja

niistä johdettujen johtopäätöksien kanssa. Siten

monet väitteet, jotka alkuansa olivat hypotee-

seja, ovat lopulta muuttuneet varmoiksi tieteelli-

siksi totuuksiksi. A. Gr.

Hypoteettinen (ks. Hypoteesi), oletettu;

ehdoista riippuva; hypoteesiin perustuva; epä-

varma. — H. arvostelma lausuu, että,

jos määrätty ehto (hypoteesi) on olemassa, niin

määrätty setiraus (teesi) siitä johtuu (esim.:

„jos yhteiskunta on hyvin järjestetty, niiu ri-

kokset rangaistaan") . H. päätelmä on

johtopäätös, jonka „ylälauseena" eli yleisimpänä

perusteena on h:ncn arvostelma. Sellaisessa

päätelmässä on kaksi loogillisesti sitovaa päättä-

mistapaa: 1) modus ponens (olettava 1. väittävä

päättämistäpä), joka sen nojalla, että ehto on

olemassa, päättää, että seuraus on (esim., yllä-

mainitusta „ylälauseesta" lähtien: »yhteiskunta

on hyvin järjestetty; siis rikokset rangaistaan") ;

2) modus tollens (kumoova päättämistäpä), jol-

loin osoitetaan, että seurausta ei ole olemassa, ja

päätetään, ettei ehtoakaan ole (,,rikoksia ei

rangaista; siis yhteiskunta ei ole hyvin järjes-

tetty"). Sitävastoin ei voida varmasti — vaan
korkeintaan todennäköisesti — päättää ehdon

olemattomuudesta että seuraus ei ole olemassa,

tahi seurauksen olemassaolosta että ehtokin on
(vrt. Hypoteesi). A. Or.
Hypoteettis-disjunktiivinen arvostelma ob

I
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hypoteettinen arvostelma, jossa seuraus on lau-

suttu disjuuktiivisen arvostelman tapaan; kaava
on: „.jos A on, niin on joko B tahi C (tahi D . .

.

J. n. e.)". — Päätelmä, jossa sellainen arvostelma
on lähtökohtana, on h.-d. päätelmä. Siinä

voidaan johtopäätös tehdä kahdella tavalla, sa-

moin kuin hypoteettisessa päätelmässä (ks. t.).

Huomattava on varsinkin „modus tollens",

jossa luetellaan kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset

seuraukset, jotka voisivat johtua eräästä oletta-

muksesta, osoitetaan ne järjestänsä epäpäteviksi

ja päätetään, että "olettamus on väärä. Tällaista

päätelmää nimitetään toisinaan „sarvipäätel-
mäksi" (vrt. Dilemma). A. Gr.

Hypotenuusa (kreik. hypote'inousa s. o.

pleura' - kylki, <| hypote'inein - ojentautua
alle) , suorakulmaisen kolmion suoraa kulmaa
vastassa oleva sivu. ks. Kolmio. J. K.
Hypothenuserorden, eräs Suomessa, Viaporissa

1798 seurustelua ja hyväntekeväisyyttä varten
muodostettu salainen yhdistys, joka pian lakkasi.

Turussa perustettiin seur. vuonna haaraloosi.
Myöskin Porissa oli ainakin kysymys haara-

loosin perustamisesta. [G. CygnsEus, „Hypothe-
nuserorden" (Förhaudl. o. upps. utg. af Sven-
ska lit.-sällsk. i Finland IX).] K. G.

Hypotrakhelion (kreik.), doorilaisen pylvään
kapitelin kaulauurre.
Eypotricha, ripsilikoeläinlaliko: ruumis litis-

tynyt ja vain vatsapuolella ripsiä; sitäpaitsi on
suunpuoleinen ripsirivi vasemmalla. Päätuma
on usein jakaantunut kahteen soikeaan, rihman
yhdistämään osaan. Lisätumia on useampia.
Tunnetuimpia lajeja on Stylonychia mytilus.

E. W. 8.

Hyppyliiiri ks. H y p p y r o t a t.

Hyppyhäntäiset ks. A p t e r y g o t a.

Hyppyjalkaiset (Saltatoria), suorasiipisiä

hyönteisiä (OrthopteraJ, joiden takimaiset jalat

ovat voimakkaita hyppyj aikoja, takasiivet viuh-
kamaisesti kokoonlaskettavia; joko etusäärissä
tai takaruumiin ensi nivelessä tavataan kuulo-
elimiä, koirakset soittotaitoisia. Jakautuvat seu-
raaviin heimoihin: sirkat (Gryllidce), hepo-
katit (Locustidce), heinäsirkat (Acridii-
dce). U. 8-s.

Hyppyjänis (Pedetes caffer) on Kap-maassa
ja siitä vähän pohjoiseen elävä, meidän tavallista

jänistämme hiukan
suurempi jyrsijä.

Ulkomuoto muistut-

taa enemmän rottaa

kuin jänistä. Selkä-

puoli on punaisen
ruskea, alapuoli puh-
taan valkoinen.

Häntä on sangen
pitkä, muun ruumiin
pituinen, pää on ver-

rattain suuri ja kor-
vat pitkät, teräväkärkiset. Etujalat ovat lyhyet
ja takajalat pitkät; niillä se tekee 2-3, jopa 6-9

m:nkin pituisia hyppäyksiä. Se on yöeläin, kai-
vaa syviä luolia, joissa useita pareja asustaa
yhdessä. E. W. 8.

Hyppyliikkeet. Sen sijaan kuin esim. eng-
lannin jtimp tarkoittaa meidänkin voimistelu-

kielemme niin sanoaksemme varsinaista hyppyä,
jossa alastulo tapahtuu molemmille jaloille yht'-
.?3. III Piiinettu ^Vi 11.

Hyppyjänis.

aikaa, hop taas „linkkaus"-askelta, jossa tullaan
alas ponnistavalle jalalle ja step hypyn tapaista
askelta toiselta jalalta toiselle, merkitsee suo-
menk. hyppy yleensä liikettä, jossa ponnistusta
seuraa lyhyempi- tai pitempiaikainen ilmassa
lento. Tätä hyppyä laajimmassa merkityksessään
esiintyy tanssissa, voimistelussa, uinnin yhtey-
dessä j. n. e., itsenäisenä taas n. s. „hyppyjen"
eli „hyppyliikkeitten" nimellä „vapaaurheilussa",
lähimpänä tarkoituksena ennätyksen saavutta-
minen. Kansainvälisissä urheilukilpailuissa esiin-
tyvät seuraavat hyppyliikkeet: korkeushyppy
vauhdilla ja vauhditta; pituushyppy, samoin;
kolmiloikkaus, samoin ; seiväshyppy, sekä pituu-
teen että, tavallisemmin, korkeuteen. Saksassa
harjoitetaan yhdistettyä pituus- ja korkeushyp-
pyä. Ruotsissa haarahyppyä ja pujotushyppyä
hevosen yli. Yleensä on hypyn suoritustapa
mielivaltainen muuten paitsi että painojen pitä-

minen käsissä sekä „lentohypyt", sukellukset",
„saltomortalet" ovat kiellettyjä ja että on tul-

tava alas jaloilleen. Niissä hypyissä, joissa pon-
nistus tapahtuu ainoastaan toisella jalalla, kil-

paillaan yleensä vain „paremmalla" jalalla,

mutta Suomessa hypätään, mestaruuskisoja lu-

kuunottamatta, kansallisissa kilpailuissa kum-
mallakin jalalla siten, että niiden tulokset laske-

taan yhteen. Korkeushyppy. I. A 1 k u-

vauhdilla. a^ Hypätään nelisärmäisen, omasta
painostaan taipumattoman riman yli, joka lepää
vähintään 2, korkeintaan 3 m:n päässä toisistaan
seisoviin telineihin kiinnitetyillä, korkeintaan 8

cni:n pituisilla puikoilla. }}) Korkeus mitataan
maasta riman yläreunan alimpana olevaan koh-
taan, c) Kustakin korkeudesta saa tehdä enin-

tään 3 yritystä. II. Vauhditta, o, & ja c

samoinkuin edellisessä. Sitäpaitsi d) hyppääjän
jalat saavat olla minkälaisessa alkuasennossa ta-

hansa ; hän saa nousta vuorotellen varpailleen ja

kantapäilleen, mutta koko jalka saa yhdellä
kertaa nousta ainoastaan kerran maasta. —
Pituushyppy, a) Kilpailija saa tehdä sa-

malla jalalla korkeintaan kolme yritystä, h) Pon-

nistus tapahtuu nelisärmäisestä, vähintään 13

cm leveästä, maan tasalle kaivetusta piirosta,

jonka „takana" on vähintään 8 cm: in syvyinen
ja 30 cm levyinen kuoppa, c) Alastulopaikalta

on maa pehmeäksi möyhitty vähintään 30 cm:n
syvyydeltä, d) Hyppy mitataan piiron reu-

nasta alastulojälkien takimaiseen kohtaan.
Vauhdittomaan pituushyppyyn näh-

den on sitäpaitsi voimassa vauhdittoman kor-
keushypyn määräys d.

Kolmiloikkaus. Engl. „hop, step and jump"
merkitsee kolmiloikkausta, jossa kaksi ensimäistä

ponnistusta tapahtuu samalla jalalla, kolmas
vasta toisella. Usein sallitaan kaikkien hyppy-
jen tekeminen samalla jalalla. Mittaukseen

y. m. nähden ovat voimassa pituushypyn mää-
räykset. — 8eiväsliyppy suoritetaan seipään va-

rassa, jossa ei saa olla otetta helpottavia kohok-
keita. Kumminkin saadaan käyttää bamburuo-
koista seivästä. Noin 30 cm rinnan „etupuolelle"

kaivetaan kuoppa, mihin seiväs pistetään. Muu-
ten ovat voimassa korkeushypyn määräykset
& ja c sekä a sillä muutoksella, että telineitten

väliä tulee olla vähintään 3, korkeintaan 4 m.
— Pituushyppy seipään varassa.
Hypätään jos mahdollista jonkinlaisen ojan yli.
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Mittaus kuten pituushypyssä. — Yhdistetyssä
pituus- ja korkeushypyssä ponnistetaan etäisyy-

deltä, joka on 2 kertaa niin suuri kuin riman
korkeus maasta. Haarahyppy ja pujotushyppy
toimitetaan „hevosen" yli, edellinen pitkinpäiu

korkeutta tavoittaen, jälkimäinen poikkiteloin

satuloitten välistä, jolloin tulos mitataan hevosen
pituushalkaisijan alapuolella olevasta viivasta

alastulopaikan lähimpään kohtaan. — Vauliditlo-

mat hypyt vaativat jäntevää ja voimakasta ruu-

mista. Varsinkin selkä joutuu niissä koetuk-
selle. Vauhditon korkeushyppy sujuu parhaiten
siten, että alkuasennossa seisotaan sivuttain

rimaan ja maasta ponnistettua heitetään ensin

lähempi ja sitten erittäin voimakkaasti jäljessä

tuleva jalka riman yli. 270 cm pituushyppy
vauhditta on kohtalainen, 300 cm hyvä ja 320

cm:stä yli menevä erinomainen, 340 cm maail-

maumainio. Korkeushypyssä ovat vastaavat
luvut 130, 140, 150 ja 160 cm. Vauhdillisessa

korkeushypyssä ratkaisee ensi sijassa n. s. tek-

niikka, taito keinotella riman ylitse, toisessa

sijassa ponnistuksen voima, joka lähtee etu-

päässä vyötärölihaksista. Ameriikkalaisten kek-
simässä eduilisimmassa hyppylavassa juostaan
ensin kohtisuoraan riman luokse, mutta sitten

otetaan 3 viimeisiä vaulitiaskelta viistoon siten,

että ponnistava jalka jää rimasta kauemmaksi.
Heti ponnistettua heitetään lähempi jalka mah-
dollisimman korkealle. Kun sitten ruumis on
joutunut riman kohdalle, heittäytyy hyppääjä
jäljessä tulevan jalan ja käsien liikkeitten avulla

mikäli mahdollista aivan vaakasuoraan asentoon.

Sitä parempi tekniikka kuta heikommalla pon-
nistuksella päästään yli. Sen vuoksi on korkeus-
hyppy sangen hauska urheilulaji, jossa edistys

on hidasta, mutta varmaa. Tulokset: 150 cm
kohtalainen, 165 cm hyvä, 180 cm erinomainen
ja 190 maailmanmaiuio. Pituushypyssä menes-
tyksen edellytyksiä ovat nopea vauliti ja voima-

kas, korkealle vievä ponnistus. Vauhtimatka on
tarkoin mitattava, niin että jalka sattuu pon-

nistuspiirolle. Alas tullessa on jalat heitettävä

rentonaan eteenpäin, sillä voitetaan aina joku

dm. Pituushyppääjän tulee harjoittaa pikajuok-

sua yhtä paljon kuin „spesialistin". Tulokset
edellisessä mittakaavassa: 570, 640, 680 ja 720

cm. Maailmanennätys on 761 cm. Seiväshyppy,
jota Ameriikassa nimitetään kuvaavasti ,,/Jo/e

vaultiny" - seiväsvoltti 1. heilautus, vaatii,

paitsi tavatonta vauhtia ja ponnistusta kovia
käsi- ja hartiavoimia sekä suurta tasapainon
hallintataitoa. Edistysmahdollisuudet tuntuvat
tässä hauskassa, mutta raskaassa hypyssä olevan
rajattomat. Tulokset: 290, 320, 350 'ja 380 cm.
— Yleensä hypyt ovat oivallisia ruumiiiihallinta-

kyvyn kehittäjinä, mutta on niitä ennätyksiä
haluttaessa, liarjoitettava hyvin varovasti, usein,

mutta vähän kerrallaan ja aniharvoin, ehkä
kerran 2 viikon kuluessa täydellä voimalla.

Paitsi sitä, että raju ponnistus voi helposti ai-

heuttaa lihasrevehtymiä, saattaa varsinkin kova
alastulopaikka vähitellen aivan huomaamatta
kovettaa lihakset kankeiksi ja suhteellisesti työ-

kyvyttömiksi. L. P.
Hyppypäästäinen (MacroscelidesJ on Afri-

kassa eliivä, omituinen päästäissuku. Niillä on
pitkät takajalat, joissa sääriluut ovat suhteetto-

masti pidentyneet ja turpa venynyt pitkäksi.

Tav. hyppypääs-
täinen. -i-

Erämaan hyppyrotta.

alaspäiseksi kärsäksi. Alge-
rialainen h. (M. rozetij ja

tavallinen h. (if. typicusj

ovat pieniä, vilkkaita, maa-
koloissa eläviä, yöllä liikkuvia

hyönteissyöjiä. Edellistä kesy-

tetään Algeriassa usein ja se

on silloin erittäin hauska koti-

eläin, torakantappaja.

E. W. S.

Hyppyrotat (Dipodidce),

jyrsijöitä, jotka asustavat

Afrikan ja Aasian erämaaseuduissa. Lintujen

lailla nämä yöeUlimet hyppivät eteenpäin pitkillä

kapeilla takajaloillaan,

joissa sääriluu ja pohje

ovat yhteenkasvettu-

neet. Lyhyitä etuj aiko-

jaan ne pitävät liikkues-

saan ruumiin kupeille

tahi rinnalle kokoon
vedettyinä pitäen ruu-

mistaan tasapainossa

pitkän häntänsä avulla.

Laajalla alalla Kaspian
meren ympäriltä Keski-
Aasiaan ja Persiaan
elää alaktaga (Alac-

taga decumana) ; se on
n. 18 cm:n pituinen, punaisen keltainen, häntä 24

cm. A. nukkuu syyskuusta huhtikuun loppuun si-

keää talviunta. Intialainen hyppyrotta
(A. indicaj on selkäpuolelta ruosteenpunainen,
vatsapuolelta valkea, 9 cm:n pituinen. Häntä on
kaksi kertaa pitempi. Algeriasta Ala-Egyptiin ja

Arabiaan tavataan erämaan h. (Dipus cegypti-

ciis). Se on selkäpuolelta hiedanvärinen, alta val-

kea, ruumis 17 cm pitkä, kellanruskea, pää val-

kean- ja mustankirjava, häntä yli 20 cm. Tämä-
kin laji viettää sadeajan maakolossaan nukkuen.

E. W. S.

Hyppytauti (Chorea S:t Veiti) käsittää eri-

laisia tautimuotoja, joille on ominaista lihasnyt-

kähdykset ja tahdottomat liikkeet. Sen eri muo-
doista mainittakoon Chorea miuor, joka

useimmiten esiintyy lapsuus- ja nuoruusiässä
jonkun tarttumataudin, etenkin nivelreumatis-

min ja sydämen sisäkalvotulehduksen yhteydessä
tai säikähdyksen jälkeen. Väliäveriset, heikko-

hermoiset tytöt ovat eniten sille alttiita. Cho-
rea gravidarum ilmestyy raskauden ensi

aikoina tavallisesti ankaran mielenliiku-

tuksen tai tarttumataudin jälkeen ja hä-

viää synnytyksen (keinotekoisen tai luon-

nollisen) tapahduttua. — Epideemise.sti il-

maantuva hyppytauti on enimmäkseen
hysteeristä laatua. E. Th-n.

Hypsometri (/n/psos - korkeus, ja viei-

re'i?( = mitata). 1. Meisänh., puun korkeu-
den mittaaja. Nykyään käytetään metsän-
arvioimisessa seuraavaa T. Christenin kek-

simää korkeuden mittaajaa (ks. kuvaa).
Viivottimessa AB on jakoviivoja, jotka

antavat puun korkeuden aina 40 metriin
saakka. Arvioimista tehdessä pysyy vii-

votin, riippuen yläkulmassa olevan reiän

kautta kulkevassa rihmassa, vapaasti 1

F]

luotiviivan

sitä eteen-

suunnassa. Sitten siirretään

ja taaksepäin, siten että

a

., Hyp.-so-
"11- metri.
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mästä lähtevät suuntaviivat menevät, joko puun
latvaan tahi juureen, vastaavien kulmien A jn B
kautta. Sitten tarkataan päätä liikuttamatta

sitä kohtaa viivottimella, missä sitä leikkaa puun
viereen asetetun määrättyä pituutta olevan ke-

pin yläpäästä lähtevä suuntaviiva. Vastaava
jakoviiva ilmoittaa silloin puun korkeuden. Käy-
tännössä olevat viivottimet ovat sovellutetut käy-

tettäviksi 4-5 metrin pituisten keppien kera.

2. Fys, H. 1. hypsotermometri ks.

Barotermo metri J. K.
H3rpud8eus ks. -Metsämyyrät.
Hyracodon, sukupuuttoon kuollut kavioeläin,

sarvikuonon sukuinen, mutta ruumiiltaan enem-
män lievosen näköinen, ilman kuonosarvea, kolmi-

varpainen. On elänyt tertiäärikauden alkupuo-

lella Pohjois-Ameriikassa. (F. E.)

Hyrax ks. T a m a a n i t.

Hyrkaanin kieli (d a r g o- 1. a k u s a-

kieli) ks. Kaukaasian kielet.
Hyrkania, Kaspian- (1. Hyrkanian-) meren

kaakkoisen rantaseudun, nyk. Mesenderanin maa-
kunnan vanha nimi, jonka muinaispers. muoto
Varkäna (iran. ye/irfcdna = susimaa) esiintyy

Behistunin kirjoituksessa. H. näkyy aikaisem-

min kuuluneen Mediaan, mutta Kyroksen ajalta

alkaen Persiaan, jonka vallanalaisuudesta sen

asukkaat Dareios I:n aikana turhaan koettivat

vapautua. Aleksanteri Suuri kulki Tl:n halki ja

valloitti pääkaupungin Sadrakartan (luult. Aste-

rabad). K. T-t.

Hyrrä ks. Hyrräliike. "

Hyrräliike, hyrrän s. o. kiinteän kappaleen
kiertäminen siihen kiintonaisesti yhdistetyn ak-

selin ympäri ; akseli on vapaa, kun kappaleen
aine on jakautunut symmetrisesti sen ympäri
(symmetria-akseli). Tällainen akseli koettaa py-

syttää suuntansa avaruudessa sitä suuremmalla
voimakkuudella, kuta nopeammin se pj^örii

;

seuvuoksi hj^ppivät hyrrät, liikkeessä olevat pyö-
rät y. m. eivät kaadu, vaikka akseli onkin vi-

Qossa asennossa. Silloin kuitenkin paino vaikut-

taa sen, että akseli muodostaa liikkeessään hi-

taasti kartion sivupinnan. Vapaita akseleita ovat

esim. kiertotähtien (siis myös maan) akselit,

jotka näinollen koettavat säilyttää suuntaansa
(auringon häiritsevästä vaikutuksesta tähän ks.

Presessioni). — Gyroskooppi on rans-

kalaisen Foucaulfn keksimä erikoinen hyrrä,
jolla voidaan osoittaa maan pyöriminen akselinsa
ympäri. Tällainen gyroskooppi on B o h n e n-

bergin rotatsioniaparaatti, jonka
muodostaa pallo, minkä kiertoakseli asetettuna
kolmen toistensa sisässä pyornan renkaan \a
raan, voi olla missä asennossa tahansa. Kun

pallo saatetaan akselin ympäri kierretyn langan
avulla kovaan kiertoliikkeeseen, niin akseli py-
syy liikkumatta, käännettäköönpä konetta miten
tahansa. — Gyrostaatti on myös gyros-

kooppi, opetusvälineenä tunnettu.
Hyrrällä on tasoittavan ominaisuutensa takia
teknillinen

merkitys
laivoissa ja

gyro-vau-

nussa y. m.
Kun suuri

hyrrä on
rakennettu

laivaan ja

sitä pyörit-

tää moottori,

ehkäisee se

tuntuvasti
laivan kal-

listumisia

aallokossa.

G y r o-

V au-
n u s s a, s. o.

yhdellä kis-

kolla kulke-

vassa vau-

nussa, estää

siihen ra-

kennettu,
nopeassa Leikkaus- ja pohjakuva Brennanin vaunun

VL'!.'' •• tasapainolaitteesta.
lUKKeessa a. O.-g tonnin painoinpii hyrril.

oleva livrrä B. 4 hevosv. kavtiömoottori, tekee 3.000 pyö-

vaunua kaa- ^ riihdystit minuutissa
'

C. Pesäkoksi muodostettu hyrrSnkelia.
D. Hammaskaan itsetoimivaa käynnin tar-

X

tumasta.

G y r o-

radan
keksijä on
engl. B r e n- m.

n a n ; hän
valmisti

1907

kisiusta varten.

E. Hainmaskanki tarkistusta varten.

F. Paineilmn-moottori keinotekoista tarkis-

tusta varten.

80 hevosv. bentsiini-Scnhkök"ne k-amman-
l<in 50 hevosv. vaunumoottorin kästtöä
varten.

N. 20 hevosv. bentsiini-sHhkökone hyrrä-
tällai- moottorien ja upul^cneiden käyttöä varten.

sella radalla

kulkevan kokeiluvaunun. Brennanista riippumat-

tomana saks. August Scherl valmisti ja asetti

julkisesti näytteille yksikiskoisella radalla kulke-

Bohnenbergerin
rotatsioniapaiaatti.

Laivahyrrä.
Brennanin gjTOvaunu.
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van gyro-vaunun 1909. Samoihin aikoihin Bren-
jian sai valmiiksi henkilöliikettä varten rakenta-

mansa gyro-vaunun. Scherlin kokeiluvaunussa on
hyrrälaite kummassakin päässä ; ne pyörivät
päinvastaisiin suuntiin

;
pyörähdysten luku 8,000

minuutissa. Hyrrälaitteita pyörittävät sähkömoot-
torit. Vaunun liikevoima saadaan kiskon vieressä

kulkevasta sähköjohdosta. Brennanin vaunussa
molemmat hyrrät ovat samassa vaununpäässä
rinnakkain. Hyrrät pyörivät erikoisessa pesä-

kössä kuulalaakerien varassa. Brennanin hyrrät
tekevät 3,000 kierrosta minuutissa ja hänen vau-

nunsa liikevoima saadaan polttoöljymoottorin

käyttämästä dynamokoneesta, josta voima johde-

taan sähkömoottoreihin. Gyro-vaunuilla voidaan
saada aikaan paljoa suurempi kulkunopeus kuin
kaksikiskoisilla radoilla kulkevilla. Toistaiseksi

on kuitenkin vielä paljon käytännöllisiä vaikeuk-

sia ratkaisematta. Alaskassa tiedetään tällaisen

radan jo palvelevan käytännöllisiä tarkoituksia.

Hyrtl, Joseph (1810-94), itäv. anatomi, oli

anatomian professorina Praagissa 1837-45, siir-

tyi sitten samaan toimeen Wieniin. H. on saa-

nut maineensa laajoilla anatomisilla tiedoillaan,

joita hän on osannut erittäin valaisevalla tavalla

esittää monissa oppikirjoissaan: ,,Lehrbuch der

Anatomie des Menschen" (1847) ;
„Handbuch der

topographischen Anatomie" (2 nid. 1847) ; hänen
tieteellisestä tuotannostaan mainittakoon ,,Ver-

gleichende anatomische Untersuchungen iiber das

Gehörorgan des Menschen und der Säugethiere"

(1845). M. OB.
Hyiynjärvi, n. 8 km pitkä järvi, jonka ran-

nalla on Hyrynsalmen kirkko. H:sta vesi laskee

Seitenoikiata pitkin Ristijärveen. K. S.

Hyrjrnsalmi. 1. Kunta, Oulun 1., Kajaanin
khlak., Hyrynsalnii-Histijärven nimismiesp.; kir-

kolle 77 km Kajaanista; 1,441 km', joista vil-

jeltyä maata 5,899 ha (1901) ; 23 "/^ manttaalia,

talonsavuja 160, torpansavuja 15 ja muita savuja

189; 2,369 as. (1907), suomenkielisiä; 238 he-

vosta, 970 nautaa, 829 lammasta (1908). —
1 kansakoulu. — Apteekki. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Kuopion hiippak., Ka-
jaanin rovastik.; itsen, khrakunnaksi 1786 (K.

k. "/, 1786) Paltamosta. Kirkko puinen (rak.

1786. viim. korj. 1903). K. S.

Hyssopus ks. Iisoppi,
Hystaspes (pers. Vistaspa) , Akhemenidien

sukua, oli Parthian maakunnan käskynhaltia ja

Dareios I:n isä, tullen siten pers. kuningassuvun
nuoremman haaran kantaisäksi. Erimielisyyttä

on tutkijain kesken siitä, onko hän sama kuin se

kuningas Vistaspa, jonka mainitaan suosineen
Zoroasteria ja hänen oppiansa. K. G.

Hysteerinen, hysteriaa sairastava.

Hysteresis (kreik., = jälkivaikutus) , jonkun
vaikutuksen kestäminen vaikuttavan syyn toi-

minnan lakattua tai heikontuessa. Tärkein on
magneettinen h. (magneettinen säilyttämisvoima)

.

Kantaa magnetisoidessa sellaisessa kentässä,

jonka voimakkuus vaihtelee, syntyy magneetti-
nen induktsioni, joka seuraa kyllä vaihteluja,

mutta aineosasten keskinäisen hankauksen takia

„jää jälkeen" siten että, kun kentän voimak-
kuus vähenee jostakin positiivisesta arvosta nol-

laksi, jää rautaan joku magneettinen induk-
tsioni, joka vasta sitten katoaa, kun kenttä
tulee negatiiviseksi. Tämän aineosasten keskinäi-

sen hankauksen voittamiseksi vaadittavaa työtä
sanotaan hysteresistyöksi. Ilmiö esiintyy haital-

lisesti sähkökoneissa kuten dynamoissa, transfor-

maattoreissa y. m. Senvuoksi koetetaan noihin
koneisiin käytettäväksi rauta-aineeksi valita sel-

laista, jolla on pieni hysteresiseffekti. Eräät rau-

dan sekoitukset piin ja aluminiumin kanssa
ovat osoittautuneet myös edullisiksi.

Dielektrinen h. on edellisten kaltainen
ilmiö dielektrisen aineen ollessa elektrostaatti-

sessa kentässä. J. K.
Hysteria (kreik. hyste'ra = emä) on useasti

perinnöllistä laatua oleva hermotauti, joka eroaa
syuuyuuäisestä heikkohermoisuudesta pääasialli-

sesti siten, että siinä esiintyvät monenlaiset ruu-

miilliset oireet ovat suuressa määrin kuvitte-

luista ja muista sielullisista vaikutteista riippu-

vaiset. Nimensä h. on saanut siitä, että sen luul-

tiin olevan läheisessä yhteydessä synnytyselinten

kanssa. Tosin ovatkin näissä ilmenevät sairaudet

omiaan ylläpitämään ja kiihottamaan hermoston
hysteeristä taipumusta, mutta ettei h. ole niistä

peräisin, sen osoittaa taudin esiintyminen myös-
kin miehissä ja lapsissa. Hysterian kulku on
enimmäkseen pitkällinen, vuosikymmeniäkin kes-

tävä, mutta tavallisesti sen oireet lievenevät

ja vähenevät henkilön vanhetessa ja tunne-

elämän tasaantuessa. Väliin h. saattaa hävitä

äkkiä kuin ihmeen kautta jonkun sitä edistävän
kiihottimen poistuttua tai sairaan tultua vakuu-

tetuksi sen poistumisesta. Hypnoosilla ja sugges-

tionilla onkin tärkeä sija h:n hoitamisessa (vrt.

Hypnotismi). H:n tärkeimmät tunnusmer-
kit ovat luonteen epäsäännöllisyydet ja mieli-

alan vaihtelut; vaikeimmissa muodoissa tulevat

lisäksi lamautumiset, kivuntunteen alenemiset,

kouristuskohtaukset ja hämärätilat, joista voi

kehittyä varsinainen mielisairaus harha-aisti-

muksineen ja harhaluuloineen.— Uskonnollisissa
liikkeissä kiihkeimmät osanottajat (kielillä puhu-

jat, verenhikoilijnt y. m.) useimmiten ovat olleet

hysteerisiä henkilöitä. E. Th-n.

Hysteron proteron (kreik., ..myöhempi aikai-

semmin"), retoriikassa sellainen järjestys, jossa

sana tai lause, jonka luonnolliseen aikasuhtee-

seen nähden tulisi käydä toisen sanan tai lauseen

jäljestä, asetetaan tämän edelle. Logiikassa H.

on todistusvirhe, kun koetetaan todistaa jotain

sen perusteella, joka jiuiri on todistettava.

Hysterophyta, epäheimoiset, väliaikai-

nen kasviryhmä 2-sirkkaisten luokassa. Kukkien
kehä sikiäisperäinen, 1 t. 2-kiehkurainen kupu.

Suurimmaksi osaksi loiskasveja.

Hysterotomia (kreik. hysie'ra = emä. ja tome'

= leikkaus), emän leikkaaminen, esim. leikkaa-

misen avulla toimitettu emänsuun ja emänkaulan
laajentaminen. Joskus myöskin tarkoitetaan
h :11a samaa kuin hysterektomialla, s. o. emän
tahi jonkin sen osan poistamista leikkaamalla.

(il. 0-B.)

Hystrix ks. Piikkisika.
Hytti (ruots. hytt)

,
pienehkö huone aluk-

sessa, aiottu päällystön, miehistön tai matlvusta-

jain asunnoksi. H:ksi sanotaan myös aluksen
kannelle rakennettuja kojuja, esim. peränpito-

hytti. tupakkahytti j. n. e.

HyttyTien, kansanomainen yleisnimitys useim-
mille pienille kaksisiipisille; erityisesti h:llä tar-

koitetaan sääskiä (ks. t.)

.

E. W. 8.

I
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Hyve on pysyväiueu, siveellisesti arvokas tah-

donlaatu, joka pystyy synnyttämään hyviä
tekoja. Klassillisessa filosofiassa hyve käsit-

teellä on perustava merkitys. Sokrates katsoi

hyvettä varsinaisesti tiedoksi ja sanoi, että

hyvettä voidaan oppia (ks. Intellektua-
lismi). Aristoteles korjasi hänen oppinsa sii-

hen suuntaan, että vain harjoituksen
avulla hyve on opittavissa. Platonin ajoista asti

on siveysopissa koetettu ryhmitellä hyveet mää-
rättyjen kardinaali- 1. päähyveiden
ympärille. Platonin mukaan on neljä päähyvettä:
viisaus, urhoollisuus, itsensähillitseminen 1. koh-
tuullisuus ja oikeamielisyys. Näitä ruvettiin
kristillisessä kirkossa sanomaan pakanalli-
siksi hyveiksi ja pyrittiin antamaan niille toi-

set merkitykset: viisaudesta tuli usko, urhoolli-

suudesta kärsivällisyys, itsensähillitsemisestä

puhtaus ja oikeudenmukaisuudesta rakkaus ihmi-
siä kohtaan. Samalla niihin lisättiin varsinai-
sesti kristilliset 1. teologiset hyveet: usko,

toivo ja rakkaus. Eenesanssin aikana katsottiin
yksilöllisen persoonallisuuden kehittämistä tär-

keimmäksi siveelliseksi tehtäväksi ja ihailtiin

sellaisia hyveitä kuin hengenylevyys, elämän-
rohkeus ja ylväsmielisyys. Protestanttisessa
siveysopissa on velvollisuuden ja elämäntehtävän
käsite tunkenut hyve-käsitettä syrjempään, mikä
erityisesti johtuu epäilyksestä ihmisen kykyyn
omin voimin kohota hyveelliseksi. Luther joutui
vihaamaan Aristoteleen filosofiaa erittäinkin seu
hänen lauseensa johdosta, että ihminen tulee hy-
veelliseksi harjoittamalla hyvettä. Myöhemmistä
ajattelijoista Kant pitää varsinaisena hyveenä
yksilön sisäistä arvokkuutta, ja Fichte ehdotonta
itsetoimivaisuutta, jota vastoin toiset (Shaftes-

bury, Hutcheson, Hume, Adam Smith, Comte,
Schopenhauer ja Herbert Spencer) antavat myötä-
tunnolle ja ihmisrakkaudelle ensi sijan. Nyky-
aikaisessa siveysopissa vallitsee hyveeseen nähden
ylinnä se kysymys, onko etusija annettava yksi-
löllisille 1. persoonallisille hyveille,

s. o. niille, jotka tarkoittavat yksilön oman itsensä

kehitystä (itsensätoteuttamista) vaiko yhteis-
kunnallisille 1. sosiaalisille, s. o.

niille, jotka johtavat yksilöä palvelemaan yhteis-

kuntaa ja uhrautumaan suuremman kokonaisuu-
den hyväksi. Z. O.

Hyvikkälä, 1. Maatila Hauholla. Siihen
kuului 3 allodiaalisäteriä: Filpula, Yrkelä ja

Sipilä, ja sen omisti yhteen aikaan Helsingin

kaupungin rakentaja Erik Spära (syntynyt
Bergen), joka nimitti itseään Erik Spära tili

Hyvikkälä. Myöhemmin 1500-luvulla H. oli

Henrik Maununp. Späralla ; sitten Dufva-,

Silfversvan- ja Charpentier-suvuilla. — 2. Maa-
tila Janakkalassa, ollut kauan Munck-suvulla

;

nykyisin vhdistetty Hakoisten kartanoon.
K. 8.

Hy-vikylä ks, Hyvikkälä.
Hyvinkää. 1. Rautatienasema samannimi-

sessä kylässä Nurmijärven ja Hausjärven raja-

mailla, 59 km Helsingistä; Hyvinkään-Hangon
radan pääteasema. — 2. Rukoushuonekunta
(per. 1896), joka kuuluu Nurmijärven seura-
kuntaan; kirkko puinen, rak. 1896, hautausmaa
per. 1908. Paikkakunta tulee itsenäiseksi kirkko-
herrakunnaksi sen päätöksen mukaan (1909).

TJlällä on H:n verkatehdas (omist. Yhdistettyjen

villatehtaiden o.-y.) ja H:u parantola. (Hyvin-
kään painohiivatehdas, polttimo ja etikkatehdas
on Rajamäen aseman luona.) Apteekin haara-
osasto, matkailijahotelli. Kuivan ja terveellisen
ilmastonsa vuoksi seutu houkuttelee kesät talvet
tilapäisiä asukkaita puoleensa. K. S.
Hyvinkään hopeavuori, Hyvinkään lounais-

puolella oleva vuori, josta on ennenaikaan otettu
hopeata. Lienee ehkä oikeammin kuparikaivos.

K. S.
Hyvinkään parantola ja kylpylaitos, lähellä

Hyvinkään asemaa, omalla palstatilalla, perust.
1S96, o.-y., 110,000 mk (n. 15.000 mk. vararahas-

^ HKJH
»if».- ^^^^^^m^^^f^S^^K^
s. =^^^B^V jIk
k
^ 4

m|Hll! 1Bnpj-
i^l HHH^ft^ Jf^Jl

Hyvinkään parantola.

toa) . Laitokseen kuuluu kivinen päärakennus,
jossa on m. m. kylpylaitos, vierashuoneita sekä
ruokasali, sekä 3 puista huvilarakennusta ynnä
lääkärinasunto. K. 8.

Hyvittäminen, hyvitys, krediteeraa-
m i n e n, merkitseminen tilin krediittiin, hyväksi.
Hyvittää, krediteerata, merkitä tilin krediit-

tiin, hyväksi. I. K:o.
Hyvitys ks. Hyvittäminen.
H37vitysteoria ks. Rangaistusteoria.
Hyväksyä ks. Aksepteerata.
Hyvämaineinen ks. Kansalaisluotta-

mus.
HjHT^äntekeväissrys ks. Vaivaishoito.
Hyväntoivon-niemi, Etelä-Afrikassa, Kap-

siirtokunnassa, maanosan eteläkärjen länsipuo-

lella sijaitseva niemeke, 34° 43' etel. lev. ja 18° 30'

it. pit.. B. Diazin (ks. t.) 1486 ensikertaa ja

suurilla vaikeuksilla sivuuttama.
Hyvät työt (lat. Jona opera), käsite, jolla

vanhemmassa protestanttisessa siveysopissa mer-

kittiin kristityn siveellistä toimintaa. Uskon-
pulidistajain mukaan hyvät työt ovat seurauksia

uskosta, samoinkuin hyvät hedelmät kasvavat

hyvästä puusta. Sitä paitsi Luther teroittaa,

että hyvät työt ovat ihmisen kutsumuksesta joh-

tuvia rakkaudentöitä, jota vastoin katolisessa

opissa hyvillä töillä tarkoitetaan sellaisia har-

taudenharjoituksia kuin paastoa, rukousta, toi-

vioretkiä j. n. e. [Luther, „Von den guten
Werkon" (1520) ; K. Thieme, „Die sittliche

Triebkraft des Glaubens" (1895).] E. K-a.

Hyyfi ks. S i e n e t.

Hyyppä ks. Töyhtöhyyppä.
Hyyry (ruots. hyra). vuokra : laivaväen palkka,

pestinotto.
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Hyysinki (engl. housing) , kaksisäistä ohutta

sidenuoraa, jota tervattuna käytetään purjealuk-

sissa köysien, vanttien y. m. liitosten sitomiseen

ja sidospaikkojen päällystämiseen. H. on oi-

kealtaan kaksisäistä määrlinkiä. E. J. S.

Hyytelö, liha- tai kasvimehu, joka jäähtyes-

sään hyytyy pehmeäksi, joustavaksi massaksi.

Hyytyminen, nestemäisten aineiden muuttumi-
nen jähmeiksi lämpömäärän laskiessa. Tämä
itsekunkin aineen olotilan muutos tapahtuu
määrätyssä lämmössä, aineen h y y t y m i s- 1.

jäätymispisteessä, vrt. Sulaminen.
S. V. E.

Hyytynyt veri. Verellä on erityinen ominai-

suus hyytyä 1. maksoittua kohta lähdettyään

suonistaan ; tällä seikalla on suuri käytännölli-

nen merkitys verenvuodon tyrehtymiselle, vrt.

Hemof i 1 i'a ja Veri.
*

(M. 0-B.)

Hyödelava, akkunoilla peitetty, keittiö-,

kukka- ja lehtikasvien viljelemistä varten val-

mistettu puukeila, jossa lämpö ylläpidetään joko

keinotekoisen lämpölähteen tai auringon säteilyn

avulla. Viimemainittuja nimitetään kylmiksi
lavoiksi. Ne tehdään siten, että puutarha-

maalle — ei ennen toukokuuta — asetetaan

n. 1^/2 m:n levyinen, 30 cm:n korkuinen, pak-

suista laudoista valmistettu kehä. joka, akku-

noiden lukua myöten, tehdään korkeintaan 4 m:n
pituinen ja peitetään vartavasten valmistetuilla,

tai poikkeu-stapauksessa tavallisilla huoneakku-
noilla. Lämmin lava eroaa edellisestä ai-

noastaan siinä, että mainittu puukehä asete-

taan kuivikkeilla tai lehdillä sekoitetusta talli-

lannasta valmistetulle, noin 40-100 cm:n vahvui-
selle. 40 cm puukehän reunoja ulommaksi ulot-

tuvalle alustalle. Lämpimän lavan valmista-

miseen voidaan ryhtyä jo keskivaiheilla tammi-
kuuta, tavallisesti kumminkin vasta helmi- ja

maaliskuussa. Kuta aikaisemmin lava tehdään,

sitä vahvempi tulee lanta-alustan olla. Lanta-
alustan valmistuttua ja lämmön laskettua, tuo-

daan n. viikkoa myöhemmin kehän sisään

multaa vähintään 20 cm:n vahvuudelta. Muuta-
man päivän kuluttua voidaan kylvö tehdä tai

taimet tuoda lavoihin, öisin akkunat peitetään

olki- tai muilla matoilla, päivisin on pidettävä

ilmanvaihdosta huolta. Ennenkuin lanta käyte-
tään lavan valmistamiseen, on se asetettava ka-

saan lämpenemään. Paitsi tällaisia irtonaisia

lavoja, valmistetaan, varsinkin pienissä koti-

oloissa, tavallisista rakennustukeista n. s. kiinto-

naisia lavoja, joiden pohja syvennetään jonkun
verran maan sisään. Syksyllä, ennenkuin maa
jäätyy, peitetään lavapaikka, kiintonaisissa la-

voissa mieluimmin koko sisusta, lehdillä, oljen-

sekaisella lannalla tai muilla sopivilla aineilla,

jotka estävät maata jäätymästä. .Samoin on

lavoihin aiottu multakin peitettävä (ks. TT y ö t ä-

m ) n e n). B. W, 77.

Hyödyke. Tnlnust. Hyödykkeiksi sanotaan
kaikkia tarpeiden tyydyttämisen välineitä. Kai-
killa h:illä ei kuitenkaan ole taloudellista mer-
kitystä. Taloudellisista h:istä, joiden

hankkimi.seksi vaaditaan työtä ja voimanponnis-
tusta tai toisia h:itä, on erotettava n. s. vapaat
hyödykkeet, joita on ihmiselle mielinmäärin va-

paasti tarjona. Vapaat hyödykkeet ovat joko
rajattomasti vapaita hyödykkeitä (esim.

ilma. valo y. m. s.) tai haltijattomia

h: itä, joita määrätyissä oloissa esiintyviin tar-

peisiin nähden on liiaksi (esim. maa, puut, j. n. e.

seuduissa, jotka eivät vielä ole joutuneet kenen-

kään haltuun). — Välittömiksi h:i k s i,

nautinto- 1. k u 1 u t u s-h:i k s i (kulutus-
esineiksi) sanotaan niitä h: itä (esim. leipää),

jotka välittömästi tyydyttävät tarpeitamme.
Välillisiksi h:i ksi, tuottami s-h:i k s i

(tuotantovälineiksi) sanotaan niitä h:eitä

(raaka-aineita, koneita j. n. e.), joiden avulla

tuotetaan kulutushyödykkeitä. Edellisiä sanotaan
myöskin ensimäisen asteen h:iksi, jälki-

mäisiä toisen tai jonkun korkeamman asteen

h:iksi. Toisen asteen h. on esim. jauhot, koska
niitä käytetään ensimäisen asteen h: n, leivän

tuottamiseksi. Kolmannen asteen h. on esim.

jyvät, jotka suorastaan muutetaan toisen asteen

h:ksi, jauhoiksi, j. n. e. — Useat taloustieteilijät

pitävät h:inä vain aineellisia esineitä. Toiset taas

puhuvat aineettomistakin h:stä, joiksi he lukevat

esim. n. s. palvelukset, ihmisen työkyvyn ja muut
ominaisuudet (n. s. sisäiset h:t), vieläpä velka-

saatavat, yksinoikeudet ja hyötyä tuottavat suh-

teet y. m. J. F.

Hyödyllisyysteoria ks. Rangaistusteo-
r i a.

Hyökkäys, yritys karkoittaa vihollinen tä-

män asemasta ja samalla tuhota hänet. Hyök-
käyksen alkaa tykistö, joka tuodaan taistelu-

asemaansa ja alkaa ampua vihollisen asemaa,

paikallissuhteiden mukaan aina 2,500 m:n mat-

kalta alkaen. Jalkaväki marssii esiin ja lähet-

tää ampumaketjuja, jotka varajoukkojensa seu-

raamina, tykistön suojelemina ja hyväkseen
käyttäen maanmuodostukseu tarjoomia etuja,

nopeasti kulkien ja avoimilla paikoilla juosten

lähestyvät vihollista. N. 1,000 m:n päässä vihol-

lisesta ampumaketjut alkavat laskeutua pitkäl-

leen ja ahdistavat vihollista kivääritulella. Ai-

kaisemminkin jo käytetään kivääritulta tykistöä

ia suurempia kolouneja vastaan. Jalkaväki rien-

tää nyt eteenpäin karkauksin. Ampumaket-
juja vahvistetaan. Tykistö siirtyy vihollista lä-

hemmäs. 400-600 m: n etäisyydeltä avataan an-

kara tuli, jonka jälkeen erikoisen merkin mu-
kaan hyökkäyksen viimeinen vaihe seuraa, kun
kaikki joukot taistelurinnassa nopeasti liikkuen

hyökkäävät eteenpäin ja lopuksi hurraahuutojen
kaikuessa ryntäävät vihollista kohti pistimet

tanassa.

Eatsuväen hyökkäys, joka suoritetaan

hyvin äkillisesti ja vain silloin, kun erittäin

otollinen tilaisuus taistelun kestäessä siihen tar-

joutuu, alkaa ravijuoksuUa muuttuen sitten

nelistykseksi ja lopulta täydeksi laukaksi.

Rintamahyökkäys, hyökkäys kohtisuo-

raan vihollisen asemaa vastaan. Sivusta-
hyökkäys, päähyökkäys toista tai molempia
sivustoja vastaan. M. v. E.

Hyöky 1. hyökyaalto, korkea, tyrskyn-

tapainen ja „itsensä yli" vyöryvä aalto. Se
syntyy tavallisesti matalien rannikkojen edus-

talla merituulen vallitessa: kovassa myrskyssä
myös aavalla merellä. — Korkeutensa ja voimak-
kuutensa takia h. on laivoille vaarallinen. Se
vyöryy usein niitten kannelle, jolla tuhoo siellä

olevat esineet ja laudoituksen
;
joskus se murskaa

ja upottaa itse aluksenkin. Laivalle turmiollisin

on sen sivua kohtaava h. Tämän välttämiseksi
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alus joko on käännettävä myötätuuleen, tahi,

mikä on edullisempi, pysyteltävä jyrkästi „laita-

vastaiseen 1. liki tuulta". Täten alus tavallisesti

parhaiten kestää h:n vaikutuksen, W. S-m.
Hyökysora, meren- ja järvenrantojen sora-

kasaumat, joita aallot ovat muokanneet. H:n
lohkareet saattavat olla peräisin joko vanhem-
mista sorakerrostumista, jos ranta on irtonaista

maata, tai myös rantakallioista tyrskyjen irroit-

tamia. Laineet vierittävät lohkareita edestakai-

sin, joten ne kuluyat pyöreiksi, ja lajittelevat ne

samalla, vieden hienommat ainekset kauemmaksi
rannasta ja jättäen suurimmat kivet ylimmäksi.

Näin muodostuu rannoille hyökysoravalleja (vrt.

Rantamerkit), Meillä hyökysora maan-
kohoamisen vuoksi joutuu pian rantaa ylem-

mäksi. Kaikilla niillä seuduilla, jotka jääkauden-
jälkeisellä ajalla ovat olleet meren peitossa,

on soramaissa pintakerros enemmän tai vähem-
män aaltojen huuhtomaa. P. E.

Hyönteiset (Ivsecta, Ilexapoda), niveljalkais-

ten eläinten (Arthropoda) ylin luokka, eläimiä,

jotka hengittävät ilmaputkilla ja joilla on 1 pari

tuntosarvia ja 3 paria jalkoja sekä enimmäkseen
2 paria siipiä. Kitiiniaineiuen iho on kovettunut
iholuustoksi, johon lihakset ovat kiinnittyneet.

Ruumiin nivelet ovat ryhmittyneet pääksi,

keski- ja takaruumiiksi. — P ä ä on muodostunut
vähintään 4:stä yhteenkasvcttuneesta renkaasta;
sen yläpuolella sijaitsevat silmät ja tuntosarvet,

alapuolella suuosat. Tuntosarvet ovat nivelik-

käitä, kooltaan ja muodoltaan hyvin vaihtelevia.

Suuaukon ympärille ovat ryhmittyneet s u u-

o s a t: pariton, ihopoimusta syntynyt ylähuuli

(lahrum) sekä 3 paria suuosiksi muuttuneita
raajoja. Näistä etumaisia nimitetään yläleuoiksi

(mandibnlce) ja keskimäisiä alaleuoiksi (maxil-

IceJ ; takimaiset, jotka ovat kasvaneet yhteen,

muodostavat alahuulen (lahium). Alaleuoissa ja

alahuulessa on kummassakin yksi pari nivelik-

käitä lisäkkeitä, suurihmoja (palpi), joista edel-

lisiä sanotaan leukarihmoiksi (palpi maxillares),

jälkimäisiä huulirihmoiksi (p. lahiales). Keski-
ruumis (thorax) on muodostunut kolmesta
renkaasta. Kunkin alapuolelle on kiinnittynyt
raajapari, keskisen ja takimaisen renkaan ylä-

puolelle siipipari. Raajoissa erotamme 5

osaa: lonkan (coxa), reisirenkaan (trochavter),

reiden (femur), säären (tibia) ja nivelikkään
nilkan 1. jalan (iursus), joka tavallisesti päättyy
kynsiin. Siipiä ei ole laisinkaan lahkossa
Apterygota. Muilla on niitä enimmäkseen 2 pa-

ria. Mutta ne voivat myös olla osaksi tai koko-
naan surkastuneet. Muutamien lajien naaraat
ovat siivettömiä, mutta koiraat siivellisiä (esim,

kiiltomato, eräät perhoset). Siivet ovat synty-
neet ihopoimuista; niissä tavataan paksuja siipi-

suonia, jotka sisältävät ilmaputkia, hermoja ja

verisuonia, ja jotka eri tavoin haarautuvat, tar-

joten hyviä ryhmätunnusmerkkejä. Eaajaton
takaruumis on syntynyt 5-11 renkaasta,
joita ohut, venyvä nahka yhdistää toisiinsa, jo-

ten takaruumis, esim. naaraan muuanlaskemis-
aikana, voi suuresti paisua. Takaruumiin päässä
on usein munanasetintorvi, myrkkypistin tai

muita lisäkkeitä. — Ruuansulatuskana-
van alkuosaan, suuonteloon aukeavat isot sylki-
rauhaset. Suusta johtaa ruokatorvi {cesoplia(jus)

väljään kupuun (ingluvies) tai, kuten esim. per-

1. Heinäsirkan suuosat (paitsi ylähuulta). I yläleuat.

// alaleuat, kf leukarihma, /// kieli, IV alahuuli, If huuli-

rihma.

2. Torakka (koiras), aukileikattu kyljistä, selkUosa ya-

semmalla. JS vatsaydin, 31 ohjassuolen umpilisiikkeitä,

Ch ohiassuoli, E peräsuoli, F kupu, // sy<ian. Hm sydän-

lihaksia, K rauhasia. MR Malpighi"n putket, R sylkisäiliö,

-S sylkirauhanen, Sp ruokatorvi, T paksusuoli. Te kives.

3. Ampiaisen sukupuolielimet. A Koiraan: a kives, 6 sie-

mentiehyt, c ultcopuoliset sukuelimet. — B Naanan: a muna-
sarja, 6 munatiehyt, c myrkkyrauhanen, d myrkkypistin.

4. Hermosto. A toukan, B . kärpäsen (tiysimuotoisen).

ö. Torakka (koiras selkäpuolelta). A tuntosarvi, C perä-

lisäkkeet, F jalka. K leukarihma, L reisi, P etuselkä, Sk

sääri, St styli, V siipi.

hosilla, pussinmuotoiseen varrelliseen imumahaan.
Tätä seuraa kovaseinäineu lihas- 1. purumaha
(proventriculus), josta ohjas- 1. rauhassuoli, mo-
nasti pussinmuotoisiiie lisäkkeineen, johtaa perä-

suoleen. Viimemainittuun aukeavat putkimaiset
muiuiaisrauhaset, Malpiglii'n putket, jotka ovat

erityselimiä. Usein aukeaa peräsuoleen vielä

löyhkäävää suojelusnestettä erittäviä rauhasia.

Monella hyönteisellä, etenkin eräillä perhos-

toukilla, on vielä takaruumiissa suuret n. s. keh-

ruurauhaset. Nämä aukenevat alahuulen koh-
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dalla ja erittävät nestettä, joka ulkoilman yhtey-

teen jouduttuaan hyytyy ja muuttuu rihmaksi,

minkä hyönteinen käyttää kotelokopan valmista-

mista varten. Monella hyöuteisnaaraalla on sitä-

paitsi takaruumiissaan erityinen myrkkyrauha-
nen. Sydänpussin ympäröimä putkenmuotoinen,

useaksi kammioksi kuroutunut sydän sijaitsee

takaruumiissa, selkäpuolella, heti ihon alla. Tästä

jatkuu aorta päähän asti. Veri, joka useimmiten
on väritöntä, virtaa kuitenkin enimmäkseen va-

paasti ruumiinontelossa sisälmysten lomissa.

Hyönteiset hengittävät n. s. ilmaputkilla
(trachea), jotka haarautuvat ruumiin kaikkiin

osiin, jopa jalkoihin ja siipiinkin. Niihin johtuu

ilma ruumiin kupeilla, nivelten liitekohdissa ole-

vien huokosten kautta. Huokosia on keskiruu-

miissa korkeintaan 2 paria, takaruumiissa 8 pa-

ria. Vedessä elävillä kovakuoriaisten ja kärpäs-

ten y. m. toukilla on vain 2 huokosta ruumiin

takapäässä. Toisilla vedessä elävillä toukilla on

huokosten asemesta ulkonevat ilmatorvikiduksct.
— Sukupuolielimet ovat muodostuneet

useammista tai harvemmista muna- tai siemen-

putkista. Munarauhaset (ovarium) ja siemen-

rauhaset (testisj ovat parillisia, samoin muna-
ja siemenjohtimet (oviductus ja vasa deferentiaj,

jotka päiväkorennoisilla (EphemeridceJ päätty-

vät erillään toisistaan, kaikilla muilla yhtyvät

ja aukeavat välittömästi peräaukon eteen. Mo-
nien sukupuolielinten yhteyteen kuuluvien rau-

hasten ohessa mainittakoon koiraalla siemen-

rakoksi (vesicida seminalis) nimitetty laajennus,

naaraalla siemensäiliö (spermotheca). — Her-
mostossa voidaan erottaa: aivosolmu, joka on

nielun yläpuolella, sekä monisolmuinen vatsa-

ydin, joka kulkee pitkin vatsakilpeä. Solmuja
yhdistävät hermosäikeet ovat parillisia. — Sil-

miä on kahdenlaisia: kerrottuja verkkosilmiä

ja yksinkertaisia pikkusilmiä. Edelliset, jotka

vain aniharvoin puuttuvat, sijaitsevat kummal-
lakin puolella päätä. Ne ovat tavallisesti hyvin
suuret, usein kokoonpannut monesta tuhannesta
pikkuosasesta. Jälkimäiset sijaitsevat enimmäk-
seen päälaella. — Monella suorasiipisellä on
kuuloaistimina paljain silmin näkyvät
kuulorummut takaruumiissa tai etusäärissä.

Useimmilla muilla hyönteisillä on ihonalaisia

kuulojänteitä eri ruumiinosissa. — Tuntoais-
timina toimivat tuntokarvat, joita tavataan

enimmäkseen tuntosarvissa ja suurihmoissa,

mutta myöskin nilkoissa ja muissa ruumiin-

osissa. Hajuaistimet sijaitsevat tuntosar-

vien yläpinuassa olevissa kuopissa. Monet hyön-

teiset aikaansaavat ääniä hieromalla eri ruu-

miinosia vastakkain. Henkiset kyvyt ovat

muutamissa ryhmissä erinomaisen korkealle ke-

hittyneet. Kuuluisia tässä suhteessa ovat monet
ampiaiseläimet, ennen muita ne, jotka elävät

suurissa yhteiskunnissa.

Hyönteisten kehitys alkaa hedelmöitetystä

munasta. Alhaisimmilla hyönteisillä (siivet-

tömien lahkolla) ei munasta tullut t o u l. k a

eroa täysikasvuisesta muuten kuin pienemmällä
koollansa. Muilla hyönteisillä on n. s. m u o d o n-

vaihdos (metamorfoosi). Muodonvaihdosta
sanotaan vähittäiseksi (ametahola), kun
toukan erottaa täysimuotoisesta hyönteisestä sen

siivettömyys ja kun siivet kehittyvät vasta vä-

hittäin jokaisessa nahanvaihdoksessa (suorasi ipi-

set, jyrsijäkorenuoiset ja nivelkärsäiset) ; vail-
linaiseksi (heinimetabola) , kun toukka muo-
doltansa ja elintavoiltansa hyvin suuresti poik-

keaa täysimuotoisesta, mutta syöpi viimeiseen

ihonvaihdokseen asti (korennoiset) ; täydelli-
seksi (holometabolaj, kun toukka-asteen ja

täysimuotoisen välillä on k o t e 1 o-aste, jolloin

hyönteinen lepää melkein liikkumattomana ja

kokonaan ruokaa nauttimatta (kaikki muut
hyönteislahkot). — Monessa hyönteisryhmässä

on esimerkkejä sellaisesta, että täysimuotoiset

eläimet synnyttävät valmiita toukkiaCvtviparto^.

Muutamilla hyönteisillä, esim. useilla kirvoilla,

on n. s. sukupolvenvuorottelu (ks. t.) . Jotkut

kaksisiipiset synnyttävät jo toukkina uusia touk-

kia, jotka voivat koteloitua ja kehittyä täysi-

muotoisiksi (pedogeneettinen keliitys).

Hyönteisten merkitys luonnon ja ihmi-

sen taloudessa on hyvin suuri. Esiintyessään

suunnattomin joukoin ne tekevät usein tavatonta

tuhoa sekä viljelyskasveille että viljelemättö-

mille (ks. Tuhohyönteiset). Monet hyön-

teiset ovat vastuksellisia ja vaarallisia myrk-
kynsä vuoksi (mehiläiset, ampiaiset, muurahai-
set, sääsket). Useat ovat myöskin pahoja tautien

levittäjiä, kuten horkkasääski ja tsetsekärpänen.

Linne jakoi hyönteiset lahkoihin yksin-

omaan siipiin nojautuen. Nykyinen jaoitus on

tehty ottamalla niin paljon kuin mahdollista huo-

mioon oletettuja sukulaisuussuhteita. Alkuperäi-

simmät hyönteiset, joilla ei ole merkkiäkään sii-

vistä, yhdistetään ryhmäksi: siivettömät (Apte-

rygoia) vastakohtana kaikille muille: siivellisille

(Pterygota). Muuten perustaudutaan etenkin

muodonvaihdoksen laatuun sekä suuosien ja sii-

pien rakenteeseen. Niiden mukaan hyönteiset

jaetaan seuraaviin lahkoihin: siivettömät (Apte-

rygota), korennoiset (Pseudoneuroptera)
,
jyrsijä-

korenuoiset (CorrodentiaJ, suorasiipiset (Ortho-

ptera), nivelkärsäiset (Rhynchota), verkkosiipi-

set (NeuropteraJ, yökorennoiset (Trichoptera),

perhoset (LepidopteraJ, kaksisiipiset (Dipteraj,

kirput (Aphaniptera), kovakuoriaiset (Coleo-

ptera) ja ampiaiset (Eymenoptera). U. S-s.

Hyönteisjauhe (kaukaasialainen, persialainen,

armeeuialainen, dalmatsialaiuen h.) , useitten Py-

rethrmn-layien kukkanuppuja hienontamalla

saatu jauhe, jota käytetään syöpäläisten hävittä-

miseen joko kuiviltaan tai alkoholiin liuotettuna.

S. V. n.
Hyönteiskokoelma. Hyönteisiä y. m. nivel-

jalkaisia eläimiä säilytetään osaksi spriissä tai

formolissa, osaksi kuivina ja neuloihin pistet-

tyinä. Viimemainitulla tavalla ne voivat säilyä

satoja vuosia. — Arvokkaimmat julkiset h:t ta-

vataan Berliinin museossa, Lontoon ,,British Mu-
seum"issa, Tukholman ja Pietarin tiedeakate-

n)ioilla sekä Wienin ja Budapestin kansallis-

museoissa. Kokoelmien tieteellinen arvo riippuu

suureksi osaksi siitä, miten paljon tyyppejä 1.

sellaisia yksilöitä, joiden mukaan laji on seli-

tetty, niissä säilytetään. Kuuluisimpia yksityis-

kokoelmia ovat Ken6 Oberthiirin kovakuoriais-

ja Charles Oberthiirin perhoskokoelma, molem-
mat RennesMssä, sokä O. Stauditigerin perustama
ja Bang-Haasin jatkama perhoskokoelma Blase-

•vvitzis.sä lähellä Dresdeniä. Kun näihin on uh-

rattu miljoonia markkoja ja niihin on koottu

tyyppi-yksilöitä maapallon kaikista osista, ovat
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ne muuttuneet hyönteistutkijoiden tärkeiksi

tiedekeskuksiksi.

Suomessa on tieteellisesti arvokkaita ko-
koelmia oikeastaan vain yliopistollamme. Niistä
mainittakoon etusijassa kotimaiset hyönteisi-

kokoelniat, jotka suureksi osaksi ovat „Societas

pro fauna et flora fennica" seuran kustantamien
retkeilijäin kokoomia. Tekemänsä sopimuksen
perusteella seura antaa kokoelmansa yliopistolle,

joka on sitoutunut niitä hoitamaan. Tällaisia

suomalaisia kokoelimiä on jo miltei kaikista hyön-
teislabkoista, ja useimmat ovat järjestetyt maan-
tieteellisesti siten, että niistä voidaan nähdä eri

lajien leveneminen alueellamme. — Yliopiston
nykyisistä kokoelmista ovat varhaisimmat, eri

lahkoihin kuuluvat prof. C. R. Sahlbergilta os-

tetut, senjälkeen kuin yliopiston entiset ko-

koelmat olivat Turun palossa hävinneet. Muista
ostamalla saaduista kokoelmista mainittakoon
kreivi Mannerheimin, kollegineuvos Henningin,
J. M. J. af Tengströmin sekä viimeksi suuren-
moiset Dusken kokoelmat, joissa on lukuisasti

itä- ja keskiaasialaisia muotoja. Kokoelmia ovat
lisänneet suuressa määrin Sahlbergin ja Ileu-

ningin lahjoitusrahastojen varoilla eri seutuihin
matkustaneet tutkimusmatkailijat. Yliopiston
kokoelmilla on suuri arvo, ne kun sisältävät lä-

hes 100 vuoden kuluessa kerääntyneitä tyyppejä.
— Kokoelmia hoitaa nykyään hyönteistieteen
ylira. professori, jolla on toimenaan, paitsi luen-

noiminen hyönteistieteestä, myöskin hyönteis-
museon valvonta, sekä eläint. museon toinen ama-
nuenssi, joka pääasiallisesti hoitaa ja järjestää

hyönteiskokoelmia. Kokoelmat sijaitsevat tar-

koitukseen varatussa salissa Helsingin kasvi-

tieteellisessä laitoksessa. J. Sahlb.
Hyönteissuosijat, entomofiilit, kasvit, joiden

pöly\-tys tapahtuu hyönteisten välityksellä, ks.

P ö 1 y y t y s.

Hyönteissyöjäkasvit ks. Lihansyöjä-
kasvit.
Hyönteissyöjät (Insectivora) ovat pieniä,

hyönteisistä ja madoista eläviä, alkuperäisellä

asteella olevia imettäväisiä. Niillä on käpälissä
tavallisesti 5 varva.sta, joissa kaikissa on kyn-
net; astuvat koko t. melkein koko jalkapohjal-
leen. Parhaimpia ulkonaisia tunnusmerkkejä on
pitkänsuippo, kärsään päättyvä kuono. Hammas-
rakennuksessaan h. eroavat muista imettäväi-
sistä siinä, että niillä on 1- tai 2-juuriset piikki-

päiset poskihampaat ja etuhampaista keskimäi-
set tavallisesti muita pitemmät. Hammaskaava

on vaihteleva, esim. siilin suvussa:

1. 1 3

H. 1. 4

j , vesipäästäisen:

2. 1.

.3. 1.

2 3.

1. 1. 1 3.

— H:n näköaisti on

päästäisen:

ja maamyyrän
g j ^ 3

sangen huono, silmät ovat pienet ja karvojen
peittämät. Haisti on erinomaisen tarkka, sen
avulla ne voivat tuntea maan sisässä ruokansa,
jonka kaivamalla saavuttavat. Etujalat ovat
kaivamiseen kehittyneet ja solisluu on vahva.
H. ovat enimmäkseen yöeläimiä. Fossiiliset
eoseeni-ajan suvut ovat a 1 k u s i i 1 i t (Ictopsi-

dce) ja alku päästäiset (Adapisoricidce)

.

Edelliset ovat muiden hyönteissyöjäin kanta-
muotoja, mutta samalla lähellä petoeläimiä ja
siipijalkaisia. Jälkimäisissä on taas eräiden puoli-

apinain ja päästäisten ominaisuuksia yhdisty-
neinä. Nykyään elää h:iä kaikissa muissa maan-
osissa paitsi Etelä-Ameriikassa ja Austraaliassa.
Se on yleensä köyhälajiuen ryhmä: n. 10 heimoa.
Meidän eläimistöömme kuuluvat siilin (Erina-
ceidcej, päästäisen (Soricidce) ja maa-
myyrän (Talpidce) heimot. Huomattavimpia
ulkomaalaisia heimoja ovat päästäi s oravat
(Tupaiidce), hyppy päästäiset (Macrosceli-
didcej, harjassiilit (Centetidce) ja a 1 m i-

k i t (SolcnodontidcE). E, W. S.

Hyönteisten kerääminen. Hyönteisiä kerä-
tään hyönteistutkimuksen edistämiseksi sekä tie-

teellisistä että käytännöllisistä syistä. Kuta pa-
remmin niiden elämää tunnetaan, sitä runsaampi
saalis saadaan. Pyydystysneuvoja: lyönti-
haavi, jolla hyönteisiä pyydetään ruohosta,
pensaista ja puista; vesihaavi, jolla niitä
otetaan vedestä, sekä perhoshaavi, jolla

pyydystetään ilmassa lentäviä hyönteisiä. H y ö n-

teisseulalla haetaan niitä sammalista, la-

kastuneista lehdistä, sienistä, lahoista kannoista
y. m. Puunkuoren alla elävien hyönteisten il-

moille saamiseksi käytetään vahvaa puukkoa.
j

Yöperhosten houkuttelemiseksi käytetään huna-
jaan tai sokeroituun olueeseen kastettuia omena-
syöttejä. Toisia perhoslajeja on edullisinta kas-
vattaa munasta, toukasta tai kotelosta. Etelä-
maissa saadaan monenlaisia hyönteisiä houkut-
telemalla niitä lyhdyn avulla. — Pyydystetyt
hyönteiset ovat myrkkypulloissa vahingoitta-
matta tapettavat. Myrkkynä käytetään spriitä,

beutsiiniä, eetteriä, syankaliumia tai rikkiä.

Sitten hyönteiset pistetään neulaan. Pienim-
mät lajit kiinnitetään usein arapikumilla pak-
suihin, neulan lävistämiin paperilippuihin. Per-

hosten siivet levitetään erityisillä levityslau-

doilla. Hyönteiset säilytetään laatikoissa, joiden
pohja on peitetty turve- tai korkkilevyillä, johon
neula pi.stetään. Monet hyönteiset, varsinkin tou-
kat, säilytetään kokonaan spriissä tai formolissa
(vrt. Hyönteiskokoelma). Niiden mää-
räämistä ja tutkimista varten käytetään suu-
rennuslasia sekä (kaikkein pienimpiin) mikros-

kooppia. U. S-s.

Hyönteistiede 1. entomologia, oppi hyön-
teisistä, niiden kehityksestä ja elämäntavoista.
Käytännöllisessäkin suhteessa tällä tieteellä on

mitä suurin merkitys hyönteisten tekemien ta-

vattomien tuhojen tähden. H:n ensimäisenä edus-

tajana voidaan pitää Aristotelesta. Senjälkeen
harrastus hyönteisten tutkimiseen heräsi uudes-

taan eloon vasta 17:nnella vuosis. Alankom.
J. Swammerdam ensimäisenä oppi tunte-

maan hyönteisten muodonvaihdoksen ja jakoi

hyönteiset tässä tavattavien erilaisuuksien mu-
kaan 4:ään ryhmään. Hän myös ensimäisenä

tutki hyönteisten anatomista rakennetta. Uuden
käänteen hyönteistieteenkin alalla sai aikaan

L i n n 6 luomalla ensimäisen yleiskatsauksellisen

hyöntei.sjärjestelmän, ja sovelluttamalla hyöntei-

siin kaksinimisen nimitystapansa. Hänen oppi-

laansa tansk. J. Ch. Fabricius laati uuden
omintakeisen yksinomaan suuosiin perustuvan

järjestelmän. Hyönteissysteemiä paransivat vielä

sen jälkeen m. m. ran.sk. P. A. L a t r e i 1 1 e sekä

itäv. F. B r a u e r, joka jaoituksensa perusteeksi

otti pääasiallisesti erilaatuisen muodonvaihdok-
sen, suuosat ja anatomisen rakenteen. Etevistä
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systemaatikoista mainittakoon näiden lisäksi

ruots. G. Thomson. Hyönteisten kehitystä ja

muodonvaihdosta ovat perinpohjin tutkineet

ransk. R. A. F. Röaumur ja ruots. K. B.

De Geer. Hyönteisanatomian tutkijoista ovat

huomattavimmat ransk. J. M. Leon D u f o u r

ja tausk. J. Kr. Sghiedte sekä metsähyön-

teisten tutkijoista saks. J. Th. Ratzeburg.
Suomahiisista hyönteistieteilijöistä mainittakoon

C. R. Sahlberg, C. G. il a n n e r h e i m, W.
Nylander, Fr. W. Mäkiin, J. T e n g-

s t r ö m sekä nykyään elävistä J. Sahlberg,
O. M. Reuter, E. Reuter ja B. P o p p i u s.

U. S-s.

Hyötjrmansikka ks. Mansikka.
Hyötypuu ks. Arvopuu.
Hyötäminen puutarhanhoidossa tarkoittaa

iiasvien kasvukauden pidentämistä ja nopeam-

man kehittymisen edistämistä lämmön kohotta-

misen sekä sopivan maa- ja ilmakosteuden yllä-

pitämisen avulla keinotekoisella tavalla. Kas-

vien h. toimitetaan ansareissa, asuinhuoneissa

tai lavoissa. Tarvittava lämpö saadaan yksin-

kertaisimmalla tavalla siten, että annetaan au-

ringonsäteiden lämmittää lasikatoksen alla ole-

vaa maata ja ilmaa. Näin menetellessä ediste-

tään kasvien elintoimintaa, mutta ei voida mai-

nittavasti pidentää kasvuaikaa. Tulos riippuu

aurinkoisten päivien luvusta sekä siitä, missä

asennossa maa, kasvit ja lasikatos ovat auringon

säteisiin nähden. Ilman suurempia vaikeuksia

ja varsinaista keinotekoista lämpölähdettä voi-

daan täten saavuttaa aikaisempi sato (keittiö-

kasvit, mansikka, raparperi) sekä pohjoisissa

maissa viljellä semmoisia kasveja (viini, apri-

koosi j. n. e.), jotka eivät avomaalla kerkiäisi

kehittyä käyttökelpoisiksi. Vielä suurempia

ennätyksiä saavutetaan, jos järjestetään keino-

tekoinen lämpölähde. Tavallisesti käytetään

viimemainittuun tarkoitukseen helposti palavaa

tallilantau ja lehtiä, joko erikseen tai mieluim-

min sekaisin (ks. Hyödelavat). Helpommin
ohjattava lämpölähde on kasvihuoneissa yleisesti

käytetty n. s. kanavauuiii. Viime aikoina

ovat lämminvesi- ja höyrylämmityslaitteet voit-

taneet yllä suurempaa alaa, varsinkin suurviljelyk-

sissä kauppaa varten ja siellä, missä lämmitys-

aineet ja työvoima on kallis. Tarpeellinen i 1-

man kosteus saadaan tav. luonnollisen

maasta haihtumisen kautta, jonka ulkoilmaan

pääseminen voidaan tarpeen mukaan rajoittaa,

esim. asuinhuoneessa siten, että kasvi joko peite-

tään erityisellä lasikellolla tai asetetaan varta-

vasten rakennettuun lasiseen kaappiin. Usein

menetellään niin, että kasvit tai ansarien ja

lavojen seinämät, maanpinta y. m. mahdolliset

paikat pidetään uudistuvan suihkutuksen avulla

niin kosteina, kuin tarve kulloinkin vaatii.

Suihkutus on varsinkin monivuotisia kukkakas-

veja (ruusuja), hedelmäpuita ja viiniä hyödet-

täessä tärkeä, sillä kuivassa ilmassa kukkasilmut

helposti karisevat pois. Yleensä on varsinkin

monivuotisia puumaisia kasveja hyödettäessä tär-

keää, että lämpö vähitellen kohoaa ja että kasvi

sitä ennen on ollut lepotilassa, joka aikaansaa-

daan sililyttämällä sitä alhaisessa lämmössä ja

pitämällä maata tavallista kuivempana. Troo-

pilliset ja subtroopilliset, asuinhuoneissa viljellyt

kasvit saatetaan lepotilaan pääasiallisesti vähen-

tämällä vesiannoksia. Monivuotiset puumaiset

ja ruohokasvit (sireeni, ruusu, angervo j. n. e.)

asetetaan myöhään syksyllä kylmään kellariin

(noin 2° C) lepäämään. Kuta aikaisemmin hyö-

täminen alkaa, sitä hitaammin tapahtuu kehitys

ja sitä suurempaa tarkkuutta on sekä lämmön
järjestämisessä että kastelemisessa noudatettava.

B. w. n.

Hakan ks. H a a k o n.

Häkansson [hö-J, Olof (1695-1769), ble-

kingeläinen talonpoika, valtiopäivämies. Valit-

tiin valtiopäiville ensi kerran 1726; senjälkeen

kuolemaansa saakka koko Blekingen läänin val-

tuutettu talonpoikaissäädyssä, sekä sen puhe-

mies 1734 v:n (silloin vara-puhemiehenä) valtio-

päiviltä alkaen, lukuunottamatta valtiopäiviä

1765-66; harvinaisen lahjakas ja kaunopuheinen,

johti enimmäkseen säiityään oman mielensä mu-
kaan. Puoluekannaltaan oli v:sta 1751 innokas

hattu, aikaisemmin hän oli vastaanottanut sekä

Ranskan että Englannin lahjuksia. (E. E. K.)

Härd [hö], vanha ruots. aatelissuku, jonka

jäsenistä ovat huomattavimmat: 1. C a r 1 G u-

s ta f H. (1674-1742), vanha kaarlelainen, oli

heukidrabanttina seurannut Kaarle XII:ta kai-

killa hänen sotaretkillään ja haavoittunut

Benderin kalabaliikissa, tuli 1727 valtaneuvos-

kuntaan, kuuluen Arvi Hornin ystäviin ja saa-

den hänen kanssansa eron 1739. — 2. Johan
Ludvig H. (1719-98), edellisen poika, oli

mukana Suomen sodassa 1742, otti osaa kuningas-

vallan hyväksi 1756 tehtyyn salaliittoon ja pa-

keni sen rauettua Tanskaan; palveli sitten

Fredrik Suurta, joutui Kunersdorfin taistelussa

kasakkain vangiksi ja vietiin Venäjälle, jossa

sai olla kaksi vuotta viheliäisessä vankilassa:

saatuansa 1765 Ruotsissa armon, hän lähti sinne,

multa palasi pian Preussiin, jossa tuli kenraali-

luutnantiksi ja Spandauu kuvernööriksi. H. jul-

:
kaisi 1788 Berliinissä muistelmia elämästänsä

j
nimellä „Memoires d'un gentilhomme su^dois".

K. G.

Härdh [hö-], Adolf (1807-55;, suom.-synt.

kivenpiirtäjä, valmisti m. m. useimmat kuvat

teoksiin „Stockholm förr ooh nu" (1840) ja ,,427

porträtter af namnkunniga svenska män ooh

fruntimmer" (1841-47).

Härleman [hör-], Karl (1700-53), ruots.

arkkitehti, Tessinien jälkeen hovi- ja yli-inten-

dentti. Huolellisen ammattikasvatuksensa H.

täydensi opinnoilla Ranskassa ja Italiassa, josta

1727 kutsuttiin Nic. Tessinin johdolla jatkamaan
Tukholman kunink. linnan valmistamis- ja

sisustustöitä. Ruotsin taiteelle tästä tärkeänä

seurauksena tuli olemaan, että rokoko H:n, lin-

nan sisustustöitä varten, ulkoa tuomain piirus-

tusten ja ammattitaitoisten työntekijäin mukana
pääsi maalian leviämään, ilonet julkiset raken-

nukset Tukliolmnssa ja Upsalassa, maakartanot,

kirkkojen tornipäätteet, kunink. linnain uusimis-

ja loi)ettamislyöt ovat lisänä todi^^tamassa H:u
merkitystä mannaa rakennustaiteelle. ?7-o "S.

Hätunan-leikki („IIdtuna-leken"), näin nimi-

tetiiän sitä tapausta, jolloin herttuat Eerik ja

Valdemar 29 p. syysk. 1306 Hätunan kuninkaan-

kartanossa Uplannissa ottivat veljensä Birger

kuninkaan vangiksi, minkä jälkeen anastivat

suurimman osan valtakuntaa.
Hägg, Axel Herman (s. 1835), ruots.
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vesivärimaalari, opiskeli ensin laivanrakennus-

taitoa Karlskronassa ja työskenteli 1856-59

piirtäjänä eräällä veistämöllä Port Glasgow'ssa
Clyde-joen varrella. Hänen rakennustaiteelliset

taipumuksensa johtivat hänet sitten Lontooseen,

jossa hän etupäässä tutki goottilaista rakennus-

tyyliä. Vesivärimaalausta hän harjoitti ahke-

rasti ja kehitti sen monilla matkoillaan Keski-

ja Etelä-Euroopassa sangen korkealle taiteelli-

selle kannalle. Hänen useimpien maalaustensa
ja syövytystensä aiheina ovat eri maiden ra-

kennustaiteellisesti kuulut katedraalit. H., joka
ulkomailla kirjoittaa nimensä H a i g, asuu ny-
kyään Englannissa. [E. A. Armstrong, ,,A. H. Haig
and his work" (1905).] F. L.

Häiriöt ks. Perturbatsionit.
Häkilä 1. h ä k y 1 ä, piikeillä varustettuja har-

joja tai kampoja, joita käytetään pellavan, ham-
pun, juutin y. m. runkosyiden lihtauksessa. Kun
pellava on liotettu ja puuaine loukuttamalla mu-
serrettu, poistetaan puusälöt sekä avataan tai

irroitetaan pellavakuidut toisistaan lihtaamalla

1. häkilöimällä. Tämä tapahtuu siten, että pellava-

sormaus painetaan pystyssä olevan häkilän piik-

keihin ja vedetään varovasti läpi. Aluksi käyte-
tään karkeita, harvapiikkisiä häkilöitä, ja sikäli

kuin kuidut avautuen hienonevat, siirrytään

vähitellen aina ohuempiin ja tiheämpipiikkisiin
häkilöihin. Latvapuoli häkilöidään ensin. Lih-

tauskoneessa ovat häkilät kiinnitetyt koneeseen,
joka kuljettaa niitä eteenpäin ja pellavasormauk-
set pysyvät asemillaan. E. J. S.

Häkilöimiskone ks. L i h t a u s k o n e.

Häkkijuoksu 1. aitajuoksu ks. Juoksu.
HäkkiHnnut ovat joko kauneutensa, hyvän

lauluäänensä tahi jonkun muun hauskan ominai-
suutensa vuoksi suosittuja, ihmisen kesyttämiä
ja asuinhuoneissaan häkissä kasvattamia lintuja.

To muinaiset perulaiset kesyttivät papukaijoja
ja maksoivat veronsa niiden komeilla sulilla.

Heiltä Kolumbus toi ensimäiset papukaijat Eu-
rooppaan. Euroopassa tuskin muita häkkilin-

tuja tunnettiinkaan, ennenkuin 17-sataluvun
alussa kanarialintuja (Serimts canariits)

ruvettiin tänne tuomaan. Näiden jälkeen seu-

rasi useita muita lajeja, ja jo 1800-luvulla oli

tunnettujen h:jen luku 100, v. 1860 250 ja ny-
kyään niitä jo on likemmäs 1,000. Varpuslin-
nuista on niinhyvin hyönteisiä kuin siemeniäkin
syöviä lintuja tässä luettelossa. Näiden rinnalla
ottavat papukaijat suuren sijan. Kyylikyslintuja

edustaa ainakin yksi laji, naurukyyhky-
nen (Turtur risorivs). Muista linturyhmistä
ei ole yhtään häkkilintuja. Kotimaisista lin-

nuista ovat häkkilintuina enimmän käytet-
tyjä viheriävarpunen, tikli, hemp-
ponen, peipponen, punatulkku, kä-
pylintu, laulurastas, kottarainen,
satakieli, muutamat kerttuset ja tiai-
set. Ulkomaalaisista on kanarialintu ehdot-

tomasti yleisin. Muista yleisimmi=;tä ulko-

maalaisista varpuslinnuista mainittakoon etu-

sijassa kutojalinnut, joista useita kymme-
niä lajeja on kesytetty. Näistä ovat erittäinkin

suosittuja ra. m. seuraavat lajit: r i i s i 1 i n t u
fSpcrmestes oryzivora), juovapeippo (S.

fasciataj, tiikeripeippo fUahropyga aman-
dava), seebrapeippo (U. castenotisj, p a r a-

tiisileski (Vidua paradisea) ja musta-

päinen kutojalintu (Eypantornis melano-
cephalus) y. m. Useimmat näistä ovat afrikka-
laisia tahi intialaisia lajeja. Pohjois-ameriikka-
laineu on karmiininpunainen, tupsupäinen kar-
dinaali (Coccoborus virginianus) ja Brasilia

laisia esim. dominikaani (Fringilla larvata)
ja harmaa kardinaali (Fr. cucullataj.
i-*apuk;ujuista ovat monet pitkäpyrstöiset korean
kirjavat arat (SittaceJ, »puhetaitoiset" jalo-
papukaijat (PalceornisJ, pienet laulu-
papukaijat (MelopsittacusJ, harjapäiset k a

kadu t(Camptolophus), viisaat, puhuvat j a k o t

(PsittacusJ, amazonit (AndroglossusJ ja
V tl r p u s p a p u k a i j a t (PsitlaciiluJ lukemat-
tomin lajein edustettuina. Monet näistä ovat
niin tottuneet vankeuteensa, että siellä pesivät-
kin. Kasvinsyöjiä on helpompi hoitaa kuin hyön-
teissyöjiä, joita enimmäkseen on keinotekoisella
ravinnolla ruokittava. Pääasiallisimpana ravin-
tona käytetään edellisille hampuu-, kanarian-.
hirssin- ja auringonruusun siemeniii, jiilkiniäisille

,,muurahaisen munia", jauhopukin toukkia, muna-
konserveja sekä imeliä hedelmiä. Häkkilintujen
hoidossa on varteenotettava, ettei puhdasta, kui-

vaa hietaa, raitista vettä ja seepian kalkkia
puutu. Hyvällä hoidolla linnut voivat elää

sangen kauan, kanarialinnut 15-20 v., muutamat
papukaiat ovat eläneet yli 100 vuotta vankeu
dessa. E. W. S.

Häkkyrä heinänkuivuuseiväs oksantapaan
kiinnitettyine poikkipuineen, joitten päälle hei-

nät asetetaan kuten haasiassa (ks. t.), tehdään
joskus kuusosta luonnonoksineen.
Häkli, LaUukka ja Kumpp., tukkukauppa-

liike Viipurissa; perust. 1891: perustajat Jaakko
Häkli, Juho Lallukka ja Vilhelm Paischefif;

omistaja v:sta 1902 alkaen Juho Lallukka; liike-

vaihto n. 11 miljoonaa mk; henkilökunta n. 55.

Liike, joka on ensimäinen puhtaasti suomalai-
sissa käsissä oleva tukkukauppaliike, tekee laa-

jalti kauppaa varsinkin teellä ja erilaisilla venä-

läisillä tuotteilla.

Häkä, kaasuseos, joka syntyy orgaanisten ai-

neiden palaessa riittämättömässä ilmassa. Ta-
vallinen hiili liäkä muodostuu esim., kun uunin-

pellit liian aikaisin suljetaan. Sen myrkyllisyys

johtuu etupäässä siinä olevasta hiilioksidikaa-

susta. ks. H i i 1 i o k s i d i. Edv. TJj.

HäHeflinta (ruots.), tiivis, limsiötä muistut-

tava vuorilaji, väriltään harmaa, ruskea tai vi-

hertävä, usein juovainen. Vain mikroskoopin
avulla saattaa erottaa tuon hienon massan yksi-

tyiset rakeet, jotka ovat kvartsia ja maasälpää.

H:t ovat arkeisia metamorfistisia vuorilajeja,

synnyltään erilaisia. Jotkut ovat alkuaan olleet

lipariittimaisia laavavuorilajeja, jolloin niissä

porfyyrinon rakenne saattaa vielä olla hyvin

säilynyt, toiset lajit lienevät olleet tuffiainek-

sista muodostuneita sedimenttejä. Näitä vuori-

lajeja tavataan eri alueilla Keski- ja Etelä-

Ruotsissa. P' E.

Hälleflintagneissi ks. L e p t i i 1 1 i.

Hällgrund, saari Uudenkaarlepyyn satamaan

vievän pohjoisen väylän varrella; samanniminen
valkoinen kahdeksankulmainen johtoloisto 10

m:n korkuisella valkealla rautatelineellä maini-

tulla saarella. K. S.

Hällkista [heltsistaj ks. Paasiarkku.
HäUsten, Konrad Gabriel (s. 1835),



727 Hällström 728

fysiologi, ylioppilas 1856, fil. kand. 1859, lääket.

lis. ja toht. 1866. Teki yliopiston avustuksella

1866-68 ja 1869-70 opiskelumatkoja ulkomaille

oleskellen Berliinissä, Pariisissa, Wienissä ja

Heidelbergissa. Julkaistuaan 1869 teoksen „Kraft-

förvandliug vid vitala processer" H. nimitettiin

sam. V. fysiologian dosentiksi yliopistoomme.
Tässä toimessaan hän järjesti ensimäisen fysio-

logisen laboratorimme pannen toimeen käytän-
nöllisiä harjoituksia sekä fysiologiassa että

histologiassa. Tämän opettajatoiminnan hedel-

mänä syntyivät teokset: „Lärobok i oftalmo-
metri" (1872) ja ,,Handledning vid histologiska

öfningar" (1877-82; uusi pain. 1895-97). Ana-
tomian ja fysiologianprofessorinvirkaa varten H.
1872 väitteli teoksella „Protoplasmarörelser ooh
funktionstillständet i nervsystemet" ja nimitet-

tiin mainittuun virkaan 1874. Kun tämä pro-

fessorinvirka 1882 jaettiin, valitsi H. fysiologian-

professorinviran, josta 1899 tUysinpalvelleena

erosi. Hänen tutkimuksensa ovat etupäässä kos-

keneet yleistä hermo- ja lihasfysiologiaa sekä

keskushermoston ja silmän fysiologiaa. H:n
teoksista mainittakoon: „Irritabiliteten pä olika

ställen af samma nerv" (1875), „Den dioptriska
förmägan i centrerade system med särskildt af-

seende pä ögats dioptriska förmäga och ackommo-
dationsbredd" (1879), „Mekanisk retning af ner-

ver" (1881), ,,Till kännedomen om sensibla nerver

och rj'ggmärgens reflexapparater" (1885-87) ,
,,0m

musklers kontraktionskraft" (1889), „0m reflex-

apparaternas i ryggmärgen permeabilitet"(1890)

„Symptotiska punkter i centrerade system"

(1891), »Analys af muskelkurvor" (1897-1901).

Nämä teokset, jotka sisältyvät sarjaan „Nor-
diskt medicinskt arkiv" ja Suomen tiedeseuran

„Acta" ja „Öfversigt" sarjaan, ovat suurimmaksi
osaksi ilmestyneet myös saksankielisissä sarjoissa

,,Archiv f. Auat. u. Physiol." ja .,Skand. Archiv

fiir Physiologie". H. työskenteli myös teoreetti-

sen fysiikan alalla julkaisten esim. teoksen

„Bemerkung zu der Clapeyron-Clausius'schen

Gleichung fur die latente Wärme" (1902). Niin-

ikään hän on muutamilla teoksilla ottanut osaa

suomalaisen heimon kraniologian selvittelemi-

seen („Matäriaux pour servir ä la connaissance

des cränes des peuples finnois", Suomen tiede-

seuran „Bidrag", 1881-92). R. T-dt.

Hällström-s u k u [hel-J on kotoisin Helsing-

borgista Ruotsista, josta suvun ensimäinen tun-

nettu edustaja Peter H. muutti 1700-luvun

alkupuoliskolla Ilmajoelle, jossa pääsi nimismie-

heksi. Suvun jäsenet ovat enimmäkseen toimi-

neet lääkäreinä ja maanmittareina.
1. Carl Peter H. (1774-1836), karttain-

tekijä, edellä mainitun Peter H:n pojanpoika,

yliop. 1792 Turussa, maisteri 1795. joutui pian

sen jälkeen vuorihallituksen auskultantiksi Tuk-
holmaan ja otti osaa n. s. Hermelininkart-
talaitoksen tekoon 1799-1818 (29:stä leh-

destä H. toimitti 20). Tämä oli ensimäinen Ruot-

sin ja Suomen kartta, joka perustui tarkkcUiin

mittauksiin. H. julkaisi mittauksiaan useissa

teok.sissa. Kun hän 1809 korotettiin merikartta-

arkiston päälliköksi ja tuli koskenperkauskomi-
tean jäseneksi, siirtyi hänen työalansa kokonaan
Ruotsiin, jossa hän tutki useimmat vesireitit

Norrbottenista Skäneen, teki suunnitteluja ja

kustannusarvioita vesienlaskemisiin, koskenper-

Gustaf Gabriel Hällström.

kauksiin y. m. H. on tehnyt myös paljon yksi-

tyisiä karttoja. Oli tiedeakatemian jäsen ja lo-

pulta maanmittauslaitoksen toimituskuntien pääl-

likkö Ruotsissa. K. S.

2. Gustaf Gabriel H. (1775-1844), fyy-

sikko, edellisen veli, tuli ylioppilaaksi Vaasan
triviaalikoulusta 1792,

filos. maisteriksi ja toh-

toriksi 1795, fysiikan do-

sentiksi 1796 ja saman
aineen professoriksi 1801.

H. on Suomen kaikkein

etevimpiä luonnontutki-

joita. Hänen fysikaali-

sille tutkimuksillensa on

ominaista suuri perus-

teellisuus ja erinomainen
tarkkuus. Hänen ko-

keensa veden tilavuuden

vaihtelusta O asteen ja

30 asteen välillä ovat he-

rättäneet suurinta huo-

miota. Ne johtivat siihen

tulokseen, että vesi on
tiheintä -f- 4,io8 asteisena.

Jo 17:nnella vuosis. toiminut it. tiedeseura

Accademia del Cimento tunsi kylläkin,

että vedellä on suurin tiheytensä, kun sen lämpö-
tila on joku aste yli O, mutta tarkempia kokeita

,

tällä alalla ei vielä ollut olemassa. Kokeistaan
H. tekee selkoa julkaisussa „Undersökning om
vattens volymförändring af värme och bestäm-
melse af den värmegrad, hvarvid vattens täthet

är störst." (Vet akad:s handl., 1823 ja myös
,,Annales de Chimie et de Physique", 2® s6rie,

t. XXVIII) , josta vieläkin tapaa selostuksia

ulkomaalaisissa teoksissa. Myöhemmät kokeilut

sen lämpötilan määräämiseksi, jossa veden tiheys

on suurin, ovat vahvistaneet H:n tuloksen. Pal-

kinnoksi työstään H. sai Fernerin ja Lindblomin
palkinnot yhdistettyinä. Sangen huomattavat
ovat H:n tutkimukset n. s. k o mb i n a t s i.o n i-

säveleistä — „De tonis combinationis"

(1819) — , ilmapaineen määräaikaisista muutok-
sista ja yöhalloi.sta Suomessa (ks. Halla). Hän
on myös tutkinut Suomen rannikon kohoamista
sekä tehnyt monivuotisten, ahkeroitten ilma-

puntari- ja lämpömittarihavaintojen perusteella

johtopäätöksiä Helsingin ilmanalasta. Tämä
ilmanala oli sentähden H:n kuollessa paraiten

tunnettuja koko maapallolla. H. on kaikkiaan

painattanut 58 tieteellistä julkaisua aikakaus-

kirjoihin: „Vetenskapsakademiens handlingar",

Gilbertin ja Poggendorffin ,,Annalen", „Acta

societatis scientiarum fennicae" j. n. e. — H. oli

luennoitsijana selvä ja miellyttävä herättäen tie-

teellistä harrastusta oppilaissaan. Konsistorin

jäsenenä hän oli perinpohjaisesti syventynyt

yliopi.ston senaikuiseen monimutkaiseen talouteen

ja piti siitä tarkkaa huolta. Hän ahkeroi tähti-

tieteellisen observatorin perustamista sillä me-

nestyksellä että tuuma toteutui 1817. Tähän lai-

tokseen saatiin myöskin hänen toimestaan obser-"

vaattoriksi ja sittemmin tähtitieteen professo-

riksi etevä tähtitieteilijä Argelander. — H:n

.

virkaveljet osoittivat monessa tilaisuudessa h&-

nelle luottamustaan. M. m. he valitsivat häneti

eusimäiseksi rehtoriksi yliopistoon 1828 vahvis-i

tettujen uusien sääntöjen nojalla. — H. oli j&«e-

'
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nenä monessa ulkomaalaisessa tieteellisessä seu-

rassa ja kotimaassaan liän istui lukuisissa valio-

kunnissa, johtokunnissa ja seuroissa. Hän oli

esim. Talousseuran puheenjohtajana 1817 ja 1820
sekä kuului Suomen tiedeseuran perustajiin

(1838). — V. 1804 H., pysyen professorina, vi-

hittiin papiksi ja sai Rantamäen pitäjän palkka-
pitäjäkseen. Turun tuomiokapitulin apulaisjäse-

nenä hän oli 1804-19. Silläkin alalla hän osoitti

suurta työteliäisyyttään, pitäen m. m. huolta
hiippakunnan tabellilaitoksesta. V. 1830 H:n lap-

set jälkeläisineen korotettiin aatelisarvoon, jol-

loin he merkittiin kirjoihin N:o 190 kohdalle
nimellä af Hällström. U. S:n.

Hälläpyörä 1. H ällänko sk i, kansan-

runoissa mainittu koski, yksi kolmesta „kovasta"
koskesta. Eeiuholmiu mukaan Huittisissa olevaa

HällUkoskea myös sanotaan Hälläpyöräksi.

Hällö [helloja johtoloisto Pietarsaareen vievän
väylän varrella Alholm nimisen saaren pohjoi-

sella, Hällönniemellä ; valkoinen pyöreä koju 10

m:n korkuisella valkealla rautatelineellä. K. 8.

Hälsingborg ks. Helsingborg.
Hälsingland ks. H e 1 s i n g 1 a n d.

Häly ks. Ääni.
Hälyytys, joukkojen äkillinen komentaminen

levosta aseisiin ja rintamaan vihollisen äkki-
rynnäkön torjumiseksi. Joukkojen on kokoon-
tuminen mitä kiiruimmin sitä varten ennakolta
määrätylle hälyytyspaikalle, ja h. toimi-

tetaan erikoisella hälyytysmerkillä, joka

annetaan vain leirin, sotilasosaston j. n. e. ylim-
män päällikön käskystä ja jona on hälyytys-
laukaus, hälyytysmarssi, merkinantotulet

j. m. s. 5f. V. E.
Hälyytyslaitos, laite itsetoimivan hälyytyksen

synnyttämiseksi määrättyjen edellytysten valli-

tessa. H:u rakenne perustuu pääasiallisesti sähkö-
virran avautumiseen tahi sulkeutumiseen, jonka
kautta soiva laite, tavallisesti sähkömagneetti-
nen kello, n. s. herättäjä, joutuu toimintaan.
H:ia käytetään:

1. Varmuuslaitteina yksityisissä asunnoissa,

liikehuoneustoissa, pankeissa y. m. murtovar-
kauksien varalta. H: n periaate on tässä se, että

sovitetaan varmuuskosketuskappaleita oviin, ikku-
noihin, ikkunaverhoihin y. m., jotka ovea j.n. e.

avattaessa sulkevat virr.an, pannen kellon soimaan.
2. Liiallisen lämpötilan ilmaisijana varasto-

huoneissa, mallassaunoissa y. m. Tässä virta

sulkeutuu kun lämpömittarin elohopea on nous-
sut tarpeen korkealle.

3. Korkeimman ja matalimman vesirajan il-

moittamiseen vesilaitoksissa. Pääosa on veden-
pinnalla uiva koho, joka, jos vesi nousee liian

korkealle, tahi laskeutuu liian matalalle, joutuu
yhteyteen sähkökoskettimen kanssa, siten sulkien
virran.

4. Liiallisen ponteen tahi liian alhaisen vesi-
iiiiiäräii iliiioittaiiiiseeu höyrykattiloissa. Useista

tähän tarkoitukseen käytetyistä h:ista esitettä-
köön Sch\vartzkopfiu h. Kojeen pääosiit ovat

kaksi putkea, joista ulkopuolinen a on alhaalta
auki ja ulottuu alivesipintaan A W asti, sisä-

puolinen t on alhaalta suljettu ja ylhäältä auki.

Molempien putkien väliin jää renkaaumuotoiuen
tila, joka käyrän putken p kautta on yhdistetty
kaksiseinäisen pään s kanssa. Jos ilmahana h
avataan, nousee kattilaa lämmitettäessä vesi

Hälyytyslaitos.

ylös rengastilan kautta päähän s asti. Tämä vesi

jäähtyy siten että lämpötila päässä s pysyy
100° C alipuolella. Jos vesipinta
kattilassa laskeutuu alle A W,
niin vesi juoksee pois rengas-
tilasta ja sijaan tuleva höyry
kuumentaa muutamissa sekun-
neissa pään s paljon yli 100° C.
Tätä kuumentumista käytetään
alkavan vesipuutteen hälyytystä
ilmoittamaan. Putken i sisällä on
nim. 2 vahvaa, sähköjohtoon yh-
distettyä kuparilankaa k, jotka
ylhäällä päättyvät eristystulp-
paan tP„, alhaalta päähän d, sekä
kulkevat läpi pään c. Päissä c ja
Cl, on eristystulpat w ja u\, sekä
vielä määrättyä metallisekoitusta
olevat renkaat, jotka sulavat ja
siten, saattaen kuparilangat k me-
talliseen yhteyteen keskenään, sul-

kevat sähkövirran ja aikaansaa-
vat hälyytyk.sen, edellinen, kun
höyry pääsee yläpuoliseen päähän s, jälkimäinen
kun höyrypaine, ja siis myöskin veden lämpötila,
kasvaa yli määräarvon.

Paitsi edellä esitettyjä itsetoimivia h:ia on
vielä toisia, jotka on erikseen pantava toimi-
maan, esim. tehtaissa käytettyjä, joiden avulla
onnettomuuden sattuessa annetaan koneen py-
säyttämismerkki, kaupungeissa käytetyt sähkö-
h:t tulipalon ilmoittamiseksi y. m. E. S-a.
Häme, Suomen maakunta, jolla nykyään on

kuitenkin vain historiallinen merkitys maakun-
tana. Suom. Häme, latiuank.
Tavastia ja ruots. Tavastiana
nimien sananjohtoa ei vielä

ole tyydyttävästi selitetty.

Paikallisnimenä Häme on to-

dennäköisesti hyvin vanha.
Nimi Tavastiana esiintyy

ensikerran (muodossa Tafsta-
land) n. 1030. Alkujaan maa-
kunnan alue on käsittänyt
paitsi nykyistä Hämettä
myöskin koko Satakunnan ja

Etelä-Pohjanmaan itäisen

sekä Uudenmaan pohjoisen

osan. Vanhin itäraja oli sa-

malla Birger jaarlin retken
jälkeen (1249) valtakunnan
itärajana kulkien Kymijoen tienoilta pohjoista

kohti Pohjanmaalle Pyhäjoen lähteiden seutu-

ville ja siitä pitkin mainittua jokea Pohjan-
lahteen. Pitkällisiä verisiä rajariitoja käy-

tiin itäisten naapurien savolaisten kanssa,

jotka tunkeutuivat hämäläisten alueelle. Hal-

lituksenkin oli sekaannuttava asiaan ja rajaa

järjestettiin monet kerrat, — ensi kerran 1415,

viimeksi 1733 ja 1736. Viimeisten rajankäyn-
tien tuloksena on meidän päiviimme säilynyt

yhteenvetokartta v:lta 1749. — Nykyinen Hä-
meen maakunta on 60" 30' ja 63° 35' välillä pohj.

lev.; läntisin paikka (Somerolla) on noin 1° 40'

länt. pit. ja itäisin (Valkealassa) n. 2° 10' it. pit.

FTelsiugistä lukien. Maakunta on levein ete-

lässä, jossa etäisyys itä- ja länsirajan välillä on
noin 210 km. Keskiosassa maakunta huomatta-
vasti kapenee ja on leveys vain n. 70 km, mutta

Hämeen vaakuna.
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Hämäläinen maisema Korpilahdelta.

pohjoisessa se taas levenee 120 km:iin. Suurin

pituus etelästä pohjoiseen (Hausjärveltä Pihti-

putaalle) on noin 330 km. Pinta-ala 30,172 km'.
— Vaakunassa, joka ensi kerran mainitaan v:n

1550 tienoilla, on punaiselle pohjalle kuvattu
luonnollisen värinen täplikäs ilves vaseu etujalka

koholla; alaosassa on neljä hopearuusua, ylälai-

dassa kolme hopeatähteä. Yläpuolella on hert-

tuan kruunu, joka osoittaa Hämeellä olleen hert-

tuakunnan arvon.
Pinnanmuodostus. Häme on kokonai-

suudessaan sen järviylängön länsiosassa, joka

käsittää koko keskisen osan Suomea. Maa viet-

tää verkalleen etelään päin. Pohjois-Hämeen
keskikorkeus on noin 150 m, mutia yksityiset

vuoreukiikkulat kohoavat yli 200 m:n korkeu-

teen; Etelä-Hämeen keskikorkeus on noin 100 m
yi. inerenp. Korkein paikka inimeeu eteläosassa

ja koko Etelä-Suomessa on Vesijärven eteläpuo-

lella sijaitseva yksinäinen kvartsiittivuori Tiiris-

mäki (223 m). Läpi maakunnan pää>uunnassa
pohjoisesta etelään kulkee vedenjakaja (,,Hämeen-
selkä") lähtien Karstulan paikkeilla Suomen-
selästä, ja Vesijärven eteläpuolella yhtyen Sal-

pausselkään, joka mahtavana kynnyksenä erot-

taa Hämeen vedet Suomenlahden ranta-alueesta.

Pari peninkulmaa varsinaisesta Sulpausselästä

pohjoiseen rinnakkain sen kanssa kulkee n. s.

Pikku Salpausselkä. Maanpinta on mitä epä-

tasaisin, „kuin jättiläisauralla kynnetty". Kaik-
kialla tavataan vierinkiviharjuja, joiden kulku-
suunta yleensä on melkein pohjois-eteläinen,

Louuais-llämeessä (»Tammelan ylängöllä") luo-

teis-kaakkoinen. Sinne tänne sirottuneet siiännöl-

tömät kukkulat, vuoret ja mäet ovat Hämeelle
ominaisia. Tavallisin maalaji on jääkautinen
murtokivisora, multa yleiseen tapaa myöskin vie-

rinkivisoraa, hiekkaa(Tammelan itiiosassa, Nasto-

lassa, Hollolassa, Koskella, Lammilla, Kuoreve-
dellä y. ni.) ja jiiiimeren savea, viiiiiemainiltua

etupäässä Etelä-Hämeessä Pikku Salpausselkään
asti ja vesien rannoilla koko Lounais-Iliimeessä
sekä jonkunverran Päijänteen ympäristöissä. —
Vuori perän muodostavat graniitit ja gneis-

sit, kuten muuallakin Suomessa. Tampereen ja

Päijänteen välisten seutujen vuoriperä on pää-
asiassa varhaisempia, useimmiten harmaanvärisiä

gneissigraniitteja. Kapeat vyöhykkeet n. s. both-

nialaisia liuskeita rajoittavat tätä aluetta pohjoi-

sessa ja etelässä. (Längelmäellä ja Kalvolassa
onkin harjoitt^ttu verrattain vilkasta kovasinteol-

lisuutta.) Etelä- ja Pohjois-Hämeessä ovat val-

litsevina nuoremmat graniitit, joiden joukossa

mj'ös gneissejä siellä täällä esiintyy. Kaakkois-
Hämeessä Valkealan, Iitin, Jaalan ja Heinolan
pitiijissä tavataan rapakiveä, ja diabaasista muo-
dostuneita korkeita mäkiä ja vuoria Jaalan ja

Heinolan pitäjien rajoilla. Jämsässä on por-

fyyrigraniitteja, Heinolassa ja Iitissä jonkun-
verran kalkkikiveä; kvartsiittivuori Tiirismaa
on jo mainittu.
Vesistöt täyttävät suuren osan Hämeen

aluetta (itäosassa n. 19%, länsio-sassa 12% vettä

koko alasta), tämäkin todistuksena maan-
pinnan epätasaisuudesta. Hämeen vedenjakaja
on kahden suuren järvialueen, Kymijoen ja

Kokemäenjoen vesistöjen rajana. Edellisen al-

kuna on 1'olijois-IIämeestä lälitevät kolme reit-

tiä: S;iarijiir\en (jonka iiuomattavimmat järvet

ovat Kyyjärvi, Pääjärvi ja Saarijärvi), Viita-

saaren ja Rautalammin reitit. Viimemainittu
alkaa Savon puolelta; sen huomattavimmat jär-

vet Hämeessä ovat Konnevesi (221 km*), Kynai-
vpsi ja TJpvestuore. \'iitasaaren reitin ja koko
Pohjois-Hämeen suurin järvi on 80 km pitkä,

10-16 km leveä ja 30 m syvä Keitele (pinta-ala

680 km^ mutta lukuisat saaret, niemet ia mutkat
jakavat sen useaan eri selkään)

,
jossa Kivijärven

ja Kojiniajiirven haarat yhtyvät. — Mainitut
kolme pääväyliiä yhtyvät Saravedessä, josta

vedet Kuhankosken. Leppäveden ja Haapakosken
kautta joutuvat Päijänteeseen, tähän 130 km
pitkiiiin. li'veimniiiltii kohdaltaan 25 km leveään

vesisäiliöön, johon pohjoisen ja itäisen Hämeen
vedet joka puolelta kerääntyvät. Järven pinta-

ala on 1,142 km', korkeus merenpinnasta n. 78 ra,

syvyys muutamissa kohdin aina 89 m, — tiettä-

vä.sti Suomen syvin järvi. Pohjoisesta laskee
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Päijänteeseen lisäksi Äijälän salmea myöten
useiden Jyväsjärveen kerääntyneiden pienien

järvien vedet, lännestä tuovat vettä Muuramon-
joki Mmirainenjärve.slä, öatakuuuasta alkava

Jämsänjoki, joka muodostaa m. m. Petäjäveden

y. m. järviä, Harnioistcnjoki Lu'iimenejärvestä

ja Padasjoki Vesijakaasta. Etelästä laskee

Vääksynjoki Vesijärvestä, idästä Rutajoki Ruta-

järvestä ja vesirikas Savosta alkava Sysmän
reitti (Suontienjärvi, Jääsjärvi, Rautavesi).

Päijänteen kaakkoiskulmasta vedet Kalkkisten
koskea, Ruotsafaiseu järven, Jyränjjön virran,

Konneveden (johon Yli- ja Ali-Rievelin järvistä

tulee lisävettä), Vuolenkosken ja tästä alkavan
Kymijoen kautta laskevat Suomenlahteen. Pyhä-
järvessä yhtyy Kymijokeen vesirikas Mäntyhar-
jun reitti, jossa Vuojärvi. Salpausselän eteläpuo-

lelta juoksee useita jokia Suomenlahteen esim.

Porvoon- eli Isojoki. — Kokemäenjoen alueen

vedet ovat suurimmaksi osaksi maakunnan rajo-

jen ulkopuolella. Vain Hauhon, (Kuohijärvi,

Kukkia. Iso-Roinevesi) ja Vanajan (Vanajan-
selkä, Rautunselkä) sekä osaksi Längelmäen
(Längelmävesi, Roine, Pälkänevesi, Mallasvesi)

reitit ovat Hämeessä. — Eri ryhmän muodosta-
vat verrattain korkealla olevat Tammelan ylängön
vedet (joukko suurempia ja pienempiä järviä

harvaanasutussa metsäisessä seudussa), jotka

laskevat osaksi pohjoiseen, osaksi etelään tai län-

teen.

Hämeen luonto lukuisine saarekkaine, lehti-

rantaisine järvineen ja metsäisine harjuineen on
vaihteleva ja kaunis. Pohjois-Häme on yleensä
jylhempää ja suurpiirteisempää kuin Elelä-Häme.
Vuoret ovat jyrkemmät, metsät koskemattomam-
mat, järvet laajemmat. Etelä-Häme on vanhaa
viljelysaluetta ja sieltä on inhimillinen toime-
liaisuus karkoittanut erämaan rauhan. —
Ilmasto on eri seuduilla eriävä, — Pohjois-
Hämeessä keskilämpö pienempi kuin etelässä.
Tampereen tieuuiUa oli lyuö vuoden kesKiUinipo

-f 4°. A. K-jaakko.

Kasvistollisesti Häme käsittää kaksi
sangen erilaista aluetta: Etelä-H., joka ulottuu
n. 62 leveysasteen (Korpilahden) tienoille, on
kasvistoltaan runsaslajisempi kuin samalla leveys-

asteella olevat naapurimaakunnat; Pohjois-H.
taas on naapurimaakuntiaan köyhempi. Edelli-
sestä osasta tunnettiin 1889 635 putkilokasvila-
jia, jälkimäisestä 475. Harvinaisemmista puu-
lajeistamme lehmus on Etelä-H :ssä jotenkin ylei-

nen, Pohjois-H:ssä monessa pitäjässä tuntematon.
Vaahtera, vuorijalava ja omenapuukin kasvavat
Etelä-H:n pohjoisrajoille asti, mutta kaksi jälki-
mäistä ainoastaan miuitamassa harvassa pai-

kassa. Etelä-H:n eteläosissa kasvaa monin pai-

koin pähkinäpensas, harvoin kynäjalava ja

saarni. Tammi tunnetaan ainoastaan Kalvolasta
ja on sielläkin mahdollisesti vain metsistynyt.
— Viljeltyinä omena- ja kirsikkapuu menestyvät
jotakuinkin Etelii-H:n pohjoisrajoille saakka. Tä-
män alueen eteläosissa kypsyvät puutarhoissa
säännöllisesti myöskin päärynät, paikoin kriiku-

nat ja luumutkin. — Melkein koko H:ssä on
kaikenlaista metsää kotitarpeiksi. Suurimmat
metsät ovat Pohjois-H:ssä. Heinolan vesien var-

silta rakennuspuut alkavat olla lopussa.

K. n. n.
Eläinkunta on yleensä samanlainen kuin

muualla Keski-Suomessa. Karhu oli vielä sata

vuotta sitten jotenkin yleinen, mutta on jo muu-
tamia vuosikymmeniä sitten hävitetty sukupuut-
toon, 1877-82 niitä tapettiin yhteensä 8. Susi on

myös hävinnyt, vaikka vielä 1877-82 susia tapet-

tiin Hämeen läänissä 423. Hveksiä on vähän, ket-

tuja runsaasti: tapporahoja maksettiin 1900-1905

5 ilveksestä, 1900 369 ketusta, 1901 oli vastaava
luku 497, 1902 oli luku 603, seur. v. 554. Sauk-
koja, näätiä (1900-1905 ammuttiin 141 näätää)

ja kärppiä on niinkuin muualla keskiosissa Suo-

mea. Hirvi on yleinen. Metsäkanalintuja ja sor-

sia on verrattain runsaasti. Pikkulinnuista hemp-
ponen on yleinen, satakieli harvinainen, kuhan-
keittäjän sanotaan 1870-luvun jälkeen alkaneen
yhä useammin ilmestyä etelässä ja kaakossa. Ka-
lastossa suurin merkillisyys on säkiä 1. monni,
joka ennen on tavattu Vanajavedessä Hattulan

ja Sääksmäen pitäjässä sekä Kernaalan järvessä

Janakkalassa, mi.stä viimeinen saatu 1860-luvulla.

Yleisimmät lohikalat ovat muikku ja kuore, joita

kalastetaan edellistä etenkin Keiteleestä, yhteensä

n. 60,000-100,000 kg vuosittain, ja siika (v. 1903

1,260 kg). Kuoreen poikasia n. s. siniäisiä myös
kalastetaan. Lohta ja taimeuta saadaan vain vähä.

Vanajanselän kuhaa viedään Pietariinkin. Yleisiä

ovat muuten made, ahven, hauki, kiiski, salakka,

sulkava (j)aikoitellen) , säyne, särki ja lahna. Hol-

lolan Vesijärvestä saatiin ennen 1821, jolloin

järvi laskettiin 2'l„ m, lihavuudestaan kuuluisaa

lahnaa („Paimelan lahna"). — Rapu on hyvin

yleinen etelä- ja liinsiosissa. K. M. L.

Asuttuja näyttävät Hämeenlinnan ja Tam-
pereen välisten järvien rannat sekä Tammelan
seudut olleen jo kivikauden loppupuolella lähes

3000 vuotta e. Kr. Täällä tehdyt löydöt osoitta-

vat asukkaiden, kutea Lounais-.^uoine.-sakiu. ol-

leen kosketuksissa Skandinaavian kulttuurin

kanssa. Myöskin Pohjois-Hämeessä (Pihtipu-

taalla ja Kivijärvellä) tuntuu olleen verrattain

vahva kivikautinen asutus, mutta täällä tehdyt

löydöt viittaavat itäänpäin. Myöhemmällä rauta-

kaudella oli kiinteä asutus Etelä-Hämeessä jo

lälitävästi verrattain valiva : siitil ovat tmlistuk

sena lukuisat löydöt ja muinaislinnat (Tuulok-

sessa esim. 5 linnaa yhdessä ryhmässä Pyhäjär-
ven ja Suolijärveii välisellii kannaksella. j(jita

puolustustarkoituksessa rakennettiin tavallisesti

korkeille kukkuloille vesien rannoille). Toden-

näköisesti on asutus levinnyt vesistöjä pitkin

yleensä suunnassa lännestä itään Kokemäenjoen
varsilta Tampereen ja Hämeenlinnan seuduille.

Tyydyttävää vastausta emme vielä voi saada ky-

symykseen, mitä teitä asukkaita Päijänteen tie-

noille on siirtynyt. Koko Pohjois-Häme oli

Jämsästä lähtien uudelle ajalle asti suunnatto-

mien metsien peittämää erämaata, jossa lappa-

laiset kuljeskelivat. Etelämpänä asuvat pitivät

näitä maita takamainaan, minne kesäisin sään-

nöllisesti lähdettiin metsästelemään, kalastele-

maan ja lappalaisia verottamaan, — kaadettiinpa

viiliin kaskikin sopivaan paikkaan ja yksi tai

toinen saattoi täällä asettua taloksikin. Erä-

niiH>teti tieltii la ppalaisteM tiivtvi viiistyä yliä

kauemmas pohjoiseen. 1400-luvulla Hämeen vou-

dit Valdemar Djekn ja Olavi Tavast koettivat

toimittaa tänne uutisviljelijöitä etelästä, mutta
vasta Kustaa Vaasan toimesta alkaa siiriyä

enemmän väkeä Etelä-Hämeestä ja olletikin
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Savosta, joien Pohjois-Hämeen asutus pääasiassa

on savolaista alkujuurta. V. 1564 hämäläisten

eräretket näihin seutuihin kokonaan kiellettiin.

Ensimäiset historialliset tiedot hämä-
läisistä ulottuvat llOO-luvuUe. Niinpä v:n 1150

paikkeilla kirjoitetussa arabialaiseu kirjailijaa

Idrisin teoksessa mainitaan „Tabastiassa" olevan

paljon kyliä ja kauppapaikkoja, joista ,,Dagvada"'

on suurin. Useimmat tiedot saamme kuitenkin

venäläisistä lähteistä ja ne koskevat hämäläisten
taisteluita karjalaisten ja usein näiden liitossa

olevien novgorodilaisten kanssa. V. 1142 hämä-

läiset (..jäämit") tekevät ryöstöretken aina

Laatokan seuduille asti; seur. kesänä karjalaiset

hyökkäävät Hämeeseen. Tuhatkunta hämäläistä

retkeili taas n. 1149 vatjalaisten maahan, joka

kuului Xovgorodille. mutta novgorodihii.set läliet-

tivät apua ja kaikki hämäläiset tuhottiin. Hämä-
läisten asema käy yhä vaikeammaksi, kun toi-

saalta ruotsalaiset, toisaalta novgorodilaiset heitä

ahdistelevat. Jo 1200-luvun alkupuolella (Tuomas

piispan aikoina, 1220-45) näyttää kristinuskoa

levitetyn Hämeeseen. Hollola järjestyy tällöin

kirkolliseksi seurakunnaksi ja vähän myöhemmin
Hattula, Vanaja ja Hauho. Hämeen vanhimmat
kirkot ovat näiltä ajoilta. Vanhin on kenties

Rengon kirkko, mutta myös .Akaassa, Kalvo-

lassa, Urjalassa y. m. on jo 1200-luvulla herran-

huone olemassa (nykyiset kivisakastit) . Hämä-
läiset ovat kuitenkin hyvin haluttomia kastee-

seen taipumaan, sen mukanahan tulee kaiken-

laisia veroja ja rasituksia ja vanha vapaus on

mennyttä. Tuontuostakin he tilaisuuden tullen

luopuvat uudesta uskosta ja vainoavat julmasti

kristittyjä. Haikeasti paavi valittaa 1237:

„Kansa nimeltä tavastit, joka muinoin suurella

vaivalla käännettiin, on nyt lähellä asuvien ristin

vihollisten tukemana palannut vanhan eksytyk-

sen uskottomuuteen — ja perinpohjin hävittänyt

Jumalan kirkon uuden istutuksen Hämeestä."
Paavia ks!ioitnkse>ta Birger jaarli 1249 tekee

risti- ja valloitusretken Hämeeseen nousten

maalle ,,hämäläisten satamassa". Tutkijat ovat

eri mieltä siitä, missä tämä paikka on. Toiset

puhuvat Kokemäenjoen suusta, mutta luultavim-

min satama on sijainnut joko Pohjan pitäjän

lahdessa Suomen etelärannikolla tai Kirkkonum-
mella Tavastfjärdiu rannalla. Näihin aikoihin

perustettiin myöskin uuden valloituksen turvaksi

Hämeen linna. Tämä on luultavasti sama kuin
nykyinen sen niminen linna, mutta myös Ha-
koisten linnaa (ks. t.) Janakkalassa on tuoksi

Birger jaarlin perustamaksi Hämeen linnaksi ar-

veltu. Nyt oli Häme lopullisesti liitetty Ruotsiin,

ja samalla kristinusko sekä yhteiskunnallinen ja

kirkollinen järjestys vakaantuvat maassa huoli-

matta siitä että novgorodilaisten hävitysretket

kiihtyvät ja muuttuvat laajakantoisemmiksi Hä-
meen jouduttua Ruotsin vaikutuspiiriin. V. 1311

esim. novgorodilaiset tunkeutuvat ryöstäen ja

hävittäen aina „Vanain" varustettuun paikkaan,

jonka polttavat. Hallitusta hoitaa Hämeen lin-

nassa asuva linnanlierra, joka on koko lläuieen-

maan, vieläpä aluksi I^udenmnan j.a Sntnkunnan

suurimman osan ylin järjestyksen valvoja, vero-

jen kantaja ja ensi alussa tuomarikin. Villiitel-

len maakunta kuitenkin jaetaan oikeudenkäyttöä

varten kihlakuntiin, joita 1400-luvun alusta läh-

tien on kaksi (Ylisen- ja Alisen-Hämeen kihlak.

;

edellistä sanottiin myös Hollolan t. Hauhon,
jälkimäistä Sääksmäen kihlakunnaksi) ja v.

1490 tulee lisäksi kolmas (Hattulan kihlak.).

Niinikään 1400-luvulta lähtien kihlakunnat ja-

kaantuvat hallintopitäjiin, jotka eivät aina vas-

taa kirkkojiitiijiä, vaan usein ovat paljoa suu-

rempia. Pitäjät taas veronkantoa varten jaet-

tiin neljänneKsiin. — Aatelisvalta oli liipi keski-

ajan ja etenkin 1500-luvun lopulla ja 1600-luvulla

hyvin mahtava Hämeessä. Talonpojat olivat yli-

myksieusä ja virkamiestensä käsis.sä aivan tur-

vattomia, sillä kuningas asui kaukana; veroja

kiskottiin mielinmäärin ja väkivalta rehoitti.

Sydäntä.särkevä on uiiden valituskirjain sisältö,

joiden avulla Hämeen miehet koettivat saada
siedettävämpiä oloja. Nuijasodan aikana sikä-

läinenkin kansa ase kädessä ryhtyi hankkimaan
itselleen oikeutta, mutta Iivari Tavastin voitto

Nyystölän tappelussa Padasjoella helmik. 1597

tukehutti verivirtoihin Hämeen nuijamiesten

vapaudenhaaveet. Sama Iivari Tavast on tun-

nettu talonpoikain sortaja. „Ei kenkään ole niin

tyrannillisesti ja epäkristillisesti talonpoikarauk-

koja kohdellut." Paitsi Tavasteja ja niiden sivu-

haaraa Stälarmeja oli Hämeessä kartanoita

Stjernkors-, Horn-, Fincke- y. m. kotoisilla

aatelissuvuilla ; ulkomaisista mainittakoon Tott-

ia Leijonhutvud-suvut. — Ajoittain oli Hämeen
itäisin osa yhdistetty Viipurin lääniin ja vr.

1016-34 kuku maakunta kuului luruii linnan-

herran hallintopiiriin. Viimemainittuna vuonna
hallinto tarkasti järjestettiin ja siviilihallintoa

hoitamaan asetettiin erityiset maaherrat. Niinpä
Hämeen lääni sai maaherransa, jonka piiriin

myös Uusimaa kuului. V. 1640 nämä alueet

erotettiin toisistaan, mutta jo v. 1648 ne taas

yhdistettiin. Maaherra asui tästä lähtien Hel-

singissä, kunnes Kustaa III:n aikana Hämeen-
linna määrättiin maaherran asuinpaikaksi. Tällä

kannalla olivat asiat aina v:een 1831, jolloin

Hämeen lääni sai oman maaherransa. Maakun-
nan itäosa kuului Isonvihan jälkeen perustettuun

Kyminkartanon lääniin, jonka sijalle 1831 muo-
dostettiin Mikkelin lääni. — V. 1775 Laukaan
kihlakunta yhdistettiin Vaasan lääniin ja samoi-

hin aikoihin maakunnan koillisosa Kuopion lää-

niin. — Nvkyään Hämeenmaa on jaettu Hiimeen
(ala 12,849 km==) , Vaasan (9,417 km'). Mikkelin

(2,936 km'), Kuopion (2,361 km'), Uudenmaan
(1,684 km') ja Viipurin (925 km') läänien kes-

ken. Kihlakuntia Hämeessä on: Tammela, Hauho,
Hollola, Heinola ja Laukaa, lisäksi suurin osa

Jämsän kililak. ja osia Pirkkalan, Pernajan,
Lapveden, Rautalammin ja Kuopion kihlak. on
maakunnan aluetta. — Kirkollisessa suh-

teessa Häme aluksi kuului Turun hiippakuntaan,
mutta kun Viipurin (myöhemmin Porvoon)
hiippakunta 1554 perustettiin, tuli maakunnan
itäinen ja pohjoinen puoli kuulumaan siihen.

V. 1647 raja vakaantui ja se kulki jotakuinkin

Hämeen vedenjakajaa pitkin. LTuden hiippa-

kuntajaon voimaan astuttua 1896 tuli koko
läntinenkin Häme kuulumaan Porvoon hiippa-

kuntaan, mutta Heinola, Sysmä, Luhanka, Har-

i

tola, Joutsa. Leivonmäki, Valkeala ja Mänt}'harju

liitettiin Savonlinnan hiippakuntaan. V. 1850

liitettiin vastaperustettuun Kuopion hiippakun-

I

taan Hämeestä Keiteleen, Rautalammin, Vesan-

i
non ja Hankasalmen pitäjät. (V. 1896 Savon-
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linuan hiippakunnan perustamisen jälkeen muu-
tettiin Kuopion piispanistuin Ouluun.)

Elinkeinoista on vanhoista ajoista tär-

kein maanviljelys ja sen sivuelinkeinot karjan-

hoito, metsänhoito y. m. Aikoinaan yleistä kaski-

viljelystäkin harjoitetaan Pohjois- ja Itä-

Hämeessä; vielä 1890 teki kaskimaista saatu

sato Joutsassa 20-25 % ja Mäntyharjussa 30-35 %
koko vuodentulosta. V. 1901 sai Hämeen läänin

57,370 ruokakunnasta 32,763 ruokakuntaa eli

57,1% toimeentulonsa maanviljelyksestä ja 10,195

(17,8 %) tehdas-' ja käsiteollisuudesta. Maata-
omistavia ruokakuntia oli 11 %, vuokraviljelijöitä

40%, ilman viljelmiä 49%. Viljeltyä maata on
läänissä n. 6 % koko pinta-alasta. Enin viljel-

lään kauraa, josta sato läänissä v. 1908 teki

938,999 hl, sitten ruista (sato 553,066 hl) ja ohraa

(sato 120,179 hl). Vehnää viljellään vähän
Etelä- ja Lounais-Hämeessä, tattaria vielä vä-

hemmän maakunnan itäosissa. Lisäksi viljellään

sekaviljaa, herneitä ja papuja, perunoita (sato

1908 587,464 hl), nauriita y. m. juurikasveja.

Pellavanviljelyksestään Häme on vanhastaan
tunnettu maamme ensimäiseksi maakunnaksi.
Paraat pellavaseudut ovat Etelä-Hämeessä
(Längelmäen, Lammin, Kosken, Tuuloksen, Hol-

lolan, Asikkalan ja Padasjoen pitäjät). Pellavan
ja hampun sato 1908 oli Hämeen läänissä 3,551

desitonnia; vv. 1896-1905 oli keskisato 6,216

desit., joten tuotanto on tuntuvasti vähentynyt.
Läänin 89 meijeriä tuottivat kyseessä olevana

vuonna 1,456,952 kg voita ja 258,951 kg juustoa.
— Teollisuuslaitoksia oli 980, niistä 63 sahaa,

jotka sahasivat lähes 3 Va milj. tukkia (tuotannon
bruttoarvo 9,912,300 mk), kivilouhoksia ja

-hakkimoita 10, tiilitehtaita 34, savenvalimoita
7, lasitehtaita 3, värjäämöjä 7, nahkurintehtaita

81, villatehtaita 7 (tuot. bruttoarvo yli BVzQiilj-))
pellavatehtaita 1, puuvillatehtaita 3 (tuot. brutto-

arvo yli 22 milj.), puuhiomoja 9, paperitehtaita
7 j.n. e. — Kalastus on etenkin Pohjois-Hämeessä
sangen tuottava (esimerkkinä mainittakoon,

«ttä vuotuinen muikunsaanti Keiteleestä on n.

50,000 kg.) . Kotiteollisuus on vähenemään päin,

mainittakoon kuitenkin Urjalan keinutuolit,
Humppilan ajokalut sekä Tuuloksen reet ja rat-
taat. Kulkuneuvoihin katsoen Häme on
maamme kehittyneimpien seutujen tasalla. Paitsi
tiheää maantieverkkoa, joka ulottuu syrjäisim-

piinkin seutuihin, tarjoavat avarat vesistöt hyviä
kulkuteitä. Liikenteen helpottamiseksi on ra-

kennettu Vesijärven (Vääksyn), Kalkkisten,

Lempoisten ja Valkeakosken kanavat. Maamme
«nsimäinen rautatie (avattu liikenteelle 1862)
päättyi Hämeenlinnaan ja senjälkeen on useita
uusia ratoja rakennettu ja toisia suunnitellaan.
— Kansanvalistus on maakunnassa verrat-
tain korkealla kannalla. Ensimäinen maalais-
koulu perustettiin jo 1801 Vanajaan pormestari
O. Johnin testamenttivaroilla. V. 1846 perus-
tettiin Hausjärven kirkonkylään kansakoulu ja
1857 yliopiston varakanslerina tunnetun ken-
raali J. R. Munckin toimesta toinen samaan
pitäjään Erkkylän kartanon alueelle. Hämeen
läänin maalaiskunnissa oli lukuvuonna 1907-08
kaikkiaan 335 kansakoulua ja niissä 15,095 oppi-
lasta, joka vastasi noin puolta kouluikäisten
lasten lukumäärästä. Lisäksi on Lahdessa, Sääks-
mäessä, Laukaassa, Hartolassa ja Jämsässä
".^4. lir. Painettu -V4 11.

kansanopisto — Keski-Hämeen kansanopisto siir-

rettiin 1910 Luhangasta Orivedelle — sekä Ori-

mattilassa emäntäkoulu. Onpa maaseudulle pe-

rustettu oppikoulujakin nim. yhteiskoulut Akaa-
seen (Toijalaan), Forssaan, Jämsään, Kouvolaan,
Riihimäelle ja Viitasaarelle. Maakunnan kussa-
kin kaupungissa Heinolassa, Hämeenlinnassa,
Jyväskylässä ja Lahdessa on jokaisessa kansa- ja

oppikoulunsa ; maamme ensimäinen suomenkieli-
nen oppikoulu avattiin 1858 Jyväskylässä, jossa

myös Suomen ensimäinen kansakoulunopettaja-
seminaari on (avattu 1863). Heinolassa on nais-

opettajaseminaari (avattu 1899) ja Hämeen-
linnassa kiertokoulunopettajien valmistuslaitos
(1890). Lisäksi on maakunnassa erinäisiä

ammatti- y. m. kouluja ja opistoja; mainitta-
koon tässä Mustialan maanviljelys- ja Evon
(Lammilla) metsänhoito-opisto, jotka molemmat
ovat alallaan eusimäiset maassamme, mutta ovat
paljon menettäneet merkitystään korkeamman
sekä maanviljelys- että metsänhoito-opetuksen
tultua Yliopistoon siirretyksi. Sanomalehtiä
ilmestyy jokaisessa maakunnan kaupungissa —
toisissa useampiakin — ja lisäksi Forssassa.

Ainakin yksi kansankirjasto on joka kunnassa.
Maakunnan väkiluku oli v:n 1903 lopussa

382,636 henkeä, joista yli 95 % asui maaseudulla
ja vajaa 5 % kaupungeissa. Tihein on asutus
vanhoilla viljelysseuduilla Hämeenlinnan ja

Tampereen välillä sekä Tammelan ja Hollolan
puolella. Suurin väentiheys on Akaassa (31,8 hen-

keä neliökilometrillä) ja Sääksmäessä (noin 26

henkeä neliökilom.), pienin Pohjois-Hämeessä
(Pihtiputaalla ja Kivijärvellä noin 4,« ja 4,i hen-

keä neliökilom.). Asutuksen keskimääräinen
tiheys maakunnassa on 12,? henkeä neliökilo-

metrillä. — Huomattavimmat liike- ja teollisuus-

keskukset maakunnan neljää jo mainittua kau-
punkia lukuunottamatta ovat Forssa, Terva-
koski, Äännekoski, Jämsä, Kuusankoski, Kymi
(molemmat Valkealassa) , Valkeakoski, Riihi-

mäki, Kouvola ja Toijala.

Antropologisesti hämäläiset yleensä

edustavat, sikäli kuin asiaa on tutkittu, välittä-

vää ihmismuotoa lounaissuomalaisten ja koillis-

ten naapuriensa kesken, eikä mistään varmoista

rotutuntomerkeistä voi puhua. Juroutta, hiljai-

suutta, hitautta, epäluuloisuutta ja vanhoilli-

suutta, samoinkuin kestävyyttä, rehellisyyttä ja

.Nylivajaii liiiiuäläisiii.
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Nykyajan hämäläis iii.

uskollisuutta on yleensä pidetty erikoisesti hämä-
läisinä luonteenpiirteinä, mutta tämäkin lienee

nykyään vain historiallisena muistona mainit-

tava. Asevelvollisuustarkastuksissa (miehistä)

saadun tilaston mukaan hämäläisissä on dolikoke-

faleja (pitkäkalloisia) 40 %, brakykefaleja
(lyhytkalloisia) 60 %, sinisilmäisiä 47 %• —
Häme on vuosisatojen kuluessa lahjoittanut isän-

maalle monta etevää henkilöä, joiden nimillä

historiassamme on vieläkin pysyvä sijansa. Niitä

ovat esim. kieliopin kirjoittaja Mattias Marti-

nius, suosittu hengellinen runoilija, heränneisyys-

iiikkeen mies Abraham Achrenius, mainio lain-

oppinut Mathias Calonius, etevä kieltentutkija

A. J. Sjögren, innokas isänmaanystävä A. I. Ar-
widsson, Jaakko Juteini, Volmar Styrbjörn

Schildt (Kilpinen), jumaluusoppinut A. F. Gran-
felt, VV. 1808-09 sodasta tunnettu H. H. Gripen-
berg ja hänen poikansa, Pestalozzi'n oppilas

Odert Henrik G., säveltäjä K. J. Moring, maa-
lari Hj. Munsterhjelm. Uno ja Fredrik Cygnteus,

Antti Törneroos (Tuokko), J. H. Erkko, P. E.

Cajander, historioitsija ja valtiomies J. R. Da-
nielsson-Kalmari, etevin näyttämötaiteilijamme

Ida Aalberg ja ennen kaikkia Hämeen suurin
poika H. G. Porthan. Kansatieteelli-
sessä suhteessa viittaavat Etelä-Hämeen ra-

kennusmuodot loujaissuomalaisiin, Itä- ja Poh-
jois-Hämeen taas kaakkoisiin tyyppeihin. Kan-
sallispuvut, joita esim. Iitissä, Valkealassa ja

Mäntyharjussa vielä 1800-luvun keskivaiheilla
käytettiin, ovat joutuneet unhotuksiin, samoin
suureksi osaksi monet katolilaisaikuiset, jopa

usein pakanallisiakin piirteitä säilyttäneet juhla-

tavat, helkavalkeat, joulupahnat, himmelit, mo-
nenlaiset leikit y. m. Erikoisesti mainittakoou
Sääksmäen Ritvalan kylän helkajuhlat helka-

virsineen (ks. t.) ja arvattavasti katolisaikuisine

menoineen. Pukuesineistä ovat tallukka ja

mekko ehkä hämäläistä juurta, samaten sahti,

mutti, talkkuna y. m. — Hämäläisistä
murteista ks. Suomen murteet, [a. W.
Lindgren. ,.Hämeenmaa. Kuvaelmia Suomen maa-

kunnista" (V, 1864) ; O. M. Reuter. »Finland
i ord ooh bild" (1902) : F. O. Rapola, „Iläme.

Suomen maakunnat 4." (1908) ; Julius Ailio,

,,Häme" (,,Oma maa" V, s. 446-454).]

A. K-jaakko.

Hämeenkangas, yhteinen nimi Satakunnassa

luoteiseen kulkeville vierinkiviharjuille. Siihen

kuuluvat m. m. Vatulan-, Soinin- y, m. harjut,

ja se on tavallaan Kangasalan, Kalevankankaan
ja Pyynikin harjujonon jatkoa. E. 8.

Hämeenkyrö (ruots. Tavastkyro). 1.

Kunta, Turun ja Porin 1., Ikaalisten khlak.,

Hämeenkyrön-Viljakkalan nimismiesp. ; kirkolle

Siuron asemalta kesäisin laivaliike; jäitse 20 km,,

maanteitse 27 km; 486,6 km-, joista viljeltyä

maata 8,793 ha (1901) ; 19^3 manttaalia, talon-

savuja 258, torpansavuja 391 ja muita savuja

1,991; 8,545 as. (1907), suomenkielisiä; 1,173 he-

vosta, 3,626 nautaa, 4,258 lammasta (1908). —
Kansakouluja 9 (opett. 13). — Kunnanlääkäri.
Apteekki. Teollisuuslaitoksia: Kyröskosken pa-

peritehdas (omist. Hammarin ja K:i). — 2.

Seurakunta, konsistorillinen, Turun arkki-

hiippak., Tyrvään rovastik.; itsen, khrakunta ja
1300-luvulla (ennen Kyrö). Siihen kuuluu Kär-
jen rukoushuonekunta .sekä Viljakkalan kappeli.

Kirkko puinen (rak. 1782). [Yrjö Ko.skinen,

„Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä" (Suomi
1851) ; Juhana Lehtinen, »Muinaisjäännöksiä
Ikalisten kihlakunnassa, Hämeenkyrö" (Suomen
muinaism.-j4id. aikak. VI) .] K. S.

Hämeenlinna 1. Kaupunki (ruots. T a-

vastehus), Hämeenläänissä, 60° 59' 46,8" polij.

lev. ja 24° 28' 05" it. pit.

Greenw., sijaitsee Nie-

mentaustan niemellä, tältä

kohtaa kapean Vanajave-
den länsirannalla; 6,034 as.

(1910) (sitä paitsi venä-

läistä sotaväkeä) . Pinta-
ala on 68,723 ha, joiden

lisäksi tulevat kaupungin
maat sen lähimmässä ym-
päristössä sekä torpat ja

metsämaat Rengon pitä-

jässä. Asemakaavaan kuu-
luu vanhempi kantakau-
punki ja nuorempia alueita:

yhteensä 6 kaupunginosaa
(Myllymäki y. m.). Taloja oli 1908 275, asumuk-
sia 1,295 ja asuinhuoneita 3,432. — Raken-
nuksista ovat mainittavat kirkko, lyseo,

(vih. 1888), kuvernöörinvirkatalo, raatihuone,

lääninsairaala y. m. Yleisiä puistoja: erittäin

luonnonihana Kaupunginpuisto (25 ha), Tähti-

puisto ja Kirkkopui.sto. Toreja: Kauppatori
ja Rantatori. Uusi silta vie yli Vanajaveden
rautatien puoleiselle rannalle. Kaupungin ran-

nasta lähtee laivoja pohjoisille reiteille.

Kaupungin tulo- ja menoarvio v:lle 1909 nousi

Smk 364,632:69. taksoitus Smk 94,465:10, an-

niskeluyhtiönvoittovarat Smk 131,849:37. Huo-
mattavimmat menoerät ovat (1909): hallinto

ja lainkäyttö Smk 49,730:99, koulutoimi 49,433:73,

terveydenhoito 24,839:98, palosammutustoimi
10,266:80, majoitusmaksu 38,628:60, katuvalais-

tus 9,552:71, rakennuksia, yleisiä töitä y. m.

483,420:20 j. n. e. Kaupungin hoidettavina ole-

vista rahastoista olivat (1909) suurimmat: Hä-
meen museorahasto (10,600 mk), Walheimin
stipendirahasto köyhien koulul. avustamiseksi

(23,109:26), Waiheimin sairashoitorahasto-

(18,028:83), Sairashuoneen rahastot (yhteensä

202,329:55), Sähkövalaistusrahasto katuvalais-

Hämeenlinnan
vaakuna.
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tusta varten (100,000:

—) , Stichseuksen vai-

vais- ja työhuoneen-

rahasto (104,738:43),

Jenny Costianderin ra-

hasto kansankeittiön

avustamiseksi (21,200;

—), C. J. Källroosin

rahasto köyhien hoitoa

varten (21,195:04) y. m.
Kunnallisten virasto-

jen ohella on kaupun-
gilla tullikamari, posti-

konttori ja sähkölennä-

tin. Piirilääkärin ase-

mapaikka.
Kouluja: kansa-

koulut, suomalainen
klassillinen lyseo, suom.

ja ruots. yhteiskoulu

(ennen tyttökouluja),

suomalainen valmis-

tava koulu, Wetterhof-

fin työkoulu, kierto-

kouluseminaari, käsi-

työläiskoulu, kauppa-
apulaiskoulu. K i r-

j a s t o j a: lyseon kir-

jasto (n. 11,000 ni-

dettä) sekä kansankir-

jasto ja lukusali. S a-

nomalehtiä: Hä-
metär, Hämeen Sano-
mat ja Hämeen Voima.
Yhdistyksiä ja

seuroja: H:n rou-

vasväenseura, Käsityö-
läis- ja tehdastelija-yh-

distys (1868), Vapaa-
ehtoinen palokunta

(1873), H:n kauppias-
yhdistys (1881), H:n
raittiusseura, (1884),
H:n työväenyhdistys (1888), nuorisoseura, val-

tiolliset puolueyhdistykset y. m. — Telefonilla on
n. 360 tilaajaa. — Pankkeja: H:n säästö-

pankki (per. 1846; vastuusumma 1909 Smk.
4,000,000:—, omat varat 50,000: —), Suomalainen
säästöpankki (per. 1910), Suomenpankin, Kansal-
lisosakepankin, Pohjoismaidenosakepankin, Suo-
men yhdyspankin sekä Tampereen pankin haara-
konttorit.

Teollisuuslaitoksia: Fältmars ja K:in
tupakkatehdas (1885), 3 kirjapainoa, H:n verka-
tehdas o.-y., Linnanniemen saha (ulkopuolella

kaupunkia) , Hämeensaaren polttimo, 3 olutteh-

dasta y. m. — H:n rautatienasema (2:sen luokan)

Hämeenlinnan asemakartta.

oli 1908 tulojensa puolesta maamme asemista 9:s;

sen kautta vietiin kauppaan sam. v. m. m.

31,450 tonnia erilaista puutavaraa ja 4,502 ton-

nia paperiteollisuuden tuotteita.

Kaupungin historia alkaa pienestä linna-

kylästä eli kauppalasta, joka oli muodostunut
Kruunun- 1. Hämeenlinnan pohjoispuolelle, niille

paikoille, joissa nykyään ovat venäläisen sota-

väen kivikasarmit ja päällystön asunnot. Sille

Pietari Brahe antoi 1638 kaupunginoikeudet.

Laivaranta. Maantiesilta Vanajaveden yli.
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Rautatienaseraa.

Kun kuitenkin kaupungin asema oli liian ahdas
ja linna oli tulipalojen tähden vaarassa — suurin

osa kaupunkia paloi v. 1713 ja 1739 — oli kauan
vireillä kysymys sen siirtämisestä toiseen paik-

kaan, kunnes 1777 Kustaa III määräsi kaupun-
gin muutettavaksi nykyiselle paikalle, Saaristen
sotilaspuustellin maalle, joka lahjoitettiin kau-
pungille. Uutta kaupunkia alettiin perustaa
1779. Sitä ennen eli alkupuolella vuotta 1776

siirrettiin Hämeen-Uudenmaan läänin hallinto

Helsingistä H:aan. Tulipalo hävitti V* kaupun-
kia 1831. — Vaikkakin H. on kulkureitin var-

rella, ei se kuitenkaan ole voinut saada suurem-
paa teollisuus- tahi kauppakaupungin merkitystä.
Jo v:sta 1779 tuli H:lle vaaralliseksi kilpailijaksi

Tampere parempine luonnonetuineen. H:n mer-
kitys kasvoi 1862, jolloin Helsingin-Hämeenlin-
nan rata valmistui, mutta väheni taas, kun radan
rakentamista jatkettiin. — H:n historiaan liit-

tyy myös tärkeitä lehtiä maamme koulujen his-

toriassa. Jo V. 1639 Pietari Brahen toimesta

perustettiin tänne lastenkoulu, joka sitten 1690

muutettiin neliluokkaiseksi triviaalikouluksi

(myöhemmin vain 3-luokkaisena, kunnes 1817
taas neliluokkainen) . Viimemainittu koulu oli

toimessaan sitten aina v:een 1842, jolloin siitä

tuli yli-alkeiskoulu (alkoi 1844). Sittenkuin si-

viilikymnaasi, joka oli perustettu 1857, lakkasi
1872, muutettiin yli-nlkeiskonlu 7-luokkaiseksi

alkeisopistoksi vioen 1879, jolloin sekin lakkau-
tettiin. V. 1873 sijoitettiin tänne suomalainen
normaalilyseo (v:een 1887). Viimemainitun jat-

kona on klassillinen lyseo v:sta 1887. H:ssa ovat
koulusivistyksen saaneet Fredrik ja Uno Cyg-
najus sekä Agathon Meurman y. m. — H: n kaup-
pala kuului seurakunuallisesti Vanajan
seurakuntaan, jonka pappi kävi saarnaamassa
linnan rukoushuoneessa. V. 1652 rakennettiin on-

simäinen kirkko kaupunkiin, joka. oli perustami-

sensa jälkeen tullut omaksi seurakunnaksi. Ny-
kyinen kirkko on Kustaa III:n ehdottamain pii-

rustusten mukaan laitettu 1798, mutta uudistettu

V. 1892. „H:n kaupunki- ja maaseurakuntaan"
liitettiin 1803 Vanajan seurakunta, joka Sen.

päätöksellä ("/u 1904) tulee uudelleen erotetta-

vaksi itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi.
K. 8.

2. Linna (Tavastehus 1. Kronoborg)
sijaitsee kaupungin pohjoispuolella, Vanajaveden
länsirannalla, n. 12 m:n korkuisella mäenharjan-
teella, jota muillakin tahoilla linnan alkuaikana
on rajoittanut vesi tai ainakin hyvin vesiperäinen

suo. Linna mainitaan historiallisissa lähteissä

ensi kerran 1308, ja osaksi tästä syystä sitä on
pidetty Torkel Knuutinpojan rakennuttamana.
Siinä ilmenevät varhaista välitystyyliä osoittavat

rakennustaiteelliset piirteet antavat kuitenkin
Hämeen historiallisten seikkain ohella aihetta

olettaa linnaa jonkun verran varhaisemmaksi,
todennäköisesti Birger Jaarlin ristiretken aikui-

seksi. Aina 1700-luvun alkupuolelle asti linna

on verrattain hyvin säilyttänyt alkuperäisen
luonteensa. Itse linnarakennus, joka pääasiassa

vieläkin on entisen haahmoinen, on pohja-alal-

taan neliön muotoinen, alaosassaan harmaasta

Luterilainen kirkko.

Linna nykyaikana.

kivestä, ylempää tiilistä muurattu, ja sen joka
nurkalla on alkuaan kohonnut nelikulmainen
torni. Sitä on ympäröinyt vahva ja korkea, etu-

päässä harmaasta kivestä tehty kehämuuri
ampumasolineen sekä portti- y. m. torneineen.

Uuden ajan alussa muodosteltiin linnaa ruuti-

aseiden käyttöä varten, ja silloin rakennettiin
m. m. kehämuurin kolkkiin vahvat pyöreät ka-

nuunatornit, joista vielä yksi on jäljellä, sekä
kehämuurin ulkopuolelle luotiin suorat maavallit

ja vallihaudat. Pikkuvihan edellä tehtiin viime-

mainittujen ulkopuolelle laajemmat, polvikkaat
maavarustukset, n. s. tenalj ivailit, ja pari vuosi-

kymmentä jälkeenpäin tehtiin näiden ulkopuo-
lelle vielä laajemmat samantapaiset vallit —
ainoat ulkovarustukset, jotka ovat suurimmaksi
osaksi säilyneet meidän päiviimme saakka. —
Linnaan ei tiettävästi liity mitään Suomen his-

toriaan ratkaisevasti vaikuttaneita tapahtumia.
Se on keskiajalla ollut Ruotsin vallan tukikoh-
tana Suomen sisämaassa ja kuulunut useiden

mahtimiesten läänityksiin. Uudella ajalla se on

ollut 1700-luvun lopulle asti erittäinkin asehuo-
neena ja maa-armeijan varastopaikkana tärkeä.
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Sekä ison- että pikkuvihan aikana venäläiset

saivat taistelutta linnan haltuunsa. V. 1836 muo-

dostettiin linna nykyiseen tarkoitukseensa, ran-

kaisu- ja työvankilaksi. [J. Ailio, ..Hämeen
linna, sen vaiheet ja rakennukset" (Hämäläis-

osakunnan "VI albumi).] J. A-io.

Hämeen linnalääni ks. Hämeenlääni.
Hämeenlinnan maaseurakunta. 1. Kunta,

Hämeen 1., Hauhon khlak., Hattulan-Tyrvännön-
Hämeenlinnan maaseurak. nimismiesp. ; 97,j km',

joista viljeltyä maata 1,809 ha (1901) ; 19,«o4»

manttaalia, talonsavuja 18, torpansavuja 31 ja

muita savuja 205; 1,879 as. (1907) ; 141 hevosta,

460 nautaa, 91 lammasta (1908). — Kansa-

kouluja 4. — Seurakunta yhd. Hämeenlinnan
kaupunki- ja maaseurakunta (ks. Hämeen-
linna). K. S.

Hämeenlinnan rovastikunta käsittää Tamme-
lan, Ypäjän, Jokioisten, Humppilan, Hämeenlin-

nan ja Vanajan, Rengon, Janakkalan, Haus-
järven, Someron ja Somerniemen seurakunnat.
Porvoon hiippakuntaa. K. S.

Hämeenlinnan verkatehdas Hämeenlinnassa
(omistaja H. v. osakeyhtiö, osakepääoona
350,000 mk, vararahastot 110,000 mk) perus-

tettu 1895, valmistus: miesten puku- ja palttoo-

kankaita sekä villalankoja (arvo 1910: 425,000

m)k). Työväkeä n. 60 (1910). E. E. K.
Hämeenlääni (ruots. Tavastehus Iän),

alkuaan ollut Hämeen linnalääni, joka Turun ja

Viipurin linnaläänien ohella on vanhimpia. Se
oli ainakin jo 1400-luvulla jaettu Sääksmäen,
Hattulan ja Hollolan (1. Hauhon) kihlakuntiin.
V. 1635 yhdistettiin Hämeenmaa ja Uusimaa
yhdeksi lääniksi, jotka vuoden 1775 uudessa linna-

järjestyksessä nimitettiin »Uudenmaan ja Hä-
meenlinnan lääniksi". V. 1831 H. erotettiin itse-

näiseksi. K. 8.

Hämeen läänin maanviljelysseura perustet-

tiin 1894, kun nim. katsottiin että aikaisemmin
perustettu Uudenmaan ja Hämeen läänien maan-
viljelysseura, jonka keskus oli Helsingissä asti

ja jonka johto oli ruotsinkielinen, ei enää voinut
tyydyttävästi toimia maatalouden kohottamiseksi
Hämeen läänissä. Uusi seura, jonka toimihenki-
löistä on erityisesti mainittava kunnallisneuvos
Kustaa Kiipula (sihteerinä ja puheenjoh-

tajana) sekä lehtori K. G ö ö s(puheenjohtajana),
kehittyi maanviljelijäin kannattamana verrattain
nopeasti. Erikoisuutena on mainittava, että seura

ryhtyi ensimäisenä Suomen maanviljelysseuroista
toijTiituttamaan neuvojillaan kiertojärjestelyjä,

mikä toiminta on jo sangen laajaksi kehittynyt.
Seuralla on myöskin oma kalansiitoslaitos lähellä

Hämeenlinnaa. Paikallisten harrastusten elvyt-

tämiseksi perustettiin maanviljelysseuran alueelle

aluksi useampia kuntia käsittäviä „paikallisseu-
roja", mutta myöhemmin ovat pienempialueiset
»maamiesseurat" saavuttaneet yhä enemmän
jalansijaa. — Etäisen asemansa vuoksi erkanivat
1906 seuran alueesta läänin itäiset kunnat, liit-

tyen 1 1 ä-H ämeen maanviljelysseu-
raan, jonka keskuksena on Lahti. Myös läänin
pohjoisosaan perustettiin 1909 oma maanviljelys-
seura, jonka alueeseen tuli lisäksi kuulumaan
rajoittavia osia Turun ja Porin läänistä. Tämän
H ä m e e n-S atakunnan maanviljelys-
seuran keskuksena on Tampere. J. E. 8.

Hämeenmaa, asiakirjoissa tavallisesti .,he-

Dienirt", laivannimitys yhdelle niistä laiva-

tyypeistä, joita Chapman (ks. t.) 1760-luvulla

rupesi Suomessa saaristolaivastoa varten raken-
tamaan, toisia olivat „turunmaa", »pohjanmaa"
ja »uudenmaa". Luultavasti oli Ehrensvärd näi-

den suomenkielisten nimitysten keksijä. [Hist.

arkisto V, VI.] K. G.
Hämeen museo, Tampereella sijaitseva paikal-

lismuseo, joka perustettiin Hämäläisosakunnan
ja etenkin J. Ailion toimesta 1904. Hankkeen
toteuttamiseksi osakunta lähetti lukuisia stipen-

diaatteja maakunnan kansatieteellisiä ja kult-

tuurimuistoja keräämään, hommattuaan arpajai-

silla ja juhlilla tarvittavat varat. Jonkun ver-

ran ovat kokoelmat myös karttuneet yksityisillä

lahjoituksilla. Hämeen museolla on Tampereella
käytettävänään erikoinen rakennus (»Näsilinna"),

jonka kaupunki on sille luovuttanut. Siinä on nyt
13 huonetta, mitkä etupäässä sisältävät Hämeen
maakunnan muistoja. Esihistoriallisia kokoel-

mia on pääasiassa kiviaseita, keskiaikuisista ja
myöhemmistä kirkoista on joukoittain alkuperäi-

siä esineitä ja lukuisia piirroksia sekä maalauk-
sia, mitkä osakunnan stipendiaatit ovat tehneet.

Pääasiallisin osa on kuitenkin uudemman ajan
vaihtelevia muistoja. Numeroluku v:n 1909
lopulla teki 10,290. Museon johtaja on taiteilija

Gabr. Engberg, ja sen etunenässä on »Hämeen
museoseura" ja erikoinen johtokunta, johon

Tampereen kaupungin valtuusmiehet valitsevat

kaksi ja Hämäläisosakunta yhden jäsenen. [J.

Ailio, »Hämeen museon alkuvaiheet" (»Kaikuja
Hämeestä", VII).] A. M. T.

Hämeen pataljoona ks. Suomen sota-
väki.
Hämeen rykmentti. V:u 1634 Hallitusmuodon

mukaan oli 9:s jalkaväen rykmentti oleva H. r.,

joka oli Hämeestä täydennettävä. Seur. v. sen
lukumäärä oli 1,065 sotaan vietyä ja 450 kotiin

jäänyttä miestä; sotaan viety osa oli majoitet-

tuna Pommerissa. V. 1808 se oli jaettuna 8

komppaniaan ja sen suuruus 1,119 taistelijaa.

Sodista, joihin H. r. otti osaa, ovat mainittavat:
Puolan sota 1655; suuri Pohjan sota, jolloin oli

Viipurin linnueena ja 1710 kaupungin antau-
muksessa joutui vangiksi; Venäjän sota 1741-43

(Lappeenranta) ; 1788-90 vuosien sota (Savossa:

Pirttimäki, Savitaipale) ; 1808-09 vuosien sota,

jolloin H. H. Gripenberg oli sen komentaja
(Siikajoki, Karstula, Salmi). Seivisten 1. Kai-
nuun antaumuksessa sen tähteet hajosivat ja

H. r. lakkasi olemasta. [Mankeli, »Anteckningar
rör. Finska armöens och Finlandakrigshistoria".]

K. O.
Hämeenselkä, käsite, joka samoinkuin Kai-

nuunselkä y. m. on joutunut käytäntöön, syystä

että vanhoissa kartoissa Suomen vedenjakajat
virheellisesti merkittiin ympäröivää .«eutua huo-

mattavasti korkeammiksi vuoriselänteiksi.

Hämekoski 1. J a n a n u s, Läskelänjoen ylin

ja voimakkain koski 3 km Jänisjärvestä. »Ei ole

Vuoksen voittanutta, Jananuksen jaksanutta, yli-

käynyttä Imatran" — kuuluukin runotoisinto.

Put.-kork. 13,8 m; hevosv. 11,100. Mainitun kos-

ken rannalle rakennutti eräs .suuri yhtiö 1899
karbiditehtaan, jossa oli aikomus Karjalan kal-

kista ja puuhiilestä valmistaa uutta valaistusai-

netta (kalsium-karbidia), mutta tämä teollisuus

ei kannattanut ja tehdas on sitten muutettu H ä-



747 Hämähäkit— Hämähäkkieläimet 74S

mekosken puuhiomo ja pahviteh-
taaksi, jonka omistaa H:ii 0-Y. (osakepääoma
2,000,000 mk, vararahasto 50,000 mk.). Tuotanto
8,000 tonnia puumassaa ja pahvia (arvo l,s milj.

mk. 1910). Työväestö 350 henkeä, asuu osaksi yh-
tiön huoneissa. — Kapearaiteinen rata Jänisjär-
ven rantaan, josta kesäisin laivaliike Värtsilään.

K. S.

Hämähäkit (Aranea), erittäin lajirikas hämä-
häkkieläiuteu lahko; kudontataidostaan huomat-
lavia. Kudonta-aineeksi ne erittävät takaruu-
miissa sijaitsevista rauhasista, jotka aukeavat
ruumiin takakärjessä oleviin kehruunystyröihin,
nestettä, mikä ilman yhteyteen tullen jälimettyy

rihmaksi. Nestettä erittyy monesta tiehyestä
yhfaikaa, minkä johdosta muodostuva rihma on
monisäikeisiä. Kudontaa käytetään asunnon,
pyyntiverkkojen, rihmasillojen, munakoteloiden
y. m. tekoon. Kaikki hämähäkit ovat imeviä
petoja, joitten leukoihin aukeaa myrkkytiehyitä.
Minkään eurooppalaisen lajin myrkky ei ole

ihmiselle hengenvaarallista. H:ien monista hei-

moista mainittakoon: isot, pienen nyrkinkin
kokoiset lintuhämähäkit (Aviculariidce
1. MygalidcB) lämpimissä maissa, missä ne
maahan sijoitetuissa asuinkäytävis.sään ja pui-

den halkeamissa vaanivat pienempiä, kolibrin
kokoisia lintujakin; verkkoistujain erit-

täin lajirikas ja yli maapallon levinnyt heimo
(ArgiopidcBj, jonka edustajista osalla, esim. risti-

hämähäkillä (Araneus [Epeira] diadematusj lä-

heisine sukulaisineen on taidokkaasti laitetut

pyyntiverkot, joiden kudoksen muodostavat
yhteiskeskiset ympyrät säteetläisine ristilankoi-

neen, osalla taasen sekakudonnaisct verkot;
rapuhämähäkkeiu heimo (ThomisidceJ,
jonka kasveilla saalisiaan vaanivat edustajat siir-

rottavilla raajoillaan juoksevat sivuttain; s u p-
pilohämähäkkein heimo (Agalenidm),
jonka vedessä elävä laji, vesihämähäkki
(Argyroneta aquatica) on tunnettu vedenalai-

sista kellomaisista asunnoistaan, joihin se kuljet-
taa takaruumiinsa karvojen välissä ilmaa {siksi

ovat asunto ja hämähäkin takaruumis veden alla

hopeahohtoisia) ; juoksijahämähäkkein
heimo (Lycosidce), jonka edustajat maassa juosten

ja kehruunystyröihinsä kiinniltämää munapussia
laahaten tai vastasyntyneitä poikasiaan selässään
kantaen etsivät saalistaan, sekä lopuksi hypäh-
dellen liikkuvain hyppijähämähäkkein
heimo (SalticidceJ. Nykyään tunnetaan Suo-
mesta 260 hämähäkkilajia : epäilemättä on vielä

ainakin n. 50 lajia löydettävissä. T. H. J-i.

Hämähäkkiapina 1. k o a i t a (Ateles panis-
cus) on Guayanassa ja Amazon-joen laaksossa
asuva suuri, peukaloton apinalaji. Sillä on pitkä
kierteishäntä, jota se käyttää tartunta-ulotti-
mena ottaen sillä esineitä käteensä tahi suu-
hunsa. Ruumis on karhean mustakarvainen,
naama lihanvärinen, naamakiehkurassa ovat kar-
vat eteenpäin. H. viettää metsissä suurissa par-
vissa eläen verrattain hiljaista elämää. Intiaa-
nit pyydystävät poikasia, joita heidän vaimonsa
imeltävät ja kasvattavat seuraeläimiksi: kesynä
ne ovat hyvin kasvattajaansa kiintyneitä. Muu-
tenkin pyydystetään niitä paljon maukkaan
lih.'ins;i tnkin. ks. A p i n at, kuva 11. E. 11". .V.

Hämähäkkieläimet (Arachnoidea), niveljal-

kaisten eläinten luokka, jonka huomattavimmat

tunnusmerkit muihin ilmaa hengittäviin nivel-

jalkaisiin nähden ovat käyntiraajojen nelipari-
suus ja suuosien (suuraajojen) kaksiparisuus.

Hämuhäkkieluimiä. 1 Vesihämähäkki (Ai-gyroneta aquatica).

ä Ristihämähäkki (Araneus diadematusj, 3 Kenttäskorpioni
(Bulhus occitanus), 4 Kirjaskorpiuni (Chelifer rancroides. Suur.

n. 3 ken.), 5 Puutäi (Ixodes reduvius), 6 Ve3ipiinkki-('/ltaa;-^

laji, 7 Juustopunkki (Tyroglyphus siro). 8 Syyhypunkki (Sar-

coptcs scabei). 9 Taliraiihaspunkki (Demodex follirulorum),

10 Matohämähakkilaji Penta.^tomum ta:nioidcs, 11 Merilukki-
laji Ammothea pycnugonoides, 12 Likokuhnurilaji

Macrobiotus Srhulsei (suur.).

H:nten aina siivetön ruumis on useimmiten
kaksiosainen, jolloin takaosa aina on raajaton.

Kehittyvät munista ilman muodonvaihdosta, ovat
enimmäkseen maaeläimiä ja muista niveljalkai-

sista eläviä petoja (siis hyötyeläimiä) : jotkut
ovat loisia tai (osa lukeista ja punkeista) kasvi-

nesteiden imijöitä; eräät elävät vedessä, jopa
meressäkin. H:t jaetaan kahdeksaan lahkoon:
skorpionit (ScorpionideaJ, ja s i i m a s k o r-

pionit (Pe.dipalpi), joita molempia esiintyy

vain kuumissa ja lämpimän-lauhkeissa maissa,
a r o 1 u k i t (Solifnga) hiekkaperäisillä seuduilla
kuumissa ja lauhkeissa maissa, kääpiöskor-
pionit (Pseudoscorpio7iidea, Chelouethi; ks.

Kääpiöskorpionit), lukit (Opilionida;
ks. Lukit), hämähäkit (Aranea; ks. H ä-
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TO ä h ii k i t)
,
punkit (Acarina; ks. Punkit)

ja matohämäliäkit (Linguatulina), viime-

mainitut harvinaisia, matomaisia, matelijoitten

ja nisäkästen hengityselimissä tavattavia loisia,

joiden alkukehitys tapahtuu nisäkkäissä, joista

loiset, jos alkuisännät tulevat syödyiksi, joutu-

vat uusien isäntien suolistoon raivatakseen sitten

sieltä itselleen tien hengityselimiin. Viisi ensiksi

nimitettyä lahkoa yhdistetään toisinaan nivel-
hämä hakkein lahkoksi (ArthrogastraJ. Eii-

danalaisesti luetaan hämähäkkieläimiin vielä

laajalle levinneet,- makeassa vedessä, vesiperäi-

sillä mailla ja sammalikoissa elävät mikroskoop-
pisen pienet, neliparijalkaiset likokuhnurit
(TardigradaJ sekä meressä asustavat m e r i-

lukit (Pycnogonida). T. H. J-i.

Hämäläiset ks. Häme.
Hämäläiset m.urteet ks. Suo ni en mu r-

tee t.

Hämäläisosakunta ks. Ylioppilasosa-
kunnat.
Hämäläisten satama, se paikka jossa Birger

jaarlin ristiretkellääu sanotaan nousseen maihin
Sumen rannikolla. Paikkaa on etsitty sekä

Pohjan- että Suomenlahden rannalta, ks. lähem-

min Häme.
Hämärä (lat. crepu'sculum) , ilmakehän ai-

heuttama valoisuus, joko ennen auringonnousua
(aamuhämärä), tai sen jälkeen (iltahämärä). Au-
ringonlaskun edellä taivas tulee lännessä keltai-

seksi ja idässä heikosti purppuranväriseksi. Au-
ringon laskettua syntyy idässä maan varjon vai-

kutuksesta harmaa vastahämärä. Lännessä
tulee taivas alhaalta punakeltaiseksi ja noin 25°

korkeudella purppuranpunai.seksi ; voimakkaim-
min, kun aurinko on 3°- 4° taivaanrannan alla.

Pian se muuttuu kaarenmuotoiseksi (ensimäinen
läntinen hämäräkaari) . Silloin loppuu n. s. por-

varillinen hämärä, jolloin voi vielä lukea taval-

li.srt,a kirjaa. Samalla (aurinko 6° taivaanrannan
alla) alkavat näkyä kirkkaimmat tähdet; li-

säksi syntyy äskeisen yläpuolelle toinen hämärä-
kaari ja välistä vielä toinen purppuravalo. Kun
aurinko on 18° taivaanrannan alla (astronomi-

sen hämärän loppu), tulevat näkyviin heikom-
matkin tähdet. Tätä 18° paralleliympyrää sano-

taan hämäräympyräksi. Hämärän pituus
vaihtelee sen ajan mukaan, minkä aurinko tar-

vitsee, saavuttaakseen tämän ympyrän. Se on
pienin päiväntasaajalla (noin 75 min.) ja suurin
aavoilla ;

50° leveydellä se on 126 min. lyhyen päi-

vän aikana, 115 min. tasauksen aikana. Porvaril-
linen hämärä kestää noin ^/.j astronomisesta.
Valoisat kesäyömme ovat siitä luonnollisena seu-

rauksena, ettei aurinko lasken yöllä hämäräym-
pyrään saakka. — Hämärä syntyy valon tai-

puessa ilman pöly- ja sumu-hiukkasissa, kun au-

ringon säteet kohtaavat vielä korkeampia ilma-

kerroksia. Heijastunut valo on sinistä, mutta
läpikulkenut punaista. Kuta suuremmaksi kulet-

tava matka tulee ilmassa, sitä punaisemmaksi
tulee valo. Tähän perustuu korkeiden vuorihuip-
pujen a 1 p p i h e li k u. ,/. K.
„Hämäräin m.iesten kirjeet" ks. E p i s t o-

1 ae o b s c u r o r u m v i r o r ii m.
Hämäräkiitäjä ks. D e i 1 e p h i 1 a.

Händel [he-J, Georg Friedricli (1685-

1759), saks. säveltäjä, kaikkien aikojen ylevim-
piä ja mahtavimpia. Hänen toimialansa oli pää-

G. F. Händel.

asialli.sesti Englannissa, ja hänen sävellystensä

vaikutus yleiseen musiikkielämään on siellä ollut

erittäin syvälle ulottuva.

Syystä englantilaiset pitä-

vät häntä omana suu-

rimpana kansallissäveltä-

jänään. H:n tyyli oli kyllä

pohjaltaan saksalainen,

aaterikas ja täysipainoi-

nen. Aikansa vallitsevasta

italialaisesta musiikista
hän sai siihen selvätajui-

suutta ja plastillisuutta.

Näihin kahdenlaisiin tyyli-

aineksiin liittyivät sittem-

min kolmantena hänen
Englannissa saamansa eri-

koiset vaikutelmat, kun
hän siellä läheisesti tu-

tustui Purcellin kirkko-

sävellyksiin. — Nuoruutensa vuosina H. sai koti-

kaupungissaan, Haliessa, urkuri Zachaulta ope-

tusta urkusoitossa ja sävellyksessä. Jo 11-vuo-

tiaana hän esiintyi soittajana Berliinin hovissa.

V. 1703 hän läksi Hampuriin, missä saks. kan-
sallisooppera äsken oli kohonnut kukoistuk-
seensa, ja sävelsi siellä 4 oopperaa. Sieltä hän
matkusti Italiaan 1707, saavuttaen mainetta ja

menestystä sekä tutustuen siellä Lottiin, Corelliin

ja molempiin Scarlatteihin. V. 1710 hän nimi-

tettiin Hannoverin vaaliruhtinaan (sittemmin
Englannin kuninkaan Yrjö I:n) hovikapelli-

mestariksi, mutta toimi jo silloin suuren osan
ajastansa myös Englannissa, säveltäen oopperoita

ja kantaatteja (m. m. „Utrechtin Tedeum" 1713,

jonka johdosta kuningatar Anna myönsi hänelle

200 punnan vuosipalkkion). V. 1719 H. perusti

Lontooseen „ooppera-akatemian" ja esitytti siinä

useita säveltämiään oopperoita, jotka sitten pian
levisivät yli Euroopan. Kateus ja kilpailuhalu

tuotti hänelle kumminkin yhä eneneviä vaikeuk-
sia, ja 1740 hänen täytyi lopullisesti luopua
oopperayrityksistään. Sillä välin hän oli vähi-

tellen ruvennut säveltämään ja esityttämään
myös oratoreja (m. m. „Israel Egyptissä") ; ja

tällä alalla hän viimein, elämänsä loppuiällä,

löysi mestaruutensa oikean ja täyden ilmaisu-

muodon. H:n oopperoita ei enää esitetä, mutta
hänen oratorinsa ovat säilyneet yleisessä arvon-

annossa tähän saakka. Nykyään on niiden esit-

täminen ja ymmärtäminen puhjennut uuteen ku-

koistukseen, kun (Chrysanderin ja Seiffertin toi-

mesta) niiden orkesteri.soitinnus ja soolo-osien

koloratuuri on saatettu alkuperäisen käytännön
mukaiseksi. Kauan vallinnut väärä perinnäinen

esitystapa oli aiheuttanut, että H:n teoksia enem-
män kunnioitettiin kuin ihailtiin. Mutta nyt
oikeaan muotoonsa palautettuina ne esiinty-

vät täysivertaisina H:n suuren aikalaisen,

J. S. Bachin, mestariteosten rinnalla. Näitä

kahta verratessa toisiinsa voidaan lausua, että

niin paljon kuin Bachin sävelnerossa ilmenee sy-

vyyttii, niin Hin innoituksessa on korkeutta ja

kirkkautta. — Tunnetuin H:n oratoreista on
„Messias", johon hän itse laati tekstin valikoi-

mistaan raamatunlauseista ja jonka hän sävelsi

24 päivän kuluessa (1742) . Vv. 1749-59 hän esitytti

sitä Iyontoo.«isa vuosittain, kooten .sen tuottamilla

tuloilla 10 tuh. puntaa löytölastenkodin hyväksi.
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V:sta 1751 alkaen H. vähitellen menetti näkönsä,
minkä takia hänen täytyi lakata säveltämästä.
Mutta viimeiseen asti hän pani toimeen konsert-
teja ja soitti urkuosaa oratopeissaan, viimeksi
,,Mf^^siaa.ssa" viikkoa ennen kuolemataan. /. K.
Händel- ja Haydn-seura Bostonissa on Ame-

riikan suurin konserttiyhdistys. Perustamises-
taan (1815) alkaen se on toimeenpannut suuria
oratorikonsertteja (keskimäärin 10 joka vuosi)
sekä v:sta 1857 myös suuria musiikkijuhlia joka
kolmas vuosi. 7. K.
Hänel [ItenglJ, Albert, saks. oikeusoppinut;

s. 1833 Leipzigissä, tuli 1860 professoriksi Königs-
bergiin ja sieltä 1863 Kieliin; on ollut useampia
eri kertoja valtiopäivillä, m. m. 1874-76 niiden
varapresidenttinä, kuuluen vapaamielisen puolu-
een johtomiehiin; kirjoittanut m. m. ,,Deutsches

Staatsrecht" (l:nen nid. Bindingin teoksessa
„Systematisches Handbuch der deutschen Rechts-
%vissenscliaft").

Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen
kanslia ks. Suomen valtiosihteerin-
virasto.
Hänninen, Eljas (1771-1851), kommunisti,

lautamiehen poika Kangasniemen Kutemajär-
veltä, toimi ensin maakauppiaana, mutta esiin-

tyi 30 v:n ikäisestä uskonnollisena intoilijana ja
Jumalan erikoisena lähettiläänä vaatien e1'do-

tonta kuuliaisuutta yksinomaan omantunnon
laille. Sakramentit Jumala hänen kauttansa ku-
mosi, avioliittoon vihkiminen oli tarpeeton. Maal-
linen omaisuus oli oleva yhteistä. V. 1805 joudut-
tuaan oikeuden eteen H. julistettiin mielenvikai-
seksi ; 1808 häntä syytettiin murhapoltosta mutta
vapautettiin. Oleskeli sitten Pohjanmaalla ja lo-

puksi kotipitäjässään. H:n toiminnalla ei ole ol-

lut sanottavaa merkitystä.

Hännystakki ks. P u k u.

Hännättömät ks. Sammakkoeläimet.
Häntä on se luurankoisten eläinten ruumiin-

osa, joka jatkuu peräaukon taakse. Sen muo-
dostavat häntänikamat lihasten ja ruumiin ihon
peittäminä. H:n pituus, s. o. ennen kaikkea
nikamien lukumäärä, on vaihteleva. Kaloilla, sam-
makkoeläimillä ja linnuilla on joko vähäinen
luku häntänikamia tahi puuttuvat ne kokonaan.
Edellisillä ne tavallisesti ovat melkein tahi aivan
liikkumattomasti yhteenkasvettuneita. Mateli-
joilla on h.-nikamien luku, erittäinkin sisilis-

koilla, krokotiileilla ja useilla käärmeillä suuri,

kilpikonnilla pieni, imettäväisillä se on vaihte-
leva. Niinpä muodostaa ihmisen h.-luun 4-5

yhteenkasvettunutta nikamaa, kengurun h:ssäon
n. 20 niveltä, monella apinalajilla enemmänkin.
Suuri nikamaluku ja siitä johtuva pitkä h. on
alkuperäisempi, kun taas lyhyttä h:tää on pidet-

tävä sekundäärisenä ilmiönä. Eläimen elintavan
mukaan on sitten h. erilaiseksi muodostunut.
Alkuperäisimmillä luurankoisilla, kaloilla, on
häntä 1. pyrstö varsinaisesti liikuntaelin, uima-
elin, vaikka sillä on sivulehtäviäkin. Muutamilla
hai- ja rauskulajeilla on pyrstö muodostunut
pelottavaksi aseeksi, jolla ne saalistaan ahaista-
vat. Yhtä suuri on kalanpyrstön merkitys tasa-
paino-, lei)0- ja tartuntaelimenä. Säiiköankeriaalla
(OymnotusJ on pyrstössä sähköelin, jolla se an-

taa voimakkaita iskuja. H:n merkitys kaloille

on suuri ja vain harvoilta se puuttuu. Tällainen
on möhkäkala (Mola mola), jolla ei voi erottaa

pyrstöosaa. — Sammakkoeläinten pyrstöllä on
ainakin toukka-asteella uiraaelimen merkitys.
Salamanterilla ja vesiliskoilla h. pysyy täysi-

kasvuisenakin, mutta varsinaisilta sammakoilta,
hännättömiltä, se häviää ennen pitkää. — Mate-
lijoiden häntä säilyttää krokotiileilla ja useilla

liskolajeillakin alkuperäisen tehtävänsä uimaeli-
menä, mutta lisäksi se käärmeillä ja eräillä sisi-

liskoilla on mateluelimenä. Nopealiikkeisillä ja

vilkkailla eläimillä onkin näissä ryhmissä tavalli-

sesti pitkä ja voimakas h. Puissa liikkuvien
käärmeiden ja kameleonttien kierteish. toimii

tartuntaelimenä. Monen entisajan matelijan,
esim. dinosauruksen h. oli tasapainoelin pitkän
kaulan vastapainoksi. Kalkkarokäärmeen h. on
varoituselin. Lentoliskoilla se varmasti oli len-

nonohjaajana. Kilpikonnien h. on tavallisesti

sangen pieni ja heikosti kehittynyt. Muuten on
matelijoiden h:lla suuri uudistumiskyky, jota ei

muilla luurankoisilla tunneta. — Jo liskolinnuUa

(ArchceopteryxJ oli pitkä, lukuisista nivelistä

muodostunut höyhenikäs pyrstö, jota se käytti

ohjauselimenä. Sama tehtävä on nykyajankin lin-

tujen pyrstöllä, jota paitsi sillä vielä on muita,
toisarvoisia tehtäviä. Tukielimenä on esim. tikan,

pingviinin ja merimetson pyrstöllä suuri mer-
kitys. Harakan ja västäräkin pyrstöstä saamme
hyvän esimerkin tasapainoelimestä. Useiden lin-

tujen, esim. riikinkukon, paratiisilinnun, varsin-

kin koiraan pyrstö on omistajansa kaunistuk-
sena. Omituisin on ehkä linnunpyrstö äänieli-

menä, kuten taivaanvuohella. Nykyajan lintujen

pyrstön pääosana ovat sulat, joita harvat ja

verrattain pienet nikamat kannattavat. — Imet-
täväisten ryhmässä on h:n käyttäminen moni-
puolisin. Alkuperäisin, uimaelimen tehtävä on
säilynyt valailla ja sireenieläimillä ja myöskin
muutamilla muilla vedessä paljon oleskelevilla

eläimillä, majavalla, saukolla ja nokkaeläimellä,

joilla se on enemmän t. vähemmän sivuilta litis-

tynyt. — Hylkeiden h. on kuitenkin lyhyt ja

ilman merkitystä. — Kahdella jalalla hyppivien
imettäväisten, kuten kengurun, hyppyrotan ja

hyppyj aniksen pitkä h. on tasapainoelin. Samoin
on monen puissa elävän eläimen, esim. oravan
h:llä paitsi tasapaino- ja tukielimen, lisäksi

vielä hypätessä ohjaus- ja pudotiuelimen mer-
kitys. Useilla pussieläimillä, muutamilla peto-

eläimillä ja erittäinkin apinalajeilla h. on vielä

tartuntaelin. Mölyapina voi riippua hännästään
tuntikausia ja hämähäkkiapinalla (Ateles panis-

mis) se on kehittynyt todelliseksi tarttumiseli-

meksi, „viidenneksi kädeksi". Puolustusaseena
on valaiden pyrstö ja häiritseväin hyönteisten

karkoittajaua esim. hevosen ja lehmän h. mai-

nittava. E. W. 8.

Häntäihminen, henkilö, jolla selkärangan

jatko poikkeuksellisesti — erityisen ehkäisemis-
ilmiön vaikutuksesta — on jäänyt tavallistaan

pitemmäksi. Tarinat hännällisistä ihmisheimoista
ovat omituisista puvuista aiheutuneita.
Häntäpuomi ks. P u o m i.

Häpy, ulkonaiset siitinosat, varsinkin naisella

(pudendum inuliehre, vestibulum vaginoe).

Häpyhermot (ncrvi pudendij, hermot, jotka

välittävät ulkonaisten siitinosien tuntoa.
Häpyhuulet. Suuret h. (lubia pudendi majora),

rasvakudoksen täyttämät, ihossaan karvoja ja

paljon talirauhasia kaatavat pulleat ihopoimut,
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jotka kahden puolen rajoittavat häpyä; pienet h.

(lahia pudendi minora 1. nymphce), pienet edel-

listen peitossa olevat karvattomat ihopoimut,

jotka kahden puolen ympäröivät emättimen ulko-

suuta.
Häpykannus ks. Impatiens.
Häpyluu, ne osat lantioluuta, jotka kahden

puolen yhtyvät toisiinsa edessä ruumiin keski-

viivassa, vrt. Lantio.
Härad (ruots.) , kihlakunta. — Häradshöf-

d i n p. kihlakunnantuomari.
Härdalarne, paikkakunta, johon Olavi Pyhän

kerrotaan Ileimskringlan (Olavi P:n tarinan) mu-
kaan tehneen hävitysretken ja joka on yh-

distetty Hirdalin kylään Inkoon ja Snappertunan
rajamailla. K. 8.

Häring [herirjkj, Wilhelm (1798-1871),

saks. romaaninkirjoittaja, joka käytti salanimeä
Willibald Alexis, kirjoitti ensi romaaninsa
„Walladmor" (1823), „Schloss Avalon" (1827) ai-

van Walter Scottin malliin ja kehittyi itsenäi-

seksi ja eteväksi historiallisen romaanin edusta-

jaksi seuraavissa teoksissaan, joista mainittakoon

„Cabanis" (1832), „Der Roland von Berlin"

(1840), „Der falsehe Woldemar" (1842), „Die
Hosen des Herrn von Bredow" (1846), „Iluhe ist

die erste Burgerpflicht" (1852), „Isegrim"(1854),
„Dorothe" (1856). Vähemmän huomattavia ovat
H:n nykyajauaiheiset romaanit. Kootut teokset

1874 (20 n.). [Julian Schmidt, „Neue Bilder

aus dem geistigen Leben unsrer Zeit" (1873) ;

A. Stern, „Zur Literatur der Gegenwart"(1879).]
J. H-l.

Härjedalen ks. H e r j e d a 1 e n.

Härjänvatsa, kylä ja höyrylaivalaituri Lohjan-
järven rannalla Karjalohjalla, Sammattiin kul-

kevan maantien varrella. E. 8.

Härkki ks. C e r a s t i u m.
Härkylä ks, P o 1 y s t i c h u m.
Härkä, nauta- ja hirvieläinten urospuolen

nimitys. Kesytettyä naudan urosta sanotaan
kuitenkin sonniksi, erotukseksi kuohitusta 1.

salvetusta eläimestä, joka on h. Samoin sano-
taan purtua (kuohittua) poroa h:ksi, purematon
on hirvas. Härkä on yleensä paljon voimak-
kaampi kuin lehmä. Nautaeläinten h:n sarvet
ovat usein kuitenkin lyhyemmät kuin lehmän,
mikä johtuu siitä, että lehmän sarvet pitenevät
jonkunverran jokaisen vasikoimisen jälkeen.
Hirvieläinten lehmillä ei ole sarvia, poikkeuksena
on vain peura, jonka lehmälläkin on sarvet,

vaikkakin heikommat. E. W. S.
Härkähöylä ks. Höylä.
Härkäjyvä, torajyvä, karjunhamma s,

kotelosienien Eypocreacece-heimoon kuuluvan
Claviceps pu7-purea-sienen talvehtiva pahka-aste,
mikä aikaisemmin tunnettiin nimellä Sclerotium
clavus. Kesällä kehittyy sienipahkasta sinisen-

punaisia nuppineulan tapaisia muodostuksia,
joita nimitetään stroomaksi. Tämän pallo-

maisesti paisuneessa päässä on suuri joukko
pullontapaisia outeloita, kotelopuUoja, joissa
on nesterihmoja ja itiökoteloita. Jokaisessa
itiökotelossa kehittyy 8 erittäin hienon rihman
tapaista väritöntä itiötä. Tuulen tahi hyönteis-
ten välityksellä itiöt joutuvat heinäkasvien emin
pinnalle, missä ne itävät hienona rihmana, joka
tunkeutuu emin sisään ja josta syntynyt huo-
vasto ennen pitkää täyttää koko sikiäimen. Jyvän

asemesta kehittyy näin nuori, aluksi vaalea sieni-

pahka, jonka pinta on täynnä pitkinpäin kulke-
via poimuja. Pahkan pinnalla muodostuu
lyhyiden sienirihmojen päistä lukematon joukko
pieniä kuromaitiöitä. Tätä kuroma-astetta pi-

dettiin aikaisemmin itsenäisenä sienenä, jolle

annettiin nimi Sphacelia segetum. Samaan aikaan
erittyy sienirihmoista tahmeata, vaaleankellertä-
vää, makeata nestettä, n. s. m e s i k a s t e 1 1 a.

Hyönteiset, jotka käyttävät mesikastetta ravin-
nokseen, kuljettavat kuromia kukasta kukkaan.
Kuromaitiö voi saastuttaa nuoren heinän emin
ja antaa alun n. s. toisikäiselle, tavallisesti vähän
pienemmälle härkäjyvälle. Suuremmaksi kas-
vaessaan härkäjyvä käy pinnaltaan sileäksi ja
muuten harmaaksi ; sen sisus pysyy valkoisena.
Täten talvehtimista varten kypsynyt sienipahka
eli härkäjyvä on eri heinälajeilla eri suuri. Oh-
ralla se usein on 2-3 cm pitkä ja Vj cm paksu.
Rukiilla ja vehnällä se keliittyy pienemmäksi
ja villeillä heinillä se on usein vain V» cm pitkä
ja 1 mm paksu. Talvehtimisen jälkeen syntyvät
härkäjyvästä taasen strooma-muodostukset, jol-

loin uusi kehityskulku alkaa. — Härkäjyvä on
myrkyllinen sisältäen sekä kornutiinia että spha-
celiini- ja ergotiinihappoa. Jauho, joka sisältää

3-4 % härkäjyvää on jo hengenvaarallista, se kun
synnyttää enemmän nautittuna erityisen taudin,
joka alkaa ihohermojen liiallisesta ärtymisestä
johtuvalla sietämättömällä sormissa ja varpaissa
huomattavalla syyhelmällä, mikä vähitellen le-

viää yli koko ruumiin. Potilasta vaivaa pyörty-
mys ja pahoinvointi, joita voi seurata kouristuk-
set, halvaus, ruumiin pinnalle avautuvat mätä-
haavat, jäsenten kuivuminen nivel niveleltä ja

kuolema. Suurempia onnettomuuksia tunnetaan
edellisiltä vuosisadoilta. V 6 t i 1 1 a r d kertoo
(1770), että Sologuessa lyhyen ajan kuluessa
kuoli härkäjyvämyrkytykseen 7-8,000 henkeä.
Vv. 1770-71 kuoli ^^'e.stfalenissa, Hannoverissa
ja Lauenburgissa muutamilla paikkakunnilla
jopa 95 % väestöstä niinikään härkäjyvämyrky-
tykseen. Kotieläimille on sieni yhtä vaarallinen
kuin ihmisellekin. — 1600-luvun keskivaiheilta
saakka käytetään härkäjyvää lääkkeenä (Secale

cornutum) sisäisiä verenvuotoja vastaan ja syn-

nytyksissä. — Pienempi härkäjyvä
(Claviceps microcepJiala), joka esiintyy villeillä

heinälajeilla ja on edellistä paljon pienempi, on
myöskin myrkyllinen, ks. liitekuvaa Kasvi-
taudit. J. I. L.

Härkäladelma, kirjap. ladelma, jossa rivit

välittömästi, kappaleaukkojen, rubriikkien y. m.
keskeyttämättä seuraavat toisiansa.

Härkälammas ks. Myskihärkä.
Härkälintu ks. Uikut.
Härkäpapu ks. P a p u.

Härkäpeipponen ks. Peipposet.
Härkäpää, Eerik (k. 1578) , Viipurin

hiippakunnan piispa. H., joka oli syntyisin

Pernajasta, opiskeli piispa Skytten toimesta

v:sta 1547 alkaen ensin Rostockissa, sitten

Wittenbergissä, palasi 1551 maisterina koti-

maahan Melanchtonin suosituskirja mukanaan,
tullen Turun katedraalikoulun opettajaksi ja

1555, Juustenin jälkeen, sen rehtoriksi, mistä

virasta hänet, tuntemattomasta syystä, 1559 ero-

tettiin. Sai 1562 virkansa takaisin, mutta kun
hän humanistisesta harrastuksesta ja ehkäpä
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myöskin ollakseen mieliksi Juhana herttualle,

joka harrasti vanhojen kreik. kirkkoisien kir-

joituksia, rupesi Turun katedraalikoulussa opetta-

maan kreikkaa ja hepreaa, erotti kuningas Eerik

hänet toistamiseen 1568. Sam. v. Eerik kuitenkin

kukistui ja Juhana III nimitti H:n heti Viipurin

hiippakunnan piispaksi. H:n piispuuden toimista,

ei ole >iiilynyt miiään erityisiä tietoja. K. ö.

Härkätaistelu (esp. corrida de torosj. Jo

muinai-sessa Kreikassa ja Roomassa pantiin toi-

meen näytäntöjä, joissa ihmiset taistelivat här-

kiä vastaan. Tätä nykyä h:t ovat espanjalaisten

mieluisin kansallinen huvitus. Espanjasta h:t

ovat levinneet Espanjan amer. siirtomaihin,

Portugaliin ja viime aikoina myöskin Etelä-

Ranskaan. Turhaan on Espanjassa koetettu saada

tätä raakaa huvia hävitetyksi. Jokaisella suu-

remmalla Espanjan kaupungilla on amfiteatte-

rinsa, jonka arenalla (plaza de toros) h:t tapah-

tuvat. ISiitä panevat toimeen yksityiset yrittä-

jät, jotka palkkaavat joukon härkätaistelijoita

(toreros, toreadoresj. Kun härkä on laskettu

arenalle, ärsyttävät sitä ensin keihäillään vihe-

liäisten konien selässä ratsastavat picadores;

ärsytystä jatkavat jalkaisin esiintyvät chulos 1.

chicos, jotka heiluttavat punaista vaatetta härän
silmäin edessä, ja banderilleros, jotka pistävät i

seu niskaan pieniä väkäraudoilla varustettuja!

sauvoja (banderillas). Vasta sitten kuin härkä
näin on saatu raivoihinsa, esiintyy päätaistelija,

espada, jolla on vasemmassa kädessään keppiin

kiinnitetty punainen vaate (muleta) ja oikoas.sa

kalpa (espada). Härän hyökätessä hänen kimp-
\

))uunsa hän iskee kalpansa sen niskaan; jos isku 1

onnistuu hyvin, tervehtii yleisö häntä riemu- i

huudoilla, mutta vastaisessa tapauksessa melu-
j

taan ja vihelletään. Tämän jälkeen tuodaan uusi

härkä arenalle ja sama näytelmä uusiintuu. I

Tavallisesti saa näissä tilaisuuksissa surmansa
i

6-10 härkää ja joukko hevosia. J. F.

Härkäuhrit ks. Uhrit.
Härme, hieno jauhe; hiks^i nimitetään myös

hienoa luniipeittoa, huurretta, jota pakkassäillä

muodostuu esineitten pinnalle. (S. V. H.)
Härmä ks. Härme.
Härmä ks. Alahärmä.
Härmäsieni suomalainen nimitys E r y s i-

p h a c e sc-heimoon (ks. t.) kuuluville sienille.

Härnösand ks. H e r n ö s a n d.

Härskiintyminen ks. Eltaantuminen.
Härskiänsaari, Saimaan saari, höyrysaha

Ruokolahden kunnassa, peru.st. 1897, omistaa
T. & J. Salvesen o.-y. A'. .S'.

Härtonäs ks. Herttonaisten kartano.
Häränsilmä ks. H y p o c h se r i s.

Häser [hcsar-J. Heinrich (1811-85), saks.

lääkäri, professorina Greifswaldissa ja sitten

Breslau.ssa, tunnettu lääketieteellisenä historioit-

sijana. Hänen julkaisuistaan mainittakoon:

„Historisch-pathologische Untersuchungen als

Beiträge zur Geschichte dor Volkskrankheiten"

(1839-41), „Bibliotheca epidemiographica" (2:uen

pain. 1862), „Lehrbuch der Geschichte der Medi-
cii) und der \'clkskranklieiten"(3 :s pain. 1875-82).

Hästesko [hestesku], Henrik Juhana
(1741-90), Anjalan liittolainen, kuului „H. af

Mälagärd" nimi.scen suomalaiseen aatelissukuun

(aateloitu 1602). Savossa syntyneenä H. otti

osaa Pommerin sotaan, tullen kersantiksi 1758,

vänrikiksi 1761. Tuli 1773 kapteeniksi Turun
läänin jalkarykmenttiin, jossa vähitellen kohosi

ever.stiksi ja rykmentin komentajaksi. Oli sodan

syttyessä 1788 mukana retkellä Haminaa vas-

taan ja asettui silloin tyytymättömien etunenään.

Heinäkuun viimeisenä päivänä hän eversti von
Otterin kanssa oli kuninkaan puheilla, kuvaten
jyrkillä piirteillä sotaväessä muka vallitsevaa

vastahakoisuutta ja vaatien säätyjen kokoon-

kutsumista. H:n kerrotaan silloin käytöksellään

loukanneen kuningasta, mikä seikka sitten lienee

vaikuttanut hänen kovaan kohtaloonsa. Liika-

lassa hän 9 p. elok. allekirjoitti tunnetun kirjeen

keisarinnalle sekä oli kapinanheugeu innokkaim-
pia herättäjiä sotajoukon keskuudessa. Anjalan
liiton kukistuttua H. vangittiin ja tuomittiin

useiden muiden kapinoitsijain kanssa kuolemaan,
mutta oli niistä ainoa, joka monista esirukouk-

sista huolimatta todellakin mestattiin 8 p. syysk.

1790 Ladugärd.slaudin torilla Tukholmassa.
[P. Nordmann. ,,H- J- Hästesko" (Sv. litt. sälsk.

i Finl. skrifter, 18 osa).] K. O.

Hästesko [hestesku], Jaakko Henrikin-
poika (k. 1567), Sjundbyn herra, soturi. Nautti
Kustaa Vaasan ja Eerik XIV:n suurta luotta-

musta. Lähetettiin 1559 apulaiseksi tai oikeam-
min vastapainoksi Viipurin linnanpäällikölle

Klaus Kristerinpoika Hornille, jonka myönty-
väisyyspolitiikkaa siellä kauppaa harjoittelevia

ulkomaalaisia kohtaan Ku.staa Vaasa ei hyväJr-

synyt. Eerik XIV: n ja Juhana herttuan riitaan-

tuessa H. py.syi lujasti kuninkaan puolella, ollen

tähän aikaan pari kertaa Suomen ..gubernaatto-

rinakin" (1563 ja 1564). Tanskan sodassa H.
kärsi kovan tappion Axtornan luona 1565 ja jou-

tui seur. V. vihollistensa vankeuteen, jossa kuoli

1567. J. W. R.

Hästholma, luotsiasema n. 2 km Tammenpään
tilalta, Angelniemen kunnassa. K. S.

Hästnäsin-kanava fhestnes-J Helsingin itäi-

sessä saaristossa Degerön ja Santahaminan vä-

lissä samannimisessä salmessa. Kanavan eteläi-

sellä rannalla Hästeholmenin saarella on valkea

pyöreä johtoloisto. K. 8.

Hästö fhestoj, saari Hästö-Busön saaresta

pohjoiskoilliseen. H. on yleisen Hangon-Helsingin
laivavä.\'län varrella. K. S.

Hästö-Busö [hesto-busoj, saari Tammisaaren
edustalla Tvärminnestä itäänpäin; luotsi- ja

tullivnrtion.sema. K. S-

Hästöfjärd [hestofjärdj ks. Hästönaukko.
Hästönaukko [Tiestön-] 1. H ä s t ö f j ä r d,

monisaarineu Luodon ja Eugmon sekä mantereen
välinen merenlahdelma Merenkurkussa. K. S.

Hätäapukeittiöt ks. Kansankeittiöt.
Hätäapulainat ovat lainoja, joita annetaan

työtlömillo työttömyyden seurausten lieventämi-

sek.si. Niiden antamista ei yleen.sä katsota sopi-

vaksi työttömäin avustamismuodoksi. Kokemus
on osoittanut, että lainain takaisinmaksamisessa
usein ollaan huolimattomia. Kun lainoja ei

myöskään voida varsin ankarasti periä, koska se

voi näyttää tylyydeltä, tottuvat lainoja .saaneet

henkilöt laiminlyömään sitoumustensa täyttä-

misen. Hätäapulainain antaminen saattaa kui-

tenkin osoittautua välttämättömäksi, jos työttö-

mät ovat suuressa hädässä eikä muita keinoja

heidän avu-stamiseksensa voida käyttää.
O. A-e.
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I

Hätäaputyöt, yleisiä töitä, joita järjestetään

työttömiksi joutuneille, jotta nämä saisivat työ-

ansiota. Sekä valtiot että kunnat ovat järjestä-

neet hätäaputöitä. Suomessa on valtion toimesta

sellaisissa seuduissa, joissa kadon johdosta on
syntynyt hätää, joskus järjestetty esim. maan-
teiden teJioa, jokien perkausta, soitten kuivaa-

mista y. m. Maamme suurimmissa kau-
pungeissa on viime aikoina melkein joka vuosi

täytynyt turvautua hätäaputöihin. Yleensä nämä
ovat yksinkertaisia töitä, joita ammattitaidoton

työväki pystyy 6\iorittamaan. Tavallisia hätä-

aputöitä ovat maa-, kivi- ja rakennustyöt.
Ammattitaitoisille työläisille ja naisille eivät

hätäaputyöt ylipäänsä sovellu. Ne kysyvät usein

enemmän ruumiillisia voimia kuin puheenalai-

silla henkilöillä on. Kun nämä henkilöt yleensä
eivät ole tottuneet työskentelemään ulkoilmassa,

saattavat hätäaputyöt monasti vahingoittaa hei-

dän terveyttänsä. Ammattitaito kärsii myöskin
helposti siitä, että työläiset joutuvat karkeaan
ulkotyöhön. Varsinaisen ammattityön tarjoomi-
nen hätäaputyönä on vaikeata. Se pahentaa
lisäksi pulaa, milloin yhteiskuut.a joutuu valmis-
tamaan tavaroita, joiden liikatuotannosta työttö-

myys on aiheutunut. Hätäaputyöt tulevat yleensä
kalliiksi. Työväen taholta valitetaan usein palk-

kojen pienuutta. Milloin parempia keinoja ei

voida käyttää työttömien auttamiseksi, täytyy
kuitenkin turvautua hätäaputöihin. O. A-e.
Hätäjarrutus ks. Jarru.
Hätäkaste ks. Kaste.
Hätäleipä, katovuosien ja vihollisuuksien ai-

koina ammoisista ajoista Suomessa viljan jat-

kona käytetty leipä. Vanha arvoitus: „nahkat
syödään, veri myödään, lihat poltetaan" viittaa

jo petäjänkuoren käyttöön leipänä aivan
yleisenä tapana tavallisinaJiin vuosina, vaikka
sen käyttäminen nykyään rajoittuu maan koil-

lisiin osiin ja Raja-Karjalaan, missä sitä käyte-
tään vain, milloin yleinen hätä siihen pakottaa,
niinkuin oli laita vv. 1832 ja 1833 (suuret

„moruvuodet") , 1846-56 ja erittäin 1857 ja
1867-68 sekä viime ajoilta vv. 1892-93 (»kilo-

vuosi") ja 1902-03. Tätä pettua 1. petäistä
almistettiin niin, eittä keväällä puun nilalla ol-

lessa kaadettiin sileäkuorisia, oksattomia petä-

jiä rämemailta, kuori viillettiin puukolla noin
puolen metrin välimatJkojen päästä ympäri run-
gon poikkipaloihin, ne taas halki, ja luaikan-

muotoisesti käyrällä ,,telkkimellä" (puusta) ir-

roit«ttiin palat ,,liinoneen" (kuoren sisin osa)

pintaa myöten ja kannettiin kotia, missä niistä

palavan uunin paisteella paahdettiin ulos pihka
niin tarkkaan kuin mahdollista, jonka jälkeen
ue käärittiin torvelolle, jota tehdessä tdkokuo-
resta pankolla kolostettiin kaikki hilse ja roso-

kuori, oksain reiät ja ulkounut pihka. Torvelot
pantiin kuivumaan katoiksen alle, ja pidettiin,

jos mahdollista ylivuotisiksi, jolloin niistä pihka
oli haihtunut ja olivat siis „syötäväksi maajaam-
mat". Kun torveloita ruvettiin valmistamaan
jauhoiksi, kuivattiin ne enisin joko uunissa tai

uunilla ja tarpeeksi kuivuneina ne murrettiin
huhmareeseen ja survottiin hienoksi petkeleellä.

Surveet 1. ,,rouheet" sihdattiin ja karkeimmat
pantiin takaisin huhmareeseen uudestaan rou-

hittaviksi, kunnes kaikki oli jauhona. Jos oli

tilaisuutta, jauhatettiin huhmarrouheet myllyssä.

Kun leipää ruvettiin valmistamaan, juurrettiin
taikina oikeilla jauhoilla, mutta sao.stettiin

petäisillä varojen mukaan. Jos se täytyi tehdä
kokonaan näillä, saatiin „silkkaa", tavallisim-

min pantiin petäisiä puoleksi. Taikina tehtiin

imellyttämällä, sillä hapatettuna se tuli väkevää
ja leipä karvasta. Leipominen toimitettiin taval-
liseen tapaan. — Leipä oli karvasta, sikäli kuin
pihkaa oli jäänyt pettuun, mutta lämpimänä
syödessä ei karvaus ollut niinkään tuntuva.
Pettupuuro, josta pihka oli ensimaiseen pois-

kaadettuun veteen keitetty, oli pihkan mausta
vapaata ja pehmoiseksi tahmeunutta. Pettuia

pidettiin terveellisimpänä kaikista hätäleivistä

ja aivan viime aikoihin asti käytti vanha kansa
sitä tästä ja säästäväisyydenkin syistä hy-
vinäkin vuosina jonkun verran „seassa". —
„P a r k k i"-leipä, jota valmistettiin koivun tuo-
henalaisesta kuoresta samallalailla kuin pettu.

Valmistus oli helpompaa, mutta leipä paljon
karvaampaa, eikä ole hätäleipäniikään saavutta-

nut yleisempää käytäntöä. Paljon suositumpia
petun rinnalla ja sitä paljon maukkaampia oli-

vat: Tähkä- ja suolaheinä leipä. Edel-
listä varten koottiin jo riihenpuinnin aik ma
rukiintähkät erilleen ruumenista ja tarpeeksi
kuivatettuina survottiin tai jauhettiin jauhoiksi
ja käytettiin seostuksena muun jauhon joukossa.

Suolaheinät leikattiin sirpillä ja sidottuina pie-

niin lyhteisiin ne kuivattiin pirtin orsilla, kun-
nes huhmaressa hyvin murenivat. Suolaheinä-

jauho teki leivän hyvin mustaksi, ehkä siksi

että ,,vilja" orsilla kuivuessaan silloisissa sisään-

lämpiävissä pirteissä läpisavustui, mutta leipä

oli hätäleivistä „herkkua". Vahinko vain, että

tätä viljaa ei kasvanut riittävästi. — Hätäisim-

män leipää ja huonointa kaikista oli olki-
leipä. Oljet leikattiin ensin silpuiksi, joaka

jälkeen ne kuivattiin säkeissä uunilla ja jauha-

tettiin myllyssä. Näitä liukkaita silppuja ei

paraskaan mylly saanut hienoksi, vaan jauhot

olivat liukkaita, pisteleviä olkikuituvia, jotka

päittäin menivät läpi seulan, jos koki seuloa-

kin ; eikä semmoinen jauho liuennut taikinak-

sikaan. Senvuoksi sitä ei saanut leipoessa leiväksi,

vaan taikina puserrettiin päreistä tehtyjen van-

teitten sisään, jojssa se paistettiin tai kypsytet-

tiin niinkuin nykyaikainen mämmi tuohisissa,

joista se syötiinkin; sillä leipänäkään se ei pysy-

nyt koossa. Se rikkoi syöjänsä suoliston ja pi-

tempään nautittuna aiheutti punataudin ja kuo-

leman. — Nälkävuonna 1857 koetti kreivi Berg,

joka Lönnrotin kanssa teki kiertomatkan hätä-

seuduille, saada rahvasta käyttämään leivän-

jatkona peuranjäkälää, jota kehuttiin hy-

vinkin ravitsevaksi ja terveelliseksi, mutta ylei-

sempää rahvaan suosiota se ei saavuttanut. Suu-

rena nälkävuonnakaan 1867-68 ei varsinainen

kansa sitä käyttänyt, vaikka yhteiskunnan

parempiosai.set pääasiallisesti siitä valmistivat

sen hätäleivän, jota kiertäville kerjäläisparville

jakoivat. Hätäleipä siitä valmistettiin siten, että

nyhditty ja läjiin kerätty jäkälä puhdistettiin

käsin liavuneulasista y. m. roskasta, jonka jäl-

keen sitä liotettiin kylmässä vedessä pari vuoro-

kautta, pestiin, kuivattiin ja jauhatettiin myl-

lyssii. Jauhot olivat valkeita ja leipä ravitsevaa

ja hyvännäköistä, mutta karvasta, minkä vuoksi

se ehkä ei jaksanutkaan syrjäyttää vanhempia
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hätäleipä-muotoja. — Nykyään ei hätäleipää
Kajaanin kihlakunnassakaan käytä muut kuin
yksinäisimmät salotorpat Suomussalmen peru-
koiila, eivätkä nekään muulloin kuin odotta-

mattoman pitkien kelirikkojen hätäyttäminä.
J. W.

Hätänuora 1. signaalinuora, köysi, joka
matkustaja- ja sotilasjunissa kulkee veturin
matalaäänisestä viheltimestä läpi koko junan ja

jonka tulee olla kaikilta vaunusilloilta käsin ta-

voitettavissa, niin että matkustajat voivat tar-

peen vaatiessa köydestä vetämällä antaa veturin-

kuljettajalle pysähdysmerkin. Y. Y-la.

Hätäperuna ks. Peruna.
Hätäpuolustus ks. Hätävarjelu s.

Hätäsatama, satama, johon laivan matkalla
määräpaikkaansa täytyy poiketa välttääkseen
merihätää tai korjatakseen merellä kärsimiään
vahinkoja.
Hätävaraosoite, henkilö tai toiminimi, jonka

nimen vekselinasettaja tai joku indossantti on
merkinnyt vekseliin kehoittaen häntä maksa-
maan vekselin siinä tapauksessa että se, jonka
maksettavaksi se on asetettu, ei sitä lunasta.
Tästä on se etu, että hätävaraosoitteeksi pantu

henkilö vekselin maksettuaan heti kääntyy, si-

vuuttamalla muut indossantit, sen puoleen, joka
on hätävaraosoitteen kirjoittanut vekseliin.

Hätävararahat ovat rahoja tai rahankaltaisia

merkkejä, joita valtio tai yksityiset joskus oi-

kean rahan puutteessa ovat laskeneet liikkee-

seen; ne ovat useimmiten epäjalosta metallista,

nahasta tai paperista, joten niiden nimellisarvo
tavallisesti on niiden todellista arvoa paljon suu-

rempi; niiden takaisin lunastaminen, joka al-

kuansa aina on ollut tarkoituksena, on hyvin
usein laiminlyöty. Hätävararahoja on käytetty
varsinkin piiritetyissä kaupungeissa. Kuuluisiksi
ovat tulleet Kaarle XII: n vaskiset hätätaalerit,

n. s. mynttimerkit (1715-19). J. F.

Hätävarjelus on käsillä olevan tai kohtapäätä
uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumi-
seksi tarvittava, vastahyökkäyksenä ahdistajaa
vastaan tapahtuva puolustus. Kun muuten lain-

vastainen ja rangaistava teko tehdään hätävarje-
lukseksi, ei sitä ainoastaan jätetä rankaisematta,
vaan katsotaan se myös oikeudenmukaiseksi. —
Jo vanhimmissa laeissa oli oikeus hätävarjeluk-
seen tunnettu. Erityisesti vanha ruotsalais-suoma-
lainen oikeus salli hätävarjeluksen talon ja

kodin puolustukseksi. Nykyisen rikoslain mu-
kaan tulee hätävarjelus kysymykseen vain puo-
lustajan itsensä tai toisen, hänen omansa tai toi-

sen omaisuuden suojelukseksi, ja luetaan tämän
mukaan hätävarjcluksella suojeltaviin oikeus-
hyviin henki, ruumiillinen koskemattomuus, va-
paus ja omaisuus sekä kotiraulia. Kysymyksestä.
missä määrin väkivaltaa hyökkäyksen torjumi-
seksi saa käyttää, ollaan oikeustieteilijäin kesken
eri mieltä. Toiset lähtevät siitä, että oikeuden
ei tarvitse koskaan väistyä vääryyden tieltä, ja

katsovat, että hyökkäyksen voimallisuus on ainoa
puolustuksen voimallisuuden määrääjä. Toiset
taas katsovat hätävarjeluksen oikeutuksen perus-
tuvan siihen periaatteeseen, että pienemmän edun
tulee väistyä suuremman tieltä, ja arvostelevat
puolustuksen voimallisuutta sen mukaan, kuiten-
kin katsoen, että tällöin ovat myös subjektiiviset
näkökohdat intressejä toisiinsa verratessa huo-

mioonotettavat. Jos joku puolustuksekseen tekee
enemmän väkivaltaa kuin hätä vaatii, on hän
siitä rangaistava, paitsi jos hätä tai vaara oli

niin pakottava, ettei hän voinut mieltänsä malt-

taa. Erityisenä lajina erottaa rikoslaki n. s.

julkisoikeudellisen hätävarjeluksen; se on kysy-
myksessä silloin kun vanginvartia tai vangitsija

on pakotettu tekemään väkivaltaa vangille tai

vangittavalle karkaamisen estämiseksi, järjestyk-

sen pitämiseksi, vangitsemisen toimittamiseksi
tahi karanneen kiinniottamiseksi. Tällöin saa
väkivaltaa käyttää tarpeen mukaan. (Rikoslaki
3 luku 6-9 §§.) K. H-a.
Häusser [höisQrJ, Ludwig (1818-67), saks.

historioitsija, v:sta 1845 professorina Heidelber-
gissa; oli mukana perustamassa lehteä „Deutsche
Zeitung", jonka päämääränä oli toimia Saksan
yhteyden ja eduskunnallisten valtiosääntöjen

aikaansaamiseksi Saksan eri valtioissa, ja toi-

mitti sitä V. 1848 ; valittiin sam. v. Badenin maa-
päiväin toiseen kamariin, jossa oli vapaamielisen
enemmistön johtajia; oli 1850 jäsenenä Erfurtin
parlamentissa, missä puolusti Preussin liittoehdo-

tusta ; vetäytyi sen jälkeen syrjään julkisesta elä-

mästä, mutta otti v:sta 1859 jälleen osaa valtiol-

lisiin taisteluihin ja oli 1860-65 uudelleen Bade-
nin toisen kamarin jäsenenä; H. saavutti suuren
maineen loistavana puhujana ja luennoitsijana;

teoksia: ,,Die Sage vom Teli, aufs neue kritisch

untersucht" (1840), „Deutsche Geschichte vora

Tode Friedrichs des Grossen bis zur Griindung
des deutscheu Bundes" (1854-57), yksi uudem-
man saks. historiakirjoituksen huomattavimpia
tuotteita, „Geschichte der französischen Revolu-
tion" (1867), ,,Geschichte des Zeitalters der Re-

formation" (1868), „Gesammelte Schriften"

(1869-70) y. m. [Marcks, „Ludwig H."] J. F.

Hävynkieli ks. C 1 i t o r i s.

Häväistyskirjoitus on julkisuuteen saatettu,

toisen kunniata loukkaava kirjoitus tai paino-

tuote, vrt. Kunnianloukkaus, Paskilli.
Häyskynvaara, kylä. entinen lahjoitusmaa

Ruskealassa. K. 8.

Häälento 1. hedelmöitymislento ka.

Mehiläinen.
Häämenot. Alkuperäisimmissä oloissa avio-

liiton rakentaminen tapahtui luonnollisesti ilman

minkäänlaisia menoja, mikä asianlaita havaitaan
vielä varsin monissa, alhaisella sivistysasteella

olevissa kansoissa (muutamissa eskimoissa, Kali-

fornian bonakeissa, komantseissa, joissakin

Uuden-Guinean alkuasukkaissa ja Salomon-saar-
ten asukkaissa). Tavallista oli silloin vaimon
hankinta ryöstämällä, mikä ei erityisemmin an-

tanut aihetta iloiseen perhejuhlaan. Tätä tapaa
käyttivät paikoin vielä 1700-luvulla esim. tsere-

missit: sulhanen ryösti tovereineen tytön ja jo

kotimatkalla hän todist,'ijain läsnäollessa antau-
tui hänen kanssaan aviosuhteeseen. Mutta sikäli

kuin kansain katsomusten kehittyessä aviopuoli-

son ottamista aletaan pitää tärkeänä tapahtu-
mana, sikäli sitä myös ruvetaan juhlien viettä-

mään. Niin saavat alkunsa häät.
Sopivimpana häitten viettoaikana ovat monet

indo-eurooppalaiset ja suomalais-ugrilaiset kan-
sat pitäneet syksyä, eritoten syystalvea. Avio-
liitot olivat rakennettavat, jos mieli niiden olla

onnellisia, uuskuuUa, ja erittäin suotuisa oli täys-

kuun aika. Monissa muissa kansoissa kiinnitet-
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I

Kuva 1. Kotoa lähtö.

tiin ja kiinnitetään hääpäivästä päätettäessä

suurta huomiota enteisiin: kysytään neuvoja
tietäjiltä, tarkastellaan tähtiä j. n. e. Vanhat
roomalaiset toimittivat auspisioita ; jos jumalat
näyttivät olevan liittoa vastaan, lykättiin häät,

saattoipa koko puuha rauetakkin. — Varsin ta-

vallinen toimimies uiin villi- kuin sivistyskan-

sainkin naimiskaupoissa oli ja on puhemies
(johdemies, juohtomies). Luonnollista
on sekin, että häät jakautuvat kolmeen osaan:
juhlallisuuteen morsiamen kotitalossa 1. läksi-
jälsiin, morsiusparin saattamiseen sulhasen
kotitaloon (ks. kuvia 1 ja 6) ja varsinaisiin

häihin. Näin olivat häämenot järjestetyt jo

muinaisilla intialaisilla, kreikkalaisilla, rooma-
laisilla ja germaaneilla. — Varsinaiset hääjuhla-
menot voidaan ryhmittää neljään lajiin: 1) en-

tisten naimatapojen jälkikaikuihin, 2) pahojen
voimain karkoittamiseen ja toimenpiteisiin, jotka
tarkoittavat menestyksen hankkimista nuorelle
pariskunnalle, 3) menoihin, jotka pyrkivät ku-
vaamaan aviositeitä, aviopuolisoitteu keskinäistä
suhdetta ja vaimon asemaa uudessa kodissa,

4) häärunojen ja itkujen laulamiseen sekä mor-
siamen hyvästijättöön. Varsin tavallista on,

puhuaksemme ensimainittuun lajiin kuuluvista
menoista, että häätavoissa havaitaan jälkikaikuja
vaimon ryöstämisestä. Muistona entisestä väki-
valtaisesta kuljetuksesta nosti roomalainen sul-

hanen morsiamensa yli kynnyksen kotitaloonsa.
Ehkäpä samaa juurta oli entisten intialaisten,

germaanien ja Itämeren suomalaisten tapa nostaa
morsianta sekä läksiäisistä lähdettäessä että sul-

hasen kotiin tultaessa, tällöin useinkin vuodalle
(kuvat 2 ja 3) . Johdemies, jota vielä äsken

yleisesti käytettiin skandinaavienkin häissä,

Kuva 2. Turkilla prostitus.

näyttää aikoinaan olleen sulhasen etevin apuri
morsianta ryöstettäessä. Tseremissien häissä
käyttäytyy uoudeväki paikoitellen hyvin varovai-

sesti morsiamen kotona: m. m. on emännäJi
ensinnä maistettava ruokia, ennenkuin se uskal-
taa niihin kajota. Morsian tuodaan kasvot pei-

tettyinä sulhasen kotiin. Votjaakkilainen mor-
sian kätkeytyy noudeväeltä, ja kun tämä on
hänet löytänyt, koettavat kylän pojat ryöstää
hänet häärahvaalta ja viedä takaisin kotiin.
Mordvalaisissa havaitaan samanlaisia temppuja

;

sulkevatpa siellä uoudemiehet (ks. t.) sulhasen
kotiväen tupaan pönkän taa. Onpa häätavoissa
tahdottu nähdä muistoja ajoilta, jolloin suku tai

perhekunta antoi suostumuksensa tytön miehelle
menoon. Tseremisseillä isä kysyy tyttäreltään
läksijäisten päättyessä, mielihalustaanko hän me-
nee miehelle, mihin tytär vastaa: „jos menoni on
kansalle mieliksi, niin on se minullekin". Muuta-
milla mordvalais-seuduilla tuli sulhasen äidin
ennen noudeväen lähtöä käydä kaikkiin morsia-
men sukutaloihin jättämässä leipä. Myöskin
muinaisten saksalaisten oli naimiskauppaan saa-

Kuva 3. Kotiinpaluu kirkosta.

tava suostumus, paitsi morsiamelta itseltään,

myöskin hänen vanhemmiltaan ja sukulaisilta,

jotka kihlajaisissa saivat vastaanottaa sulhasen
puolelta niorsiuslahjan (wittuni). Aikaisem-

min vallinneeseen polyandriaan (samalla vaimolla

monta miestä) näyttäisi viittaavan votjaakkien
keskuudessa tehty havainto, että morsiamen vuo-

teelle pannaan nukkumaan morsiamen kotona
noudeväen vanhin, mutta sulhasen kotona sen

nuorimmat miehet. Muinaisesta äitivaltaisuu-

destakin (matriarkaatista) on votjaakkien ja

mordvalaisten häämenoissa nähty kajastusta.

Ensinmainitussa kansassa puhemies tarjoaa lun-

naat kihlattavan tytön äidille, ja tältä pyytävät
niin isä kuin sukulaisetkin lupaa saada juoda
päätetyn kosinnan onneksi. Muutamalla mordva-
laisseudulla morsian läksiäisissä hyvästellessään

esittää osansa niin, kuin pakottaisivat veljet

häntä miehelään, jotka tosiaan vievätkin hänet
ulos tuvasta ja istuttavat kärryyn, tytön kaiken

aikaa teeskennellessä vastarintaa. Jäännös-
tavaksi niiltä ajoilta, jolloin isä alaikäiselle po-

jalleen otti täysikäisen tytön vaimoksi, on seli-

tetty se, että sulhanen muutamalla raordvalais-

seudulla vihkimisen jälkeen karkaa kirkosta,

peittäytyen johonkin ulkorakennukseen tai naa-

purin luo, josta hän vasta hääväen poistuttua

kannetaan aittaan morsiamen viereen.
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Toiseen lajiin häämenoja luettiin ne, jotka

tarkoittivat pahojen voimien karkoittamista ja

siunauksen hankkimista nuorelle pariskunnalle.

Muinaiset intialaiset toimittivat kaikenlaisia

manauksia ja taikatemppuja saattaessaan mor-

sianta ja sulhasta näiden kotiin. Samaa kerro-

taan entisistä virolaisista ja suomalaisistakin:
]

edelliset olivat varustetut miekoilla, joita viuh-

toivat ilmassa pahojen henkien karkoittamiseksi,
t

jälkimäiset varustivat morsiamen uhreilla ja

..taiknkoauilla"" : kopeloipa morsiamen äiti enueu

matkalle lähtöä sulhasen rekiheiniä hakien
[

niistä noidannuolia ja vihan panoksia. Laajalle
\

oli levinnyt tapa nostaa morsiamelle, joka oli jo
i

sulhaseu kotiin saapunut, poika syliin, jotta hän
synnyttäisi enemmän poikalapsia (m, m. intia-

laiset, virolaiset [siile poisj, inkeriläiset, suoma-

laiset). Onnea ja menestystä hankittiin varsin

yleisesti nuorelle pariskunnalle ripottelemalla

joko vain morsiamen tai molempain päille maan-
hedelmiä: Intiassa riisiä, Kreikassa pähkinöitä

ja viikunoita, Virossa ohria tai kauroja (seuraus

kotieläinten hyvä menestyminen) ja Suomessa
(Salmissa) ohria. Muinaiset intialaiset, rooma-

laiset ja germaanit kuljettivat morsiamen kol-

masti tulen ympäri. Virossa nuorikko koko
hääväen seuraamana meni erään poltettavaksi

määrätyn puun luo. Kun tämä oli hakattu kap-

paleiksi ja sytytetty palamaan, kuljetti peiopois

nuorikon kolmasti sen ympäri. Suomessa (Sal-

missa) kiersi pöytäväki sekä morsian läksijäis-

aterialta noustuaan kolmasti pöydän ympäri,
jolloin morsiuspojat saattoivat morsianta.

Mutta niissä menoissa, jotka tarkoittivat on-

nen tuottamista nuorelle pariskunnalle, käänny-
tään usein rukouksin, uhrein ja muiukiu keinoin

jumalainkin puoleen (Hudson-saarelaiset, dajaa-

kit, gondit, patagonialaiset) . Tavallisesti pappi

(noita, taikuri) suorittaa tämän puolen me-

noista (Fidzi- ja Kingsmill-saarelaiset, tahitilai-

set, muinaiset meksikkolaiset. jakuutit, kalmukit

y. m. m.) . Eoomalaiset toimittivat avioliittoa

solmiessaan jumalille uhrin, joka kantoi nimeä
libum farreum, sekä lukivat rukouksen. C o n-

farreatio (ks. t.) nimisissä avioliitoissa itse

pontifex maximus opetti sulhaselle ja morsiamelle

rukouksia, ja luulevatpa jotkut tutkijat hänen
toimittaneen vilikimiseukin. Kuitenkaan uskon-

nolliset menot eivät klassillisessa maailmassa
olleet. confarreatiota lukuunottamatta,

välttämättömiä avioliiton laillisuudelle. Sama
oli laita alkuaikana kristillisessä kirkossa (les-

kiltä oli kirkollinen vihkiminen nimenomaan
kielletty), ja vaikkapa avioliittoa jo 1100-luvulla

alettiin pitää sakramenttina, tuli kirkollinen

vihkiminen vasta 15G3 pakolliseksi. Luther tur-

haan vastusti tätä toimenpidettä. Vasta Ransikan

vallankumous avasi uudelleen tien siviiliavio-

liitolle.

Kolmanteen lajiin häämenoja luimme ne tavat,

jotka pyrkivät kuvaamaan aviositeitä, aviopuoli-

sojen keski uäistä suhdetta ja vaimon asemaa
uudessa kodissa. Roomalaisilla oli tapana .,käden-

lyönti" eli n. s. dexfraritm jttnctio, ja sama
temppu on havaittu hinduissa ja Malakan orang-
banQ%va'ssa. Ceylonin veddalais-morsian kää-

räisee sulhasen vyötäisen ympäri, merkiksi siitä,

että ovat aviopari, hienon punomansa nuoran,

jota sulhanen tästä lähin aina kantaa yllään.

Juutalaisten kesken avioliitto sai jälkiraaraa-

luUiseua aikana täyden pätevyytensä vasta sit-

ten, kun sulhanen oli vihkikatoksen alla ojenta-

nut morsiamelleen sormuksen sanoen: „Tämän
sormuksen kautta olet minulle pyhitetty Moosek-

sen ja Israelin lain jälkeen." Sormuksen antoi

roomalainenkin kihlauksen merkiksi. Muinaiset
saksalaiset päättivät liittonsa morsiuslahjalla

jonka sijalle myöhemmin tuli kihlasormus, minkä
sitten kristillinen tapa 900-luvulla teki vihki-

sormukseksi.
Sulhasen ja morsiamen tulevaa yhteenkuulu-

vaisuutta kuvaa monien kansojen häätavoissa

ateria tai juoma, jonka he yhdessä nauttivat

(navojot, malaijilaiset, hovat, hindut, skandinaa-

vit, virolaiset y. m.). Niinpä esim. muutamat
tseremissit saattoivat morsiamen kotaan sekä

asettaen hänet pöydän taa sulhasen viereen istu-

maan tarjosivat nuorelle pariskunnalle erityi-

sesti tätä tilaisuutta varten valmistetun kakun,

josta heidän oli kummankin kerran puraistava.

Muutamissa villikansoissa tyttö ilmaisee suostu-

misensa suorittamalla sulhasen kodissa joitakin

vaimolle kuuluvia toimia: narrinjeri-kansassa

kantamalla halkoja miehen majaan, Loango-

neekereissä keittämällä pari ruokalajia. Rooma-
laisten morsiussaatossa orjattaret kantoivat ver-

tauskuvina vaimon tulevista tehtävistä rukkia
villoiueen ja värttinää värttinäpuineen.

Mutta havaitaanpa häämenoissa tapoja^

jotka pyrkivät osoittamaan aviopuolisoiden tule-

vaa valtasuhdetta. Germaanilaisilla, virolaisilla,

inkeriläisillä ja suomalaisilla sulhasilla on ollut

tapana vihkimisen jälkeen koettaa salaa tallata

morsiamen jalalle osoitteeksi nyt alkavasta her-

ruudestaan. Mutta jos morsiamen onnistuikin

asettaa jalkansa ensin sulhasen jalalle, niin tuli

suhde päinvastaiseksi. Miehen herruutta tahdot-

tiin osoittaa silläkin, kun yllämain. kansoissa

sulhasen hattu pantiin morsiamen päähän. Tämä
tapa, joka ditmarilaisista häistä mainitaan 1500-

luvulta, tunnetaan Suomessa ainakin Lavansaa-

rella, jossa se kuului „itku-illan" eli eusimäisen

hääpäivän illan ohjelmaan.
Neljänteen lajiin häämenoja luimme häärunot,

itkut (kuva 4) ja hyvästijätön. Ne useinkin

kuuluvat erottamattomasti yhteen. Häärunoja
laulettiin entisaikaan paljon suomalaisissa

,,häissä"" ja ,,läksiäisissä". Niissä varoitettiin

morsianta unohtamasta äitiä ja isää sekä neu-

vottiin nuorta pariskuntaa elämään sovinnossa ja

rakkaudessa. — Itkuvirsiä laulavat naiset krei-

Kuva 4. Kihlontavirsi.
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kanuskoisten karjalaisten häissä. Ne ovat erit-

täin runollisia ja kauniita, ja niitä esittäessään

itkijävaimo ja morsian peittävät kasvonsa hui-

villa ja huojutteleivat kaulakkain seisoen: mor-
sian muistelee lapsuutensa kotia, äidin armaan
rakkautta, ja äiti ottaa liikutettuna viimeiset

jäähyväiset lapseltaan.

Kasvot peittävä iso liina eli huntu kuuluu siis

myöskin häämenojeu tekijöihin. Tutustuimme
edellä tseremissiläiseen tapaan, josta päättäen

sitä lienee käytetty ryöstetyn morsiamen ver-

hoamiseen. Se näyttää olevan vanhaa perua.

Siihen pukeutuivat myös entisten kulttuurikan-
sa.in, heprealaisten ja kreikkalaisten morsiamet.

Niin Skandinaaviassa kuin Suomessakin tämä n.

s. pääpyyhe 1. huuva pantiin morsiamen

iMiva ö. Myötiimpniäiset.

päähän siten, että yksi kolkka peitti hänen kas-

vonsa. Hääateriaa syödessä se nostettiin päästä
(kuva 5).

Monissa kansoissa muutettiin häissä morsia-
men hiuslaite. Niin indoeurooppalaisissa kuin
Itämeren suomalaisissakin kansoissa tytön tukka
riippui valloillaan, mutta kun hänestä tuli vaimo,
pantiin se jakaukselle ja peitettiin verholla, lii-

nalla, siteellä, hunnulla tai jollakin muulla ver-

;. i :i 'I. M(ir--,iun ja sulluuifii (Lapvuilrtti).

holla. Saksalaisten esi-isillä tuli morsiussep-
pele käytäntöön 300-luvulla. Se samoinkuin
morsiuskruunukin (kuva 6) on suomalaisilla län-

nestä saatu laina.

Monenlaisia lahjoja annettiin ja annetaan vie-

läkin liäissä. Tunnettu on sivistyskansain n. s.

huomenlahja. Mutta myöskin morsian an-
toi puolestaan lahjoja läheisimmille omaisilleen
— ehkä alkuaan sulhasen suvulle, ostaakseen it-

selleen osallisuuden miehensä omaisuuteen —
sekä puhemiehelle, vieläpä hääväellekin, joka kor-
vasi ne vastalahjoilla, suomalaisissa häissä esim.

rahalla kertaa juotaessa.
[De Gubernatis, „Storia comparata degli usi

nuziali" (1869) ; Wood, „The wedding-day in

ali ages and countries" (1869) ; v. Eeinsberg-
Diiringsfeld, „Hochzeitsbuch, Brauch und Glaube
der Hochzeit bei den christlichen Völkern Euro-
pas" (1871); L. V. ' Schroeder, „Die Hochzeits-
gebräuche der Esthen und einiger anderer fin-

nisch-ugrischer Völkerschaften in Vergleichung
mit denen der indogermanischen Volker" (1888) ;

I. N. Smirnovin teokset: „Tseremisy", „VotjaJs:i",

„Perrajaki", „Mordva", joissa myös viittauksia
suom.-ugr. kansoja koskevaan kirjallisuuteen.]

U. T. S.

Hääpuku on lintujen, useiden matelijiiden,

sammakkoeläinten ja kalojen soidin- ja paritus-
ajan tavallisesti loistavanvärinen höyhen- t.

suomupeite t. ihon pigmenttiryhmien tavallisuu-

desta poikkeava väritys. Tämä esiintyy tavalli-

sesti koiraseläimellä, harvoin naaraalla. Hää-
puvustaan tunnetuimmat ovat meidän linnustos-

tamme vesilinnut ja monet kahlaajat, sammakko-
eläimistä vesilisko selkä- ja pyrstöharjoineen ja

punaisine vatsoineen, kaloista kolmipiikkinen
rautakala, joka loistaa kutuaikana punaisena ja

sinisenä, ja lahna, joka saa suomuihinsa ja erit-

täin päähänsä karkeita, kartionmuotoisia nysty-
röitä. E. W. S.

Häät ks. Häämenot.
Häätäminen on virallinen toimenpide, jolla

henkilö erotetaan kiinteistön tai asumuksen hal-

linnasta. Jos on kysymys vuokramiehen tai

toisen maata viljelevän häätämisestä, kun vuokra-
aika on jo loppuun kulunut tahi kun hän on
velvollinen muuttamaan irtisanomisen johdosta

tahi sen takia, että hän on jättänyt vuokran tai

veron määräaikana maksamatta, saa häätämistä
hakea ulosotonhaltijalta; muissa tapauksissa on

sitä haettava asianomaisesta tuomioistuimesta.
Niinhyvin ulosotonhaltijan kuin tuomioistuimen-
kin häätötuomiot saa ulosottomies vakuutta vas-

taan panna täytäntöön, vaikka ne eivät vielä

olekkaan lain voimaa voittaneet. (Ulosottolaki 3

p:ltä jouluk. 1895, 3 luvun 9 § ja 7 luvun 15 §.)

Häätämisen saavat ainoastaan viranomaiset toi-

meenpanna; jos joku itse siihen luvattomasti

ryhtyy, rangaistaan hän enintään 300 mk:n
sakolla tai 6 kuukauden vankeudella. (Rikoslaki,

16 luvun 14 §.) K. H-a.

Häätämisoikeus ks. Häätämi nen.
Häätöparvi ks. Mehiläinen.
Höchstädt [höhstet], Baierissa, Augsburgista

35 km luot. oleva kaupunki, jossa on käyty seur.

taistelut: "/o 1703 vaaliruhtinas Max Emmnnuelin
johtamat baierilaiset ja ranskalaiset (23,000)

voittivat sotamarsalkka Limburg-Styrumin ko-

mentamat keisarilliset ja preussilaiset (18,000).

Voittajain mieshukka 6,6%, voitettujen 25%;
taktillinen arvo 0,92. — "/, 1704 Mnrlbor* ugh'n

herttuan ja Savoijin prinssin Eugenin johtamat
anglo-hollantilaiset, preussilaiset ja keisarilliset

(50,000) voittivat Tallardin herttuan ja vaali-*

ruhtinas Max Emmanuelin komentamat ranska-

laiset ja baierilaiset (52,000). Voittajam mies-

hukka 26 %, voitettujen 54 % (heiltä kaatui

m. m. 16 kenraalia) ; taktillinen arvo l.s?.
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Englantilaiset sanovat sitä Blenheimin
(Blindheim) taisteluasi. — "^ % 1800 kenr.

Moreau'n johtamat ranskalaiset (40,000) voitti-

vat kreivi Sztärayn komentamat itävaltalaiset

(10,000). Voittajain mieshukka 2,5 %, voitettujen

40 % ; taktillinen arvo 0,n. -Iskm-.

Höckert, Herman (1750-1835) , Ruotsista

Vaasaan muuttanut kauppias; raatimies ja

kauppaneuvos. Vaasan läänin kaupunkien valit-

sema jäsen suom. deputatsiouiin 1808 sekä Vaa-

san kaupungin edustaja Porvoon valtiopäivillä

1809.

Höckert, Johan Fredrik (1826-66) , ruots.

taidemaalari, opiskeli ensin piirustusta Tukhol-

massa ja sittemmin maalausta sekä Miinchenissä

että Pariisissa. Hänen ensimäinen huomatta-

vampi teoksensa oli sommittelultaan jotenkin

ontto, mutta väritykseltään tehoisa historiallinen

maalaus „Kristiina kuningatar murhauttaa
Monaldeschin" (1853). Tehtyään 1850 matkan
Lappiin hän käsitteli sieltä saamiaan aiheita

useassa taulussa; sellaisia ovat monihenkilöinen

..Jumalanpalvelus lappalaiskappelissa", jonka
Ranskan valtio osti 1856 ja joka nyt on Lillen

museossa ; Rembraudtin vaikutuksesta syntynyt
„Lappalaiskota sisältä". Ruotsin kansallis-

museossa, »Metsältä paluu", „Häämatkue Horna-
vanissa" y. m. Niinikään hän sai Taalainmaasta

aiheet useihin laatumaalauksiinsa ; kaunein niistä

on Gööteporin museon „Rättvikiläinen tyttö lie-

den ääressä" (1860). Tunnetuin ja taiteellisesti

etevinkin hänen tauluistaan on suuri, hiukan
keskeneräiseksi jäänyt „Tukholmau linnan palo

1697", jonka hän aloitti jo 1862 ja joka 17 v.

hänen kuolemansa jälkeen ostettiin hänen suku-

laisiltaan ja lahjoitettiin Tukholman kansallis-

museoon. H. erosi siinä suhteessa aikalaisistaan,

että hän ei maalannut kansanelämää eikä histo-

riallisia tapahtumia niiden itsensä vuoksi vaan
yksinomaan silmälläpitäen niiden maalauksellisia

mahdollisuuksia, varsinkin niiden värivaikutusta.

Koloristina pidetäänkin häntä aikansa etevim-

pänä ruots. maalaajana. Hänen teoksensa ovat

väreiltään voimakkaita ja loistavia, mutta kum-
minkin lyyrillisen tunnelmallisia ja tekotaval-

taan leveästi ja suuresti maalattuja. Niissä hän
osoitti, kuten Delacroix samaan aikaan Rans-
kassa, että väreillä on maalauksessa piirustuksen

rinnalla oma itsenäinen arvonsa ja tehtävänsä.

[G. Nordensvan, ,,Svensk konst och svenska
konstnärer i 19:de ärhundradet" (1892).] F. L.

Höder 1. H o d r ks. B a 1 d e r.

HofEding, Harald (s. 1843), tansk. ajat-

telija, syntyi Kööpenhaminassa 11 p. maalisk.

1843 ; isä oli tukkukauppias. Suoritettuaan yliopis-

tossa jumaluusopillisen erotutkinnon H. antautui

varsinaisesti opiskelemaan filosofiaa, aluksi pää-

asiallisesti vanhaa kreikkalaista. Kierkegaard vai.

kutti häneen syvyyttä ja vakavuutta vaativana;

toiselta puolen H. sai voimakkaita herätteitä

ranskalaisten ja englantilaisten ajattelijain posi-

tiivisesta filosofiasta. Monet raskaat hetket H.
on sanonut kärsineensä, ennenkuin selviytj i eri

maailmankatsomusten ristiaallokosta. Hän omak-
sui positivismin peruskäsityksen ja syventyi tut-

kimaan kokemusperäistä sielutiedettä, jonka hän
käsitti erittäinkin siveysopin pohjaksi. Laaja-

suuntainen sielutieteen oppikirja ilmestyi 1882

(»Psykologi i omrids paa grundlag af erfaring",

Harald Hoffding.

5:s pain. 1905, jonka mukaan suomenkielinen
käännös on ilmestymässä). H. tuli 1883 filosofian

professoriksi Kööpenha-
minan yliopistoon. Se

,,humaaninen" siveysoppi,

jonka hän perusti sielu-

tieteellisiin opinnoihinsa,

ilmestyi 1887 nimellä

„Etik. En fremstilling af

de etiske principer og de-

res anvendelse paa de

vigtigste livsforhold". Se
nojautuu kahteen periaat-

teeseen, joiden johdolla on
arvosteltava toimintaa:
yleishyvä 1. yleinen onni
arvostelun mittakaavana
ja yleisen myötätunnon
tunne 1. ihmisrakkaus poh-

jana. Näiden periaatteiden

valossa H. ihmisyyden kannalta käsittelee

sekä yksilöllisen että yhteiskunnallisen siveys-

opin kysymyksiä koettaen sovittaa persoonalli-

suuden ja yhteiskunnallisuuden vaatimuksia yh-

teen. Muista H:n teoksista mainittakoon:
„S0ren Kierkegaard som filosof" (1892), ,,Jean

Jacques Rousseau og hans filosofi" (1896;
suom. 1898), „Den nyere filosofis historie" (1894)

ja siihen tavallaan liittyvä jatko „Moderne filo-

sofer" (1904), sekä „Religionsfilosofi" (1901).

Viimemainitusta teoksesta H:n yleinen elämän-
katsomus luonteenomaisesti käy ilmi. Hän
sanoo kantaansa »kriitilliseksi monismiksi"
osoittaen siten tahtovansa yhdistää toisiinsa

Kantin tietokriitillisen perusaatteen ja Spinozan
opin kaikkien ilmiöiden suuresta yhtenäisyydestä.

Uskonto on H:n mielestä olemukseltaan uskoa
arvon pysyväisyyteen maailmassa. Ne yleiset

filosofiset peruskäsitykset, jotka muodostavat
H:n sielutieteellisten, eetillisten ja uskonnon-
filosofisten tutkimusten sekä edellytykset että

lopputulokset ja joita myöskin filosofian histo-

rian opinnot ovat kehittäneet, H. on järjestelmäl-

lisesti esittänyt 1910 ilmestyneebsä teoksessa:

,,Den menneskelige tanke. Dens former og dens

opgaver". Z. C
Högbom. [hogbum], Arvid Gustaf (s. 1857)

,

ruots. geologi, v:sta 1895 geologian ja minera-

logian professori Tukholman korkeakoulussa,

josta siirtyi 1896 samaan virkaan Upsalan yli-

opistoon. H. on tehnyt monipuolisia. Ruotsin

geologiaa koskevia tutkimuksia ja julkaissut

niistä lukuisia teoksia, joista mainitsemme: „0m
postarkeiska eruptiver i det svensk-finska ur-

berget" (1893), „t)ber das Nephelinsyenitgebiet

auf der Insel Alnö" (1895), „Sur la tectonique

et Torographie de la Scandinavie" (1902), „0m
de kvartära nivAförändringarna i norra Sverige"

(1896-1904), „0n the precambrian geology of Swe-
den" (1910). Erikoisesti H. on tutkinut Jämt-
landin tunturiseutua, jota koskettelevat „G€0-
logisk beskrifning öfver Jämtlands Iän" (1894)

ja „0m Ragundadalens geologi" (1899). Laaja
ja ansiokas, kaikkia luonnonsuhteita käsittelevä

teos on „Norrland, naturbeskrifning" (1906).

P. E.
Högfors [-0-]. 1. ks. Karkkila. — 2. ks.

Korkeakoski.
Högholmen f-o-J. 1. Samannimisen saaren luo-
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teisellä niemellä Hangon sataman suussa Hanko-

Tvärmiunen väylän varrella valkoinen pyöreä

johtoloisto. — 2. Korkeasaari Helsingissä (ks. t.)

.

K. S.

Högklubb [-0-J, luotsiasema 3 km etelään

Härkmerin majakasta Lapväärtissä. K. S.

Högsand f-o-J, lastenparantola, Hangon radan

varrella, meren rannalla lähellä Lappvikin las-

tauspaikkaa, per. 1901. Laitoksessa, jota yllä-

pitää sitä varten järjestynyt yhtiö ja joka toimii

vain kesäkausina, hoidetaan tuberkelitautisia

lapsia. Sijoja 3u. K. 8.

Hegsbro [hogshruj. 1. S o f u s M a g d a 1 u s H.

(1822-1902), taubk. politikko, sai aikaisin herä-

tyksiä grundtvigilaisuudesta, oli 1850-62 Red-

dingin kansanopiston johtajana, 1858-1902 folke-

tingetin jäsenenä, 1872-93 valtiorevisorina, 1887-

1901 folketingetin puheenjohtajana; toimitti

1865-83 viikkolehteä „Dansk folketidende", joka
levitti valtiollista valistusta maalaisväestön kes-

kuuteen, n. oli aikanaan vasemmiston maltilli-

simpia, kokeneimpia ja vaikutusvaltaisimpia joh-

tajia. Hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin:

„Mit forhold til Grundtvig, Tscherning cg Mon-
rad" (1902).

2. Svend H. (1855-1910), edellisen poika,

politikko, oli v:sta 1881 asianajajana ja harjoitti

monipuolista yhteiskunnallista toimintaa, m. m.
Tanskan naisyhdistyksen hallituksen jäsenenä
1884-1900, Tanskan kulutusosuuskuntien hallituk-

sen jäsenenä v:sta 1896 ja „osuusvaliokunnau"
sihteerinä 1898-1908; valittiin 1895 folketingetiin,

jossa liittyi vasemmistoreformipuolueeseen ; tuli

1905 yleisten töiden ministeriksi ja oli 1908-09

Alberti'n jälkeen oikeusministerinä. J. F.

Högström [ho-J, Per (1714-84), ruots. lap-

palaisten pappi, nimitettiin 1742 kirkkoherraksi
uuteen seurakuntaan, joka sai nimekseen Jälli-

vaara (Gällivare). Laajoilla virkamatkoillaan H.
tutustui lappalaisten oloihin, minkä perustalla

julkaisi oivallisen teoksen „Beskrifning öfver

de tili SverigGs krona. lydande lappmarker"
(1747). Hän siirtyi sitten Skellefteän kirkko-

herraksi. Otti osaa useihin valtiopäiviin. Tuli

jumaluusopin tolitoriksi 1772. H:lla on suuria
ansioita lappalaisten sivistämistyössä sekä
opettajana että lapinkielisen hengellisen kirjal-

lisuuden edistäjänä. Hänen kirjoistaan mainit-

takoon vielä ,,Missionsförrättningar i Lappmar-
ken 1741 och följande hr" (1774).
Högsär [-o--urJ, luotsien a.^uma saarikylä Hiit-

tisten läntisessä saaristossa. K. S.

Höhnel lliun-J, Ludvig von (s. 1857), unk.
tutkimusmatkailija, seurasi kreivi Teleki"ä tutki-

musretkellä Itä-Afrikkaan 1887-88, jolloin löy-

dettiin Rudolf- ja Stephauie-järvet ; teki 1892-93

uuden retken ameriikkalaisen Chanlerin seurassa
Itä-Afrikkaan. Julkaisi m. m.: „Zunl Rudolfsee
und Stephaniesee". (G. R.)

Höijer, Benjamin Karl Henrik
(1767-1812), ruots. filosofi, synt. Taalainmaalla,
tuli 1789 dosentiksi ja 1798 filosofiaa apulaiseksi

Upsalan yliopistoon. Haki sitten monta kertaa
turhaan professorin ja lehtorinkin virkoja Upsa-
lassa, Turussa y. m.; hallitus ei taipunut häntä
nimittämään, koska se epäili hänen johtamaansa,

„Jiintan" nimistä valtiollis-kirjallista yhdistystä
vallankumoukselliseksi. Vasta 1809 H. pääsi pro-

fessoriksi Upsalaan. H. oli ponteva henkilö,

25. III. Painettu 25/^11.

jyrkkä kirjallisissa kiistoissaan ja muita ihmisiä

arvostellessaan, erittäin etevä yliopistollinen

opettaja sekä Ruotsin parhaita filosofisia kykyjä.

Kirjoitteli ahkerasti G. A. Silfvorstolpen julkai-

semaan ,,Litteraturtidningen"iin ynnä muualle,

erittäinkin levittääkseen ja kehittääkseen Kantin
filosofian aatteita. Teoksessaan „0m den philo-

sophiska constructionen" hän lähtee Kantista,
mutta poikkee hänestä väittäessään, että „käsit-

teiden konstruktsioni" on mahdollinen filosofias-

sakin, eikä ainoastaan matematiikassa. Filosofi-

sen käsitekehityksensä hän alkaa „puhtaasta itse-

tajunnasta" ja kehittää itsenäisesti oppeja, jotka
ovat sukua Fichten, Schellingin ja Hegelin aat-

teille ja jotka tavallaan kuvastavat supistetussa
muodossa Saksan spekulatiivisen idealismin koko
aatekehitysiä. H. esitti myöskin huomattavia
esteettisiä aatteita. H: n kootut teokset ilmestyi-

vät 5:ssä osassa 1825-27. [Nyblseus, „Den filo-

sofiska forskuingen i Sverige" L]
A. Gr.

Höijer, Carl Theodor (1843-1910), arkki-
tehti. Teknillisen reaalikoulun läpikäytj^ääu H.
oli Turussa Chiewitzin
oppilaana (1861-63) ja

pääsi tämän toimesta Tuk-
holman taideakatemian
oppilaaksi (1863-68), sa-

maan aikaan piirtäjänä

avustaen arkkitehti G. Sjö-

bergiä ja prof. F. W.
Scholanderia. Kotimaa-
han palattuaan H. työs-

kenteli Yleisten raken-

nusten ylihallituksessa

aina v:een 1872 ja tältä

vuodelta H: n varsinai-

nen, meidän oloihimme
nähden, sekä runsautensa
että laatunsa puolesta

harvinaisen laaja elämän-
työ käytännöllisenä arkkitehtina Helsingissä al-

kaa. Tärkeimmät H: n rakennustyöt ovat:

Sinebrychoffin panimo (1873), Kansankirjasto-

talo (1879), Grönqvistin talo (1880), Ateneum
(1885), Kämpin hotelli (1886), Vapaaeht. palok.

talo (1887), Bulev. 1 (1888), Catanin t., Henkiv.

Kalevan t., etel. Paloasema ja Erottaja 4 (1889),

Norrmönin t. Katajanokalla (1896), Pastorin-

kanslia Annank. 14, sekä Töölön kansak. ja

A. B. Helsingfors Saluhallar 1905. — H:n toi-

minta lankeaa sellaiseen aikaan, jolloin rakennus-

taide pääkaupungissa pitkällisen seisahduksen

jälkeen virkoaa uuteen eloon, mutta jolloin ei

vielä oltu rakennusaineena ehditty käytäntöön

ottaa luonnollista kiveä, vaan kiirelliseen suori-

tukseen tarjoutuva rappaus ja kipsi saivat mää-

rätä rakennusten muodot; tiilipintaa H. kummin-
kin vasituisesti suosii, ja vaikka H. olikin saanut

teknillisen kasvatuksensa renesanssin vallitessa,

kj^keni hän näissäkin aineissa ja työtavoissa

esille tuomaan voimakkaan, ytimekkään taitei-

lijatemperamenttinsa romaanisen tyylin ja ransk.

renesanssin värittämissä omintakeisissa raken-

luisnuiodoissa. Arkkitehtiklubi valitsi hänet ensi-

mäiseksi kunniajäsenekseen sekä hankki hänelle

3,000 markan suuruisen elinkautiseläkkeen.

[,,Finsk biogr. handb."
;

„Arkitekten", tammik.

1911.] U-o N.

C. Th
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H0jesteret, Tanskassa ja Norjassa tuomio-

istuin, joka tuomitsee ylimmässä oikeusasteessa.
— Tanskan h. järjesteltiin helmik. 14 p. 1G61

ja sai silloin sen tuomiovallan, jota sitä ennen
oli hoitanut valtaneuvosto. H:iin kuuluu puheen-
johtaja 1. n. s. ju.slitiarius ja 12 varsinaista

asessoria sekä sitäpaitsi muutamia ylimääräisiä,

jotka kumminkin tuskin koskaan ovat virassa.

Asian ratkaisemiseen vaaditaan, että vähintään
yhdeksän tuomaria on ottanut osaa sen käsitte-

lyyn. Oikeudenkäyntimenettely on julkinen ja

suullinen; ainoastaan tärkeämmät asiat käsitel-

lään kirjallisesti. — Norjan h. järjestettiin

väliaikaisesti kesäk. 9 p. 1815 ja sai nykyisen ra-

kenteensa syysk. 12 p. 1818 annetun lain kautta.
Siihen kuuluu justitiarius (puheenjohtajana) ja

vähintään kuusi jäsentä, joiden tulee olla yli 30
vuotta vanhoja. Nykyisia h: ii n kuuluu 9

varsinaista asessoria, jotapaitsi määrätyksi ajaksi

määrätään ylimääräisiä asessoreja. Asiat käsi-

tellään suullisesti tai kirjallisesti ja oikeuden-
käynti sekä ääne.stys tapahtuvat avoimin ovin.

(O. E:nen.)
Hökä ks. K ö h ä.

Hölderlin, Johann Christian Fried-
rich (1770-1843), saks. runoilija. H. löytää oi-

kean ihmisyyden ihanteen ainoastaan antiikki-

sessa Hellaassa, jotavastoin hän i)itiiä omia maa-
laisiaan saksalaisia „kauneudenelämälle tun-
nottomina". Vanhan Hellaan ylistystä uhkuu
romaani „Hyperion oder der Eremit in Griechen-
land'' (1797-99), jonka lopulla tekijä purkaa när-

kästystään saksalaisia kohtaan. H:n epädra-
maattinen näytelmä „Empedokles" on kesken-
eräinen. Etevintä H. on luonut lyyrikkona ja

varsinkin elegikkona. Hänen tunteensa on syvä
ja herkkä, runomuotonsa klassillisen täydellinen
ja kielensä sulosointuinen. Parhaita H:n ru-

noista ovat „Griechcnland", „Das Schicksal",
„Der Neckar", „Die Heimat", „Der Wanderer",
„An die Natur" y. m. V. 1802 H. vaipui mieli-

sairauteen, jota, tosin joskus vähän hellittäen,

jatkui hänen kuolemaansa saakka. Kootut teok-

set julkaisi Schwab (1846, 2 n.)., [Jung, „H.
und seine Werke" (1848) ; K. Litzmann, „F. Höl-
derlins Leben" (1890) ; Klein-Hattingen, ,,Das

Liebesleben Hölderlins, Lenaus, Heines" (1901).]

J. n-i.

Hölmölä, kans-msaduissa esiintyvä paikka-

kunta tai kylä, jossa asuu hyvin yksinkertaisia
ihmisiä, hölmöläisiä. (Kansan suussa „hölmöläi-
set" sanan sijassa on usein hämäläi.sct.) n:n
asukkaiden typeryydestä kerrotaan monta pila-

juttua: milloin he tuovat päivää säkillä tupaan,
kjMvävät suola?., kantavat kyntävää hevosta,

ettei se peltoa tallaisi. Hölmölässä ei tunneta
kissaa, sirppiä j. n. e. Niinkuin pilasadiit

yleensä ovat hölmöläisjutut kansan keskuudessa
hyvin suosittuja. Monet niistä ovat kansain-
välisiä, vaikka niitä saattaa eri kansoilla uusia-

kin syntyä. Uudenmaan ruotsalaiset asukkaat
kertovat samoja tai samankaltaisia juttuja Bem-
bölestä ja bemböleläisistä, saksalaiset kutsuvat
hölmöläisiä nimellä „Schildburger" tai „Lalen-
biirger" j. n. e. A. A.
Hölty, Ludwig Heinrich Christoph

(1748-76), saks. lyyrikko, yksi Göttingeniu
runoilijaliiton jä.seniä. H:n lauluissa, oodeissa
ja elegioissa ilmenee virkeä luonnonnauttimus.

kiintymys maaelämän rauhaan, elämäniloa, mutta
myös syvää surumielisyyttä ja kuolonkaihoa.
n:u runot julkaisi m. m. Voigts (1804). [Ruete,

,.Höltv, sein Leben u. Diehten" (1883).]

./. H-l.

Hömötiainen ks. Tiaiset.
Honefos, kaupunki Norjassa, Buskerudin am-

tissa, Aadalin-joen varrella ja Kristiaania-
Bergenin sekä Drammen-Randsfjordin ratojen

risteyksessä; n. 2,400 as. Perustettu 1852. Epä-
säännöllisesti rakennettu kaupunki, jossa ihanan
ympäristön vuoksi käy paljon matkailijoita.

Suuria tehtaita, myllyjä ja sahalaitoksia. —
Läheisyydessä kaunis H:in putous.
Höpken, von. 1. 1) a n i e 1 N i k 1 a s v o n H.

(1669-1741), vapaaherra, ruots. valtiomies, saks.

sukuperää; toimittuaan kansliaviroissa H. tuli

ulkoasiain valtiosihteeriksi 1719 ja otti sam. v.

liuuinattavaa osaa rauhansopimusten tekemiseen

Hannoverin ja Englannin kanssa ; v:n 1723 valtio-

päivillä H. liittyi holsteiuilaiseen puolueeseen,
jonka johtajia hän seuraavina vuosina oli ; tämän
puolueen kukistuttua H. nimitettiin 1727 presi-

dentiksi k:iupi)akollegiin, jossa virasäa ollessaan

hän merkantilismin periaatteita noudattaen tar-

mokkaasti toimi kaupan ja teollisuuden kehittä-

miseksi. Ollen vanhastaan Hornin vastustajia

hän sittemmin K. Gyllenborgin y. m. kanssa
ryhtyi juonittelemaan Hornin kukistamiseksi ja

oli 1734 syntyneen hattupuolueen perustajia

ja häikäilemättömimpiä johtajia. Kun hattu-
puolue 1738-39 valtiopäivillä Hornin kukistuttua
oli päässyt valtaan, sai H. 8,000 hopeataaleria

palkinnoksi ansioistaan.

2. Anders Johan von H. (1712-89),

edellisen poika, kreivi, valtiomies, aloitti loista-

van valtiollisen uransa v:n 1738 valtiopäivillä,

joilla valittiin sekreettivaliokunnan jäseneksi;
tuli 1741 toiseksi toimitussihteeriksi kansliaan
ja sai sam. v. käskyn lähteä kreivi Lewenhauptin
mukana sotatanterelle toimiakseen rauhanneu-
vottelijana. Kun hattupuolue 1742-43 valtiopäi-

villä oli onnettoman sotapolitiikkansa johdosta
kukistumaisillaan, oli H:nkin asema vaaranalai-
sena. 1746-47 valtiopäivillä H. jo oli hattupuo-
lueen ensimäisiä johtomiehiä ja sai marrask. 1746
säädyt yhtymään n. s. kansalliseen selitykseen,

jossa pontevin sanoin torjuttiin Venäjän lähetti-

liian puolelta tapahtunut röyhkeä sekaantuminen
Ruotsin sisällisiin asioihin: palkinnoksi tästä H.
kutsuttiin sam. v. valtaneuvoskuntaan. V. 1752
hän Tessinin erottua tuli kansliapresidentiksi ja

johti seur. vuos. neuvoskunnan taistelua kunin-
kaan vallanlaajennushankkeita vastaan; neuvos-
kunnan 1755-56 valliopiiiville antama valitus-

kirjelmä oli lähtenyt H:n terävästä kynästä.
Hän ei kuitenkaan hyväksynyt sitä kuningas-
vallan äärimmäisyyteen asti menevää nöyryyttä-
mistä, joka tapahtui hovipuolueen suunnittele-

man vallankumoushankkeen ilmi tultua, ja pyysi
eronsa 1758, mutta saatiin peruuttamaan ero-

hakemuksensa. H:n .syyksi on pantava, että

Ruotsi 1757 sekaantui seitsenvuotiseen sotaan,

jota Ruotsin puolelta käytiin huonolla menestyk-
sellä ja joka pilasi valtakunnan jo entisestäänkin
huonot raha-asiat. Pelastaakseen tämän johdosta
vaaraan joutuneen asemansa hattupuolueen johta-

jat saivat H:u 17C1 eroamaan viroistansa; myssy-
jen toimesta, joita hän nyt puoluelaisiinsa suuttu-
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neena näyttää lähestyneen, hän kuitenkin sam. v.

kutsuttiin uudelleen neuvoskuntaan, mutta pyysi

pian toisen kerran eronsa eikä sen jälkeen enää

ottanut osaa vapauden ajan valtiolliseen elä-

mään; korotettiin kreiviksi 1762. Kustaa III:n

vaatimuksesta H. 1773 vielä kerran rupesi

neuvoskunnan jäseneksi, mutta kun hän buoniasi,

ettei hänen neuvojansa otettu varteen, niin hän
erosi 1780. — H. oli vapaudenajun lalijukkaim-

pia valtiomiehiä ; käytännölliselle valtiomiehelle

välttämätöntä päättäväisyyttä häneltä kuitenkin
näkyy puuttuneen. Hän ei ollut mikään sokea
puoluemies: esim. taloudellisissa kysymyksissä
hänen kantansa 1750-luvuu lopulta oli vapaa-
mielisempi kuin haltupuolucen yleensä. Erittäin

tunnetuksi H. tuli tieteiden ja taiteiden lämpi-

mänä harrastajana ja edistäjänä; m. m. hän otti

osaa tiedeakatemian perustamiseen (1739), laati

sen säännöt ja oli sen ensimäisenä sihteerinä.

Kustaa III kutsui hänet Ruotsin akatemian ensi-

mäiselle sijalle (1786). H. oli itsekin etevä kir-

jailija ja erinomainen ruotsinkielen käyttäjä,

niinkuin näkyy hänen pitämistään muisto-

puheista; häntä onkin sanottu „Ruotsin Tacituk-
seksi". Hänen kirjoituksiansa on julkaistu ko-

koelma: „Riksrädet grefve A. J. v. H:s skrifter"

(1890-93). [L, De Geer, „Minne af riksr&det,

grefve A. J. v. H." Ruotsin akatemian toimituk-
sissa, 57 osa.] J. F.
Höppener, Per Johan (1725-1802), ruots.

valtiollinen kirjailija; palveli jonkun aikaa
virkamiehenä, m. m. valtionarkistossa, jossa laati

luettelon kaikista 1522-1750 annetuista kunink.
„plakaateista" ; toimi v:sta 1759 asianajajana

ja valtiollisena kirjailijana; kirjoitti vapauden
aikana myssyjen kannalta useita kiivaita riita-

kirjoituksia hattuja vastaan; antautui v:n 1772
vallankumouksen jälkeen Kustaa III:n käytettä-
väksi julkaisten m. m. painovapauden puolesta

lentokirjasen „Tertius interveniens"(1774) ; 1779
hän antoi kuninkaalle kirjoituksen „Somnium
politicum", joka sisälsi uuden valtiosääntöehdo-
tuksen ; riitaantui 17S0-luvulla kuninkaan kanssa
ja moitiskeli häntä myöhemmissä kirjoituksis-

saan. H. käytti tavallisesti hyvin loukkaavaa
kirjoitustapaa ja joutui sen johdosta tavan takaa
syytteen alaiseksi; teki mielellään kiivaita hyök-
käyksiä varsinkin aatelistoa ja virkamiehiä vas-

taan ja ylisteli talonpoikia. [Sylvvan, „Frän
stAngpiskaiis dagar".]
Höppövoi, huolimattomasti tehty, liian lämpi-

mästä kermasta kirnuttu pehmeä ja tahmea voi,

joka sisältää kiruuniaitoa tavallista enemmän.
Pihkamaidon kermasta saatua vähän kestävää
haurasta voita sanotaan myös höppövoiksi.

n. N.
Hörberg [horberjj, Per (1746-1816), ruots.

talonpoikaistaiteilija, on tunnettu etupäässä alt-

taritaulujen maalaajana. Eläen melkein koko
ikäi\sä niukoissa taloudellisissa oloissa, hän ei

voinut koskaan saada perusteellista alkuopetusta,
vaikka hän parin ottein olikin Tukholman akate-
miassa. Hänellä oli kumminkin suuret luontaiset

lahjat; etevä sommittelukyky ja hyvä väriaisti

sekä väsymätön ahkeruus, niin että hänen teos-

tensa lukumäärä on sangen suuri. Niinpä tunne-
taan hänen alttaritaulujaan 87 — useimmat Etelä-
Ruotsissa — , muita, uskonnollisia, historiallisia,

mytologisia ja laatumaalauksia, joiden taiteelli-

nen arvo on jotenkin pieni, noin 600 sekä sen
lisäksi paljon syövytyksiä, puupiirroksia ja pii-

rustuksia. — H. harrasti sitäpaitsi monia muita-
kin aloja kuten mekaniikkaa, tähti- ja luonnon-
tiedettä sekä kirjoitti myöskin pari opasta —
säilytetään käsikirjoituksina — maalaustaiteen
harjoittajille. [V. Bergsten, „En konstnärs-
monografi öfver P, H." (1904).] F. L.

Hörnefors [-o- -o'-], rautatehdas Uumajan maa-
seurakunnassa, Länsipohjan läänissä. Ruotsissa,
sijaitsee lähellä Hörne-joen laskua Pohjanlahteen
ja 30 km Uumajasta lounaaseen. Täällä oli

taistelu 5 p. heinäk. 1809 Sandelsin johtaman
suomalais-ruotsalaisen joukon ja venäläisten vä-

lillä ; siinä kaatui J. S. D u n e k e r, jonka yhden
pataljoonan avulla piti suojella peräytymistä.
Paikalle pystytettiin 1874 muistomerkki (Duncke-
riu syntymäpäivän 100-vuotispäiväuä)

.

Hörning, Johan Fredrik (1750-1824),
tunnettu lastenopettaja, myöhemmin pappi, syn-
tyisin suutarin poika Kaavilta. H. alotti opettaja-
toimensa 21 v:n vanhana Nilsiässä. Jonkun vuo-
den kuluttua hän erosi opettajatoimesta harjoit-

taaksensa opintoja Itä-Suomen siihen aikaan ai-

noassa triviaalikoulussa Rantasalmella. Varatto-
muuden takia koulunkäynti keskeytyi, ja H. ru-

pesi jälleen lastenopettajaksi Rantasalmelle. En-
nen pitkää hän saavutti harvinaisen kuuluisuu-
den ,,koulumestarina" ja hänen toimipiirinsä
käsitti paitsi Rantasalmea kuusi muuta naapuri-
pitäjää. Opettajatoimensa ohella H. jatkoi luku-

jausa, suoritti pappistutkinnon ja tuli 1795
papiksi Rantasalmelle. Mutta senkin jälkeen H.
jatkoi opettajatointansa. [K. G. Leinberg, „Kas-
vatnsop. yhd. aikakauskirja" (1883).] O. M-e.

Hörnle, August Friedrich Rudolf
(s. 1841), saks. orientalisti, Kalkutan muhametti-
laisen yliopiston johtaja, Intian nykyisten arja-

laisten kielten etevimpiä tuntijoita; on julkaissut

„A comf)arative graniniar of the Gaudian langua-

ges" (1880), „A comparative Bihari dictionary"

(1885), „A history of India" (yhdessä H. A. Star-

kin kanssa, 1906) y. m. K. T-t.

Horup, Viggo (1841-1902), tansk. sanoma-
lehtimies ja pölitikko, oli folketingetin jäsenenä

1876-92, jolloin menetti edustajapaikkansa Alber-

tille; II. oli radikaalisen vasemmiston pisimmälle

meneviä johtajia; oli 1831-83 vasemmiston pää-

äänenkannattajan „Morgenbladet"in toimittajia;

perusti E. Brandosin kanssa 1884 „Politiken"

lehden, jonka toimittajana pysyi v:een 1901 ; tuli

1901 yleisten töiden ministeriksi ensimaiseen

vasemmistoministeristöön. Sanomalehtimiehenä
ja agitaattorina H. oli Tanskan ensimäisiä; ollen

läheisissä suhteissa G. Brandesiin hän piti pää-

telitävänään saattaa radikaaliset mielipiteet val-

lalle kansan keskuudessa. </. F.

Heyen [höijevj, Niels La u rits Anders
(1798-1870), tansk. taidehistorioitsija, nimitettiin

1829 Kööpenhaminan taideakatemian professo-

riksi, 1839 kuninkaallisen taulukokoelman tarkas-

tajaksi ja myöhemmin sen jolitajaksi sekä 1856
Kööpenhaminan yliopiston taidehistorian profes-

soriksi. Hänen suurin ansionsa on kumminkin
luinen innokas työnsä Tanskan taiteen vanhim-

pien muistomerkkien keräämiseksi ja säilyttämi-

seksi sekä yleensä kansallisen liengen elvyttämi-

seksi taiteilijoiden kesken. Hänen aloitteestaan

korjattiin Viborgin tuomiokirkko sen alkuperäi-
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sen tyylin mukaiseksi. [Vrt. L. Ussingin kirjoit-

tamaa H:n elämäkertaa ja hänen julkaisemiaan

H:n tutkimuksia Tanskan taiteesta (1871-76)

sekä J. Langen: „H. som docent og forfatter".]

F. L.

Höyhen on, samoin kuin imettäväisten karva,

epidermaali.sta sarveismuodostumaa ; rakennus

ii(h.

yst.

Sulan höytysiiteet (kaavakuva). Sc/j ruoto.

St höytysade, Nst höytysäteenhaara
väkäsineen.

Sulan tyviosa. Sp
kynä, F höyty,

Sch ruotu.

on vain monimutkaisempi kuin karvan. H:iä

erotetaan kolmea lajia: varsinaiset li:t,

untuvat ja karva-h:t. Varsinaisia h:iä

sanotaan p e i t i n li:i k s i, jos ne ovat pienem-

piä ja pelimeäriiotoisia, suliksi, kun ne ovat

vahvoja ja jäykkiä, ja muodostavat siipiä ja

pyrstöjä. Varsinaisessa h:ssä on selvä ruoto
ja tämän molemmin puolin höytysäteet,
joita V ä k ä s e t liittävät toisiinsa. Untuvassa
ei ole varsinaista ruotoa eikä höytysäteissä väkä-

siä. Ne ovat pieniä, sijaitsevat varsinaisten

h:ien alla. Untuva on useimpien linnunpoikasten

ensimäinen h., ja sillä on jo silloin lämmittävä

tehtävä. Karvah:iä on varsinaisten höyhenien

välissä, nokan molemmin puolin ja silmäluomissa.

H:n ruodon alapää on ontto kynä. Kasvava
kynä on täynnä suonirikasta sidekudosta, jota

sanotaan höyhenpapilliksi. Täysikasvui-

sen kynän sisällä on tästä jätteenä kuivia, ohuita

kalvoja. Kynän alapää on jokseenkin syvällä

ihossa ja siihen liittyy lihaksia, joiden avulla

h:iä voidaan liikuttaa. Ruodon ;ilapuolella on

syvä pituusuurre, johon usein muodostuu uusi,

pienempi höyhen, 1 i s ä h ö y t y. Kasuaareilla

ja muutamilla muilla linnuilla molemmat ovat

yhtä suuret. H:t liittyvät toisiinsa tiheäksi

peitteeksi, jonka tehtävä ennenkaikkea on suo-

jella ja lämmittää. Toisarvoinen on höyhenien
telitävä koristeena; tässä ovat erittäinkin koiras-

lintujen hääpuvun (ks. t.) höyhenet huomattavat.
Lisätäkseen vielä höyhenien suojaamiskykyä ja

tiviyttä vettä ja kylmää vastaan, voitelevat

esim. vesilinnut niitä pyrstön yläpuolella sijaitse-

vasta rauhasesta erittyvällä rasvalla. H.-pcite

on toisilla tiheämpi kuin toisilla, toisilla ko-

vempi, toisilla pehmeämpi. H:t eivät peitä koko
ruumiin pintaa, vaan muodostavat erityisiä

höyhen aloja, joiden välissä on laajoja, joko

paljaita tahi untuvapeitteisiä käytäviä. 11:1

vaihtuvat tavallisesti kahdesti vuodessa, sulka-
sadon aikoina; sitäpaitsi höyhenen reuna kuluu,

joten linnun alkuperäinen väri muuttuu.

E. W. S.

Höyhenpilvet (cirrus), heikot valkeahohtei-

set höyhensulkien tahi lankain muotoiset pilvet,

korkeus keskimäärin 8 km; ks. Pilvet. J . K.

Höylä, on puusepän t-ärkeimpiä työkaluja
puuosien muodostelemista varten. H:n (kuva 1)

runko on puusta, terä s teräksestä (joko yksin-

tai kaksinkertainen) ; kiilalla i se kiinnitetään

sopivaan asentoon. Kaksinkertaista terää käy-

'
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Kuva 1.

Huu LI MÖyiA\ A

Sovn.

2.2. <>m..

Kuva 5.

-?

tetään varsinkin leveämmissä höylissä, jotka

ovat tarkoitetut hienompaa tasoitusta varten.

Tavallisimmat höylälajit ovat: pitkähöylä
(rubank), 60-90 cm pitkä, suurempia, tasaisia

pintoja, sarvihöylä (kuva 1) pienempiä,
käyrähöylä (kuva 2) käyriä pintoja varten.

Kapoitten kohtion puhdistamiseksi käytetään
simssihöylää (kuva 3) . Erilaisten profiilien

aikaansaamiseksi käytetään hoikka höylää
(kuva 4). Saumauksia ja sinkkauksia varten on
monenlaisia huulihöyliä (kuva 5) (uurre-,
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Kuvu 7.

sauma-, kulmahöylä). Sinkkaus (kuva 6) esim.

tapahtuu siten, että lohenpyrstöinen pontti teh-

, dään huulihöylällä (kuva 5),

sekä sitä vastaavan nuutin
reunat ensin sahataan särmä-
sahalla (kuva 7), jonka jäl-

keen nuutti puhdistetaan vasi-

tuisella nuuttihöylällä (kuva

8) ; höylämalli suoraa nuuttia
varten (kuva 9). A m e r i i k-

kalaisessa höylässä on
runkokin raudasta. Höylän
alapintana on ohut rautalevy,

jonka erityisen ruuvi- ja vipu-

rakenteen avulla voi saada
tarpeen mukaan enemmän tai

vähemmän käyriin asentoihin,

joten tällaisen höylän käy-

täntö on sangen monipuolinen.
— Yhteenliimattavat pinnat

Kuva 8. tehdään jämssihöylällä.

Q
Mi^ijTri HÖyiA
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Kuva 9.

Kuva 10

jonka terä on sahalai-

tainen ja melkein pys-

tyssä, hienosti rosoi-

siksi, joten liimaus pa-

remmin tarttuu. H ä r-

kähöylää (kuva 10)

joka on kahden henki-

lön käsiteltävä, käyttä-

Ameriikkalainen höylä.

vät pääasiassa salvumiehet karkeampaan tasoi-

tukseen. — Puusepäntehtaissa käytetään edellis-

ten lisäksi höyläkoneita (ks. t.).

K. S. K.

Höyläkone, työkone, jossa kappaleita voidaan
koneellisesti höylätä. Metallien ja puun höylää-
miseen käyte-
tyt h:t ovat
olennaisesti

erilaiset. Ta-
vallisimmat
m et a 1 1 i-h:t

ovat n. s.

pöytähöyläko-
neita (kuva 1)

,

joissa höylät'

tävä kappale
kiinnitetään

edestakaisin
liikkuvaan pöy-
tään P ja leik-

kaava terä pöy-
dän yläpuolella olevaan „supporttiin" S, jota syöt-

tölaitteen avulla kullakin iskulla siirretään vähän
sivuttain poikkiansasta

Kuva 1.

A pitkin, joten kappa-
leen koko pinta saadaan
höylätyksi. Poikkian-
sasta A taasen voidaan
tarpeen mukaan siirtää

pystysuoraan suuntaan.

H. saa tavallisesti liik-

keensä hihnan kautta
tehtaan siirtoakselista.

Viime aikoina on kui-

tenkin yhä enemmän ru-

vettu käyttämään omaa
sähkömoottoria kutakin
työkonetta varten. — Te- ^^^"^^ 2.

rän leikkausnopeus h:ssa

on, riippuen koneen suuruudesta ja höylättävän

kappaleen kovuudesta, 50-300 mm/sek. lastun pak-

suus 0,»-2,5 mm. — Pienemmissä h:issa, n. s.

„shaping-koneissa", on pöytä kiinteä ja supportti

sovitetaan edestakaisin kulkevan ansaan päähän
(kuva 2)

Kuva 3. Kuva i.

Puuhöyläkoneen tavallisimman lajin

esittää kuva 3. Molempien pöytäpuoliskojen vä-

lissä, joiden päällitse höylättävä kappale (ta-

valliseti lauta) liikkuu, on nopeasti pyörivä, te-

rillä varustettu akseli (kuva 4). E. S-a.

Höyläpenkki, puusepän höyläysteline, johon

höylättävät laudat, listat

t. m. s. kiinnitetään eri

tapauksissa joko etu- t.

taka ruuvilla. Etu-

ruuvia käytettäessä höy-

lättävä puuosa lepää itse

penkillä ja puristetaan

kiinni n. s. penkki-
hakojen väliin.

K. S. K. Höyläpenkki.
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Höyry. H:ksi sanotaan Andrewsin määrityk-
sen mukaan kaasua (ks. t.) millä lämpöasteella

tahansa, joka on pienempi kuin sen kriitillinen

1. rajalämpötila. H. voidaan niin ollen muut-
taa nesteeksi ainoastaan kokoonpuristamalla. Jos
nesteen pinta on yhteydessä ilman, jonkun muun
kaasun tai ilmatyhjiön kanssa, niin höyryn muo-
dostuminen n. s. haihtuminen, tapahtuu
riippumatta nesteen lämpötilasta. Sitävastoin

varsinainen höyrystyminen, s. o. höyry-
kuplien synty alkaa nesteen sisällä vasta määrä-
tyssä lämpötilassa t, joka yleensä on vallitsevasta

paineesta p riippuva. Tavallisin höyry on vesi-

höyry. Seuraavassa taulussa esitetään vesihöyryä
varten yhteenkuuluvat arvot t, p, sekä tiheys y.

Paine p lasketaan ilmakehäpaineissa (atmosfää-

reissä) : yksi ilmakehä vastaa normaalisissa suh-

teissa (ilmapuntari 760 mm elohop.) 1,083 kg pai-

netta 1 cm^:iä kohti; teknillinen mitta on 1 kg/cm°.

paine p
lämpö-
tila t

ast. C.

!|

tiheys y i\
paine p lämpö-

tila t

ast. C.

tiheys y
ilmak. kg/mS

,!
ilmak. kg/m*

0,1 45., 0^
!

8* 169,5 4^
o« 80,9 o««

' 9,0 174^ 4.545

U 99,1 0,581
,

10^ 178,9 5y)i8

2,0 119,6 1,110
;

11« 183,, 5m89
3* 1:^2.8 1*22 ,;

12.0 186« 5-960

4* 142,8 9 1

',124 '1
13,0 190,6 6^25

5,0 151* 2h;i8 14,0 194^ 6,888

B,o 157,9 3,106

*'>38I il

15,0 197« 7,352

7* 164,0 20,0 211,3 9*18

Kun rajoitettuun tilaan (esim. Torricelli'n tyh-

jiöön) johdetaan määrätynlämpöistä höyryä, niin

sen paine kasvamistaan kasvaa, kunnes tuo tila

ei voi enempää vastaan ottaa, vaan kaikki h.,

joka siihen lisää johdetaan, muuttuu nesteeksi.

Tilan sanotaan silloin olevan h :11a kylläste-
tyn. Itse h:n, jolla on siiurin mahdollinen pai-

neensa tutkitulla lämpöasteella, sanotaan myös
olevan kyllästetyn. Jos määrät3'npaineiseen
kyllästettyyn vesihöyryyn johdetaan lisää lämpöä,
niin se aluksi kuivuu, sitten tulistuu, s. o.

lämpötila ja tilavuus kasvaa tiheyden vähetessä.

Tulistetusta h:stä voidaan johtaa pois siihen

tuotu lämpö, h:n lauhtumatta.

Käytännössä muodostetaan h:ä höyrykatti-
lassa (ks. t.), josta se höyryputkea pitkin johde-

taan siihen paikkaan, jossa sitä käytetään, esim.

höyrykoneeseen (ks. t.). Kyllästettyä höyryä
käytettäessä osa lauhtuu vedeksi jo höyryput-

kessa, mutta varsinkin koneessa; siten syntynyt
höyrynhukka on 20—30 % koko höyryn mene-

kistä. Vuosi vuodelta on teollisuudessa yhä
enemmän ruvettu käyttämään tulistettua h:ä,

jolla, paitsi jo mainittua tärkeää etua, ettei se

lauhdu vedeksi niin kauan kuin se on tulistet-

tuna, vielä on muitakin etuja, kuten isompi tila-

vuus, joten tarvitaan vähempi määrä höyryä ko-

neen kullakin iskulla, isompi joustavuus ja kim-
moisuus, joten voidaan käyttää ahtaampia ja

mutkikkaampia höyryjohtoja y. m.
E. S-a. (U. S:n.J

Höyryalus, ks. Höyrylaiva.
Höyryaura on uudemmassa sekä suurviljelyk-

.sessä että osuustoiminnallisessa maanviljelyk-
sessä tullut huomattavaan käytäntöön laajem-
milla, kivettömillä viljelysalueilla. Höyryaura-
sovituksia on pääasialli-sesti kolmea järjestelmää..

nimittäin kaksikonejärjestelmä, yksikonejärjes-
telmä kulkevassa koneessa ja yksikouejärjes-

telmä seisovassa koneessa. Ensinmainitussa ve-

lää kaksi höyrykonetta, kummallakin puolen pel-

toa, välillään edestakaisin auraa tahi muuta
maanmuokkausasetta, jolloin koneet liikkuvat

omin voimin eteenpäin, sitä myöten kuin työ

edistyy. Ilöyrykoneitten erikoisuutena on ta-

vallisesti koneen alla ja vaakasuorassa asennossa
oleva vetokela, johon vetoköysi kiertyy. Kulke-
van koneen yksikonejärjestelmässä on kone va-

rustettu kahdella kelalla, joista toinen purkaa
vetoköyttä sitä mukaan kuin toiseen keritään.

Toisen koneen asemesta on vastakkaisella puolen
ankkurivaunu, jota siirretään eteenpäin vuoro-
tellen höyrykoneen kanssa. Sanotun siirron toi-

mittamista varten koneesta käsin on vetoköysi

vielä kiinnitetty pellon kulmassa olevaan kiin-

teään ankkuriin. Edelliseen verrattuna tarvi-

taan tässä järjestelmässä toisen höyrykoneen
asemesta pitempi vetoköysi, ankkurivaunu ja

kulma-ankkuri. Kolmannessa järjestelmässä on
tarpeen, paitsi höyrykonetta, kaksi ankkurivau-
uua ja 3 ä 4 kulma-aukkuria. Muokkauaaseina
on tärkein moniteräinen aura, tav. tasapaino-
aura taikka kaksoisaura, sen lisäksi

jankkoauroja, kultivaattoreita,
äkeitä, jyriä, vieläpä kylvökoneita.
Höyryaura, jonka ikä lasketaan 1830-luvulta,

tuli 1854-G2 huomattavammin käytäntöön Eng:
lännissä ja sen kautta myöskin Egyptissä, 1868

Saksassa, Itävallassa j. n. e. Tärkeimmät val-

mistajat ovat Fo\\ler Leedsissä, Smith Woolsto-

nessa ja Howard Bedfordissa.

Höyryauran työn edut ovat syvempi ja voi-

makkaampi muokkaus, nopeampi työ (l,s m no-

peus skrssa, hevosilla noin l,o m ja vetohärällä

noin 0,7 m) ja sen kautta maan parempi kuoh-

keuttaminen, mahdollisuus työskennellä säästä

riippumatta, vähäinen työvoimain tarve j. n. e.

Työnpaljoudeksi lasketaan kaksikonejärjestel-

mässä kyntöä 20-25 cm syvään 4,5-7,o hehtaaria

päivässä, kuohkeuttamista 35-40 cm syvään
4,0-6,0 ha ja äestämistä 9-14 ha. Kustannukset
päivässä (30 H. V:lle koneille 1,500 kg hiiliä päi-

vässä) arvioidaan seuraaviksi: korkoa, kuole-

tusta, ylläpitoa 94 mk, hiiliä 42 mk, hiilen ja

veden veto 14 mk, palkkoja 10 mk eli yhteensä
160 mk. Saksassa (Sachsenissa) maksetaan
höyryauraurakoitsijalle 1 ha:n kynnöstä 45-50

Smk, minkä ohessa maanomistaja kustantaa hii-

let ja veden vetämisen (ks. Aura ja Moot
t o r i a u r a.) I. A. S-

Höyryjuntta ks. Paalu- t"
juntta.
Höyryjyrä, leveäpyöräinen ras-

kas lokomobiili, jolla maantiet ja

varsinkin
makadamisoi-
dut (sepelillä

soratut)

viertotiet jy-

rätään tasai-

siksi.

Höyry-
kaappi ks.

Kylvyt.
Höyryka-

leissi, ka- Höyryjyrä.
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leissi (ks. t.), jolla paitsi purjetta on myös
höyrykone, johon se voi tyynen sattuessa tur-

vautua.

Höyrykattila, rautalevystä tehty, suljettu as-

tia, jossa vesi kiehutetaan höyryksi. H:n muoto
oli alkujaan (James WattiQ ai-

kana) kuvassa 1 esitetty „kofTertti-

muoto"; tuli ja polttokaasut kos-

kettivat kattilaa alhaalta ja si-

vuilta. Sellainen kattila kestää

kuitenkin ainoastaan hyvin pienen

Kuva 1.
höyrypaineen. Nykyään käytetääu
silinterinmuotoa (kuva 2). Osa
h:sta on täytetty vedellä, muu osa

höyryllä. Kuta isompi h:n vesi-

tila on, sitä kauemmin alkulämmi-
tys kestää ennenkuin höyryä syn-

tyy, mutta sitä tasaisempana höy-
rynpaiae sitten pysyy höyrynmeue-
kin ollessa epätasainenkin. Kuta

Kuva 2. isompi höyryntila on, sitä parem-
min vesi pääsee erottumaan höy-

rystä ja sitä kuivemmaksi siis höyry tulee.

Tulistamalla höyryä voidaan kuitenkin pien-

höyrytilaisistakin h:sta saada kuivaa höyryä.

Hista saatu höyrymäärä riippuu etupäässä n. s.

tulipinnan suuruudesta, mikä on se osa

kattilasta tahi siihen kuuluvista putkista, jota

koskettaa toisella puolen vesi ja toisella puolen

tuli (välitön tulipinta) tahi polttokaasut (välilli-

nen tulipinta). Keskimäärin voidaan laskea tuli-

pinnan kunkin neliömetrin synnyttävän hyöryä
noin 15-25 kg tunnissa (höyryvetureissa, joissa on

keinotekoinen veto, saadaan 60 kg:aan saakka).
H:n kokonaissovitiiksen muurauk-

sineen esittää kuva 3. K on höyry-
kattila, A arina, li tuhkauum, B
„tulikynnys", joka kuristaa liekin,

saaden siten aikaan paremman sa-

vun ja ilman sekoituksen; C ovat

savusolia, S savutorvi. Viimeisessä savusolassa
on luukku L, jota h:n etupuolelta voidaan tar-

peen mukaan nostaa ja laskea siirtämällä vasta-
painoa G; D on höyrj-kupu ja siinä polvi E
(kannattaa höyryventtiiliä) ja F (varaventtiili,
ks. t.) ; H on tyhjennysputki.

H:t jaetaan seuraavasti: 1. yksinkertaiset pyö-
reät h:t; 2. tulitorvi-h:t ; 3. kiehumatorvi-h:t;
4. tuliputki-h:t („tuubi-h:t") ; 5. vesiputki-h:t

;

6. yhdistetyt h:t. — Tavallisimmat ovat lajit

4 ja 5. Kuva 4 esittää suuren laiva-tuliputki-h:n.
Neljän tulitorven sisällä on kussakin tulipesä;
polttokaa.sut menevät tulitorvien toisissa päissä
oleviin „nokikammioihin" ja sieltä takaisin tuli-

putkien (läpimitta noin 7-9 cm) kautta savu-

Kuva i.

Kuva
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torveen. Päätylevyn yläosassa näkyvät pienet

vaaleat pyörylät ovat harustustankojcn (n. s.

ankkurirautojen) päät. Kuva 5 esittää vesi-

putkikattilan. Pyöreä yläkattila on noin puo-

leksi, sen alapuolella olevat, viistoon kulkevat

suorat vesiputket (läpimitta 10 cm) kokonaan
vedellä täytetyt. Ylukattilan ja vesiputkien

välistä näJcyvät taivutetut tulistajaputket, joiden

kautta kattilasta tuleva höyry kulkee. — Yhdis-

tetyn tulitorvi- (alipuolella) ja tuliputki-h:n

(yläpuolella) esittää kuva 6.

Maissa, missä saadaan kivihiiliä, käytetään
melkein yksinomaan tätä polttoainetta h:n läm-

mittämiseen ; meillä, varsinkin pienemmissä
h:eissa, puita. Yksi kg kivihiiltä kehittää 6-10 kg
höyryä, yksi puu-kg 2,5-3,5 kg. Yhden kivihiili-

tahi puu-kg: n polttamiseen tarvitaan 15-20 kg
(noin 12-15 m') ilmaa. E. S-a.

Höyrykeittiö, laite, jossa ruokia y. m. voi-

daan keittää höyryllä, joko siten että höyry

Kuva 3. Kuva 2.

tulee suljetussa astiassa välittömään yhteyteen

keitettävän aineen kanssa, tahi siten että se ai-

noastaan ympäröi keittokattilaa. Tämän keitto-

tavan etu on siinä, että höyrykattilasta saadulla

höyryllä voidaan käyttää useita keittokattiloita

ja kiehuttaa niiden sisällä oleva aine mahdolli-

simman tasaisessa lämpötilassa. „Pohjaan pala-

minen" vältetään ja voidaan käyttää mielivaltai-

sen suuria keittoastioita mielivaltaisen matkan
päässä tulipesästä. Tällaisia laitteita käytetään
paitsi ruokien keittämiseen monessa teollisuuden

haarassa, kuten panimoissa, väri- ja saippuateh-

taissa, meijereissä y. m. — Höyryn voi johtaa

suoraan keitettävään aineeseen luonnollisesti ai-

noastaan silloin, kun lauhtumisveden sekoittu-

misesta aineen kanssa ei ole mitään haittaa.

Keittoastia on silloin joko metallia tahi puuta.

Kun höyry ei saa tulla välittömään yhteyteen

aineen kanssa, johdetaan se enimmäkseen sisä-

puolisen kattilan ja ulkopuolisen kuoren väliöeen

välitilaan. Sellaiset laitteet tehdään joko puusta

ja kuparista tahi pelkästään kuparista, tai myös-

kin rautalevystä. Jos lämpötila keittokattilassa

ei ole tarkoitettu nousemaan yli 100°, voidaan

käyttää kuvan 1 osoittamaa laitetta. Kuva 2

esittää suljettua kaksiseinä-h:ä. Höyry tulee

sisään c:sta, ulos &:stä; sisäkattila tyhjennetään

c:stä. l on lämpömittari. Kattilan sisällä on

sekoituslaite, joka saa liikkeensä hihnan käyt-

tämästä akselista. E. S-a.

Höyrykone. Ensimäinen jonkinlaisen merki-

tyksen saavuttanut h. oli Newcomenin h. v.lta

1705. Sen periaatteellinen rakenne selviää kuvasta

1. Silinteri S on rakennettu juuri höyrykattilan K
yläpuolelle, ja alipäässään varustettu kolmella

hanalla 1, 2 ja 3. Höyry lasketaan silinteriin

hanan 2 kautta, jolloin mäntä nousee ylös; sen

päästyä yläpäähän suljetaan 2 ja avataan het-

keksi 3, jolloin kylmä vesisuihku astiasta lo syök-

see silinteriin lauhduttaen höyryn vedeksi ja syn-

nyttäen silinterissä tyhjiön, jenka jälkeen ulko-

ilman paine työntää männän alas. Kun se jäl-

leen on saapunut alipäähän, lasketaan hanasta 1

vesi ja lauhtunut höyry pois, minkä jälkeen

entinen toiminta uudistetaan. Höyryn tarkoitus

tässä koneessa siis oli ainoastaan saada aikaan
tyhjiö, jotavastoin varsinaisena liikevoimana oli

ilmakehän paine. Höyryn lauhtumisesta höyry-

silinterissä johtui suuri lämmönhukka. James
Watt teki sitten 18:nnen vuosis. loppupuolella

niin tärkeitä parannuksia h:n rakenteeseen, että

sen jälkeiset parannukset ovat olleet verrattain

pienet.

Tavallisen luisti-h:n esittää kuva 2. Höyry
tulee putkesta P höyryveuttiilin W kautta
luistikaappiiu .1/, josta epäkeskon T kulettama
tasapintaluisti L laskee sen höyrysolien n

kautta vuoroin silinterin A toiseen ja vuoroin

toiseen päähän, jolloin höyry työntää männän
C edellään, toimittaen siten hyödyllistä työtä.

Männän C yhteydessä olevasta ristikappaleesta

D johtuu liike kiertokangen E ja kammin F
välityksellä akseliin G. Liikkeen tasoittamisen

saavat aikaan huimapyörä H sekä höyryjohdon
kuristusläppään vaikuttava keskipakosäätäjä S.

Silinterissä työnsä toimittanut höyry johdetaan

joko ulkoilmaan tahi lauhduttajaan
;

jälkimäi-

sessä tapaukses-a mäntään vaikuttava vastapaine

tulee pienemmäksi ja höyryn toimittama työ

i
siten suuremmaksi. Lauhdutusvesi ja lauhtunut

höyry poistetaan n. s. ilmapumpun avulla, joka

enimmäkseen saa liikkeensä höyrykoneesta
(makaavissa koneissa tavallisesti kammin-
tapista) . Edullisempi on käyttää eri solaa höy-

ryn tuloa varteu silinteriin ja eri solaa menoa
varten ; höyrynjakoeliminä silloin käytetään
tasapintaluistin asemasta tavallisesti kaksi-

Höyrykoneen läpileikkaus.
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puineen, kuvassa 5 kolmesilinterinen pystykoue
(trippelikone). Aivan viime aikoina on vielä
ruvettu rakentamaan n. s. myötävirta-h:ita,
joissa höyry lasketaan silinteriin sen päistä ja
poistuu keskeltä, kulkien siis molemmin puolin
keskiosaa aina samaan suuntaan, (kuva 6) ;

lämpötilan vaihdokset tulevat silloin pienem-
miksi.

Yksisilinterisen, ilman lauhduttajaa olevan
luisti-h:n höyrynmenekki on noin 15—20 kg
indikoitua hevosvoimaa kohti tunnissa. Uusim-
milla parannuksilla varustettujen, tulistettua

Kuva i

istuinventtiilejä, jotka saavat liikkeensä silin-
terin kanssa yhdensuuntaisesta ohjausakselista
(kuva 3) . Höyryä vielä säästetään siten, että
annetaan sen paisua 2:.ssa tahi 3:ssa silinterissä
perätysten (yhdistetyt h:t), jolloin seuraava
silinteri aina on isompi kuin edellinen. 2-silinte-
risen h:n molemmat silinterit voivat olla joko
perätysten (tandem-järjestelmä) tahi vieritysten
(compound-järj.), jälkimäisessä kohdistuu mo-
lemmassa silinterissä kehitetty voima omaan
kampiinsa. Kuvassa 4 esitetään tandem-venttiili-
kone alla olevine lauhduttajineen ja ilmapump- Kuva fi.
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Hö>'Tj'kupu.

höyryä käyttävien lauhdutus-li:n höyrynmenekki
on nyttemmin saatu alenemaan 4 kg:aan ind.

hevosvoimaa kohti tunnissa. H:n terminen vai-

kutusmäärä, s. o. luku joka osoittaa kuinka suuri

osa höyryn kautta koneeseen tuodusta lämmöstä
muuttuu työksi, on likipitäin = tuntisen höyryn-
menekin käänteisarvo; siis jos höyrynmenekki
on esim. 5 kg ind. hevosv. kohti, niin on terminen

vaikutusmäärä '/s = 20 %.
Höyrynpainetta, joka Wattin aikana oli

ainoastaan vähän yli 1 ilmakehän, on vähitellen

korotettu, joten nykyään tavallisia paineita

ovat 10 ja 12 ilmak., joskus enempikin.
E. S-a.

Höyrykupu, höyrykattiloiden yläosaan sovi-

tettu silinterinmuotoinen suljettu tila, jonka tar-

koitus on koota ja kuivata höyryä
ennenkuin se johdetaan höyry-

koneeseen. Tavallisesti on h:n ylä-

päässä soikea (300-400 mm) kulku-

aukko, joka suljetaan kiinniruuva-

tuUa kannella, ;a samansuuruinen,
reunoista niitatulla litteäraudalla

vahvistettu aukko kattilalevyssä

;

h:n sivuun kiinnitetään tavallisesti 2 valurau-

taista polvea höyryventtiilin ja varaventtiilin

kannattamista varten (ks. Höyrykattila).
Kokemus on osoittanut, että h. ei ole niin edulli-

nen höyrynkuivaaja kuin ennen luultiin; tehok-

kaampi sekä yksinkertaisempi on kattilan sisällä,

sen pituussuuntaan kulkeva n. s. kokoojaputki,

johon höyry tulee pienien reikien kautta ja josta

se johdetaan höyrykoneeseen. E. S-a.

Höyrykylpy "ks. Kylvyt.
Höyrylaiva, liöyrynvoimalla kulkeva alus.

Voiman synnyttää yksi tahi useampi höyrykone
tahi viime aikoina useinkin höyryturbiini.

Eteenpäin kuljettavia laitteita on: 1) siipi-
ratas: alaosallaan veteen tapaava monisiipinen

ratas, jonka akseli on laivan poikkisuunnassa ja

joita on joko yksi laivan kummallakin sivulla

(käytetään enää vain matalakulkuisissa joki-

aluksissa) tahi yksi laivan perässä; 2) kokonaan
veden alla oleva propelli 1. potkuri, jonka

muodostavat laivan pituussuuntaan kulkevaan
vaakasuoraan akseliin kiinnitetyt ruuvipinnan

muotoisesti taivutetut siivet, luvultaan 2, 3 t. 4,

jotka akselin pyöriessä ruuvautuvat vastusta-

vassa vedessä eteenpäin niinkuin ruuvi mutte-

rissa. Potkureja käytetään yhtä tahi useampia
(ei kumminkaan nykyjään useampaa kuin nel-

jää) ja ne asetetaan tavallisesti laivan perään
(jäänsärkijä-laivoissa ja höyrylautoissa on jos-

kus myös keulapotkuri, Sampo, Tarmo). Ne
valetaan valuraudasta, valuteräksestä tahi prons-

sista : 3) t u r b i i n i p r o p e 1 1 i, joka on no-

peasti pyörivä leveäsiipinen potkuri, jonka perä-

puolelle asetetut kiinteät johtosiivet antavat

propollivedclle suoraan peräänpäin menevän
suunnan. Tavallinen potkuri heittää veden taak-

seen ikäänkuin punottuna köytenä. Turbiini-

propelli antaa pienellä halkaisijalla suhteellisesti

hyvän tehokkaisuuden, joten se sopii matdassa
kulkeville laivoille; 4) hydraulinen pro-
pelli, jonka muodostaa voimakas keskipakois-

pumppu, joka heittää vettä peräänpäin yhdestä

t. kahdesta putkesta pannen siten laivan liikku-

maan eteenpäin (tällä on ainoastaan puolet ta-

vallisen potkurin tehokkaisuudesta) . — Ensi-

mäinen höyrylaiva ,,Charlotte Dundas" laskettiin

veteen 1802 Clyde-joella Englannissa. V. 1807

Fulton avasi rakeiitaniallaau laivalla matkustaja-

liikenteen Hudson-joella ja 1818 kulki höyry-

laiva „Savannah" ensimäisenä Atlantin yli 26
vuorokaudessa. V. 1840 ,,Cunard"-linja aloitti

öäännöllisen höyrylaivaliikenteen Atlantilla „Bri-

tanuia" nimisellä puusta rakennetulla siipiratas-

laivallaan, joka kulki 8'/2 solmuväliä tunnissa (1

solmuväli = 1852 metr.). Suurimmat edistys-

askeleet viimeisten 70 vuoden kuluessa ovat:

propellin keksiminen (John Ericsson ja Francis

Smith, patentit v:lta 1836) ; raudan ja teräksen

käyttäminen rakennusaineena ; korkean höyry-
paineen, tulistetun höyryn ja kaksi-, kolmi- ja

neli-paisuntakoneiden käyttäminen: pintalauh-

duttajan keksiminen; höyrylaivojen rakentami-

nen erikoisiin tarkoituksiin: 1) pikalaivat
yksinomaan matkustajaliikennettä varten, joi-

den nopeus on keskimäärin 23 solmuväliä tun-

ni.ssa (uudenaikaisin pikalaiva „Mauretania":
pituus 790' = 241 m, leveys 88' =26,8 m, kulku
syvyys 33' -6>"-10,2 m, deplasementti 38,000 ton-

nia, 68,000 indikoitua hevosvoimaa, nopeus 25'/,

solmuväliä tunnissa, matka Atlantin yli kestää

4 vuorokautta ja 11 tuntia, 2,165 matkustaja-
paikkaa, 938 henkeä miehistöä); 2) matkus-
tajalaivat, jotka ottavat myös lastia, niiden

nopeus on n. 16 solmuväliä tunnissa (suurin

,,White Star" linjan rakenteella oleva laiva Olym-
pic

;
pituus 840' = 256,2 m, leveys 92' = 28 m, de-

plasementti 60,000 tonnia) ; 3) lastilaivat:
nopeus noin 12 solmuväliä; 4) hinaaja-aluk-
set, jotka toimittavat merellä veturin virkaa.

[..Mauretania, reprinted from jEngineering'
'"

(1907) : Karl Eadunz, .,100 Jahre Dampschiffahrt
1807-1907"; W. H. White, „Manual of Naval
Architecture" (1900) ; A. Campbell Holms,
„Practieal shipbuilding" (1904) ; .,Johow's Hilfs-

buch fur den Schiffbau" (1902) ; W. Miiller, „Cie

ShifFsmaschinen" (1908) ; C. Bauer, „Berechnung
und Konstruktion der Schiffsmaschinen und
Kessel" (1908) ; C. Dick ja Otto Kretschmer,
..Haudbuch der Seemannschaft" (1902)]. Tähän
liitekuva Höyrylaivoja I, II, ITI.

H. Schvctsbg.

Keis. as. 27 p:ltä maalisk. 1890 ryhmittää mat-

I

kustajahöyryt kolmeen luokkaan: 1) merta kulke-

I vat ; 2) rantahö\'^ryt (sisä- ja ulkosaaristossa sekä

Suomen rannikkoja pitkin Suomen satamain ja

Pietarin välillä sekä järvivesistöissä kulkevat) :

,
3) höyrypurret, kannelliset tai kannettomat

j

määrätyillä, katsastuksessa nimenomaan ilmoi-

; tetuilla kulkuväylillä, sisäsaaristossa tahi jär-

;
villa sekä joilla ja kanavilla matkustajaliikettä

' välittämään hyväksytyt alukset. Matkustajain

j

turvallisuuden vuoksi on olemassa erikoisia sää-

j
döksiä, jotka aluksen tulee virallisessa katsas-

tuksessa täyttää, ennenkuin se hyväksytään tar-

koitukseensa. Xiinpä merta kulkevien ja ranta-

höyryjen tulee olla täysikannelliset ja kaikkien

matkustaja-alusten varustettuja määrätyillä pe-

lastus- ja turvallisuuslaitteilla. — Merta (Laa

tokka mukaan luettuna) kulkevan matkustaja-
höyryn päällikön tulee olla säädetyn merikap-
teenitutkinnon suorittanut henkilö. Päällikkyys
rantahöyrylaivalla voidaan uskoa kauppalaivurin-

tutkinnon suorittaneelle henkilölle. Höyrypurren
päälliköksi kelpaa jokainen hyvämaineinen hen



Höyrylaivoja I.

Fultonin liöyrjiaiva »Clermont» Hudson-virralla.

Suomen ensimäinen höyrylaiva »Ilmarinen» Puhoksen lahdessa Kiteellä. Laivan
rakennutti tehtailija N. L. Arppe kesällä 1833.

Suomen Höyrylaiva o/y:n aluksen »Titaniau» ruokasali.



Höyryh^

1. )i.

Peräsin.
Potkuri.
Höyry- ja ankkurikHla
II lk.'tu|iakkahuone.
Aamiaishuoiie.
Hengenpelastusvene.
Kokoonlaskettava vene
Komentosilta.
Kapteenia
huone.

Tähvstämö.
I Ik. ruokailu
huone.

I Ik. tupakka-
huone.

13. I Ik. seurustelu- 17. Konehitoue.

huone. 18. Hiilisäiliö.

u, Il Ik. varasali. ly. Yksipäätyinen
1.') H Ik. seurustelu- kattila.

huone. 20. Kaksipaätyinen

1(i Postihuone. kattila.
•-'1. Kattilahuuue.
>> limavaihdiu.
•jy. .Surtulaishuiiiii-i

-'4. Sairashuoneita.

•2. Pitilt!

Ik. ruokasali.
II Ik. ruokasali.
Vararuokasali.
Kylpyhuoneita.
Mukavuuslaitoksia.
Koneenkayttiljieii

messi.
II Ik. tarjoilu-

huone.
Lämmittäjien ruo-

kailuhuone.
13.

Parluritupa.

Ik. astiain-

i-suhuone.

Vliläiiiiiiitla.jäii

huone.
KoneenkäyttäjiiMi
pesuhuone.

Konehuoneen
kuilu.

KnniTiikiiyttäjien
liuoneita.

Dynamokonc-.
Teuiastushuone.
I Ik. keittiö.

K ;i k s i p o t k



ii-m.

rimiesten huy-
,eita.

iiyaiuolastia.

tta kattiloita

arten.

oma vettä.

itkuriakselitLiancli.

ikunakseliu
fugaslaakeri.
•äupitokune.

II Ik. hyttfjii.

Postihuuiie.

Seiiriisteluliuone

Loisto-hyttejä.

1 Ik. keitiiii.

Liinavaatf-
liiiune.

38.

39.

Loistohyttejä.
I Ik. ruoka-
salin valo-
kuilu.

Lastenhuone.
I Ik. hyttejä.

Kylpyhuoneita, 46.

ilai- 47.

4S.

joilijattarien

huoneita.
Matkakapineita.
Alasmeno väli-

k.nnnelle.

Ankkurikela.
Ankkiiriklyysi.
Kettinkilaatikko.
Varakettinki-

aatikkd.

Perunoiileu säi-

lytysluione.

Ktiysikoniero.

Lämmittäjien
keittiö.

Lämmittäjienjkylpy-
ja pesuhuone.

I Ik. tarjoiluhuone.

I Ik. astiainpcsu-
kaappi.

Hopeain ja jiuima-
tavaroiden esille-

anto-huone.
Saviitorvikuilu.
Tuhkasäiliiit.

Kattilahuoneen
kuilu.

Kuivaushuone.
Tarjoilijattarien

huone.
Tarjoilijoiden

huone.
Miehistön huoneita.
Kuysikoniero.
Hyttejä.
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kilo, joka on taitava merimiehenammatissa ja

jolla on paikkakunnan katsastusmiesten antama
kelpoisuustodistus. Jos höyrypursi katsastuk-

sessa havaitaan niin kantavaksi, että se voi ottaa

vähintään 100 matkustajaa, tulee päällikön olla

kauppulaivuritutkinuon suorittanut. — Höyry-
laivan virallinen katsastus on suoritettava ker-

ran vuodessa.
Höyrylaivaliike ks. L a i v a 1 i i k e.

Höyrylaivalinja ks. L a i v a 1 i i k e.

Höyrylapio, pääasiallisesti kuivalla maalla
käytettävä maankaivamis- 1. ruoppauskone, joka

käyttökonei-
neen ja

nostotelinei-

neen neli-

pyöräisellä

vaunulla
liikkuu kis-

koja myö-
ten. Nosto-
telineen va-

rassa on
vahva, var-

rellinen

rautakoura 1.

lapio, joka
ruoppii

maata kai-

voksen rin-

nasta, kun varsi koneen avulla pannaan teke-

mään heilurimainen liike telineessä olevan tuki-

pisteensä ympäri. Höyrylapioita käytetään erit-

täinkin Englannissa, Ameriikassa ja Ranskassa

kanava- ja rautatieleikkausten y. m. suurten
maankaivaustöiden suorittamiseen. H:n kaikki
osat tehdään raudasta ja hyvin vahvat. Lapion
koura voi suurimmissa koneissa vetää kuutio-
metrin, jopa kaksikin. <7. C-4n.
Höyrylautta on leveähkö, matalassa kulkeva

höyrylaiva, joka välittää matkustajain, ajokalu-
jen, rautatievaunujen ja -junien kuljettamista
salmissa y. m. yliinenopaikoissa. Keula ja perä
ovat samanlaiset ja muistuttavat tavallisen lai-

van perää. Kuljettimina on joko siipirattaat
kupeilla tahi potkurit kummassakin päässä, niin
että h:t voisivat yhtähyvin kulkea kumpi pää
hyvänsä edellä.

Höyrylämmitys ks. Lämmityslaitok-
8 e t.

Höyrymittari, viime aikoina keksitty ja jo

paljon käytetty koje, jolla mitataan höyryjohdon

kautta kulkevaa höyrymäärää. — Sekuntinen
höyrymäärä Q, joka nopeudella v virtaa höyry-
johdon poikkipinnan F kautta, lasketaan kaa-
vasta

Q = Fvy;
y on höyryn tiheys, mikä riippuu paineesta;
jos tämä ei paljoa muutu, on Q verrannollinen
arvoon Fv.
H:t ovat joko nopeusmittareja tahi poikki-

pintamittareja. Edellisessä F on muuttumaton
ja Q verrannollinen muuttuvaan nopeuteen v.

Kuva 3.

Periaatteellisen rakenteen esittää kuva 1. Höyry-

johtoon on sovitettu levy L pyöreine aukkoineen
F ja johtoineen a ja. h; kuta isompi nopeus v

on, sitä isompi on johdoissa a ja & vallitsevien

paineiden erotus, mikä sopivalla kojeella voi-

daan mitata. — Jälkimäisissä nopeus pidetään

samana ja Q on verrannollinen pintaan F. Höyry-
johtoon tehdään kuvan 2 muotoinen polvi, jossa

on siirrettävä lautanen c. Nopeus v, jolla höyry
virtaa lautasen c ja polven seinän välisestä

renkaanmuotoisesta aukosta riippuu lautasen mo-
lemmin puolin vallitsevan paineen erotuksesta;

koska tämä on muuttumaton (= paino G), on *

muuttumaton; polven muoto taas on valittu siten,

että poikkipinta F on verrannollinen etäisyyteen

X 0-viivasta. Jos lankaan l kiinnitetään kynä.

saadaan diagrammi, joka osoittaa höyrymenekin
eri aikoina: jos kojeeseen vielä sovitetaan mano-

metri kynineen, saadaan toinen diagrammi, joka

osoittaa vastaavat höyrypaineet.
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cttni

Kuva 1.

Kuva 3 esittää tämänmallisen h:n kokonais-

rakenteen, h:n viereinen kuva eräästä kemialli-

sesta tehtaasta saadun diagrammin, mikä käsit-

tää aikaa klo ll:stä aamulla klo ll:een illalla.

Yläpuolinen pinta o esittää poikkipinnan F
arvot {- höyrymenekki) , alipuol. pinta h vas-

taavat höyrypaineet. Pinnasta a selviää, että

mainittuna aikana tehtiin 4 eri toimitusta, johon

höyryä tarvittiin ja jotka kaikki paitsi viimei-

nen, jolloin höyryventtiili turhaan oli auki puoli •

tuntia, kestivät vajaata 2 tuntia. Klo 10:n ja

ll:n välillä illalla diagrammi näyttää lyhyt-

aikaisen erittäin suuren höyrymenekin, — sitä

oli silloin vastoin tavallisuutta tarvittu paljon

veden lämmittämiseen. E. S-a.

Höyrjnnäntä, höyrykoneitten silinterissä liik-

kuva, männänvarteen kiinnitetty, avonainen tahi

suljettu koneosa, johon höyrynpaine vaikuttaa.

H:n läpimitta sorvataan vähän pienemmäksi kuin

^ 1^
silinterin läpimitta

on, ja tiivistetään si-

ninterin seinää vas-

itaan joustavien valu-

W rautaisten renkaitten

(tavallisesti 2-4)

Kuva 2. avulla. Kuvassa 1 esi-

tetään pystykoneissa,

etenkin sotalaivoissa käytetty valuteräksinen avo-

nainen h., kuvassa 2 makaavan höyrykoneen sul-

jettu h. Isompien h:n tiivistysrenkaat eivät ole

tarpeeksi joustavia, vaan niissä tarvitaan erityi-

siä pingoitusjousia tiivistysrenkaitten sisäpuo-

lella. Höyryn haitallisen lauhtumisen pienentämi-

seksi voidaan onttoa h:ää lämmittää sisältä ve-

reksellä höyryllä. E. S-a.

Höyryntulistaja, laite, jossa vesihöyry kuu-
mennetaan niin, että sen lämpötila tulee kor-

keammaksi kuin kyllästetyn höyryn lämpötila

(ks. Höyry). H:n tarvittava tulipinta
(se pinta jota polttokaasut koskettavat) riippuu

sekä tulistusasteesta että höyryn kosteusmää-
rästä; jos tahdotaan lämpötila 250-300° C, tulee

h:n tuli pinnan olla Vs^Vs kattilan tulipinnasta.

Tulistamaan 1 kg kuivaa höyryä 1° C tarvitaan

noin 0,54 lämpöyksikköä.
H:ia on a) välittömästi lämmitettäviä omine

tulipesineen ; ne tulevat kysymykseen kun höyry
käytetään pitkän matkan päässä kattilasta;

polttoaine tulee nii&-sä epäedullisesti käytetyksi
koska on laskettava niin paljo kylmää ilmaa tuli-

pesään, että lämpötila ei ole 600°-700° korkeampi
(lämpötila höyrykattiloiden tulipesissä yleensä

noin 1,000°). b) välilli.sesti lämmitettäviä h:ia,

enimmäkseen 25-35 mm sisäläpimittaisista ta-

komarautaputkista ja sovitetut sellaiseen paik-

kaan kattilan savusolaa, missä lämpötila on noin

50U°-700° (ks. Höyrykattila). Harvemmin
käytetään laajoja, rivoilla varustettuja valurauta-

putkia (Schwoererin järjestelmä). Höyryvetu-

reissa ovat joko ylimmät tuliputket tulistaja-

putkia (2 tahi 3 riviä väljempiä putkia, joiden

sisällä on 4 tulistajaputkea, Schmidt-järjestelinä)

,

tahi on keskiosa kaikista tuliputkista niitä ympä-
röivän tiiviin levykammion avulla erotettu tu-

listajaksi (Pielock-järjestelmä) . Höyrylaivoissa

on tähän asti ainoastaan vähissä määrin käy-
tett}' h:ia, mutta on niitä viime aikoina alettu

laivoissakin yhä enemmän käyttää. E. S-a.

Höyrypannu ks. Höyrykattila.

Höyrypannuvakuutus. Vakuutusta höyry-

pauuuräjähdysten varalta myönnetään tavalli-

sesti siten, että palovakuutu-skirjaan liitetään

erityinen lisäys, n. s. höyrypannuräjähdyspykälä.
Englannissa ja Ameriikassa myönnetään kuiten-

kin itsenäisiä höyrypannuvakuutuksia ja har-

joittavat tätä liikettä sekä palo- että tapaturma-

vakuutusyhtiöt. Usein on höyrypannuvakuutus
sangen läheisessä yhteydessä höyrypannujen tar-

kastukseen. Suomessa myönnetään puheenaole-

via vakuutuksia ensinmainittua tapaa käyttä-

mällä, ks. Höyrykattila.
Höyrypilli ks. H ö y r y v i h e 1 1 i n.

Höyrypuimakone ks. Puimakone.
Höyrypumppu ks. Pumppu.
Eöyrypursi on huvimatkailua tahi urheilua

varten kevyesti ja usein komeastikin rakennettu

höyrylaiva.
Höyryputki, putki, jota myöten höyry johde-

taan höyrykattilasta käyttöpaikkaan, esim.

höyrykonee.seen. H:t tehdään joko valuraudasta,

takomaraudasta (yhteenkeitetty satima tahi

valssattu, saumaton putki) tahi kuparista. Valu-

rautaa saa kuitenkin käyttää ainoastaan, kun
työponne on korkeintaan 8 ilmakehää, kaiken-

suuruisissa h:ssa, kun ponne on 8-13 ilmakehä.ä

korkeintaan 150 mm:in läpimittaisissa h:ssa,

eikä ensinkään kun ponne on 13 ilmakehää kor-

keampi. Kun valurautaisia h:ia vielä ei ensin-

kään voi taivuttaa ja niiden teko vaatii erityisiä

puumalleja, ei niitä paljoa käytetä. Kupari on

sitkeää ja kupariputkea voi helposti taivuttaa,

mutta se ei kestä tulistettua höyryä. Enimmin
käytettyjä ovat siitä syystä takorautaiset h:t.

Kuu lämpötila niin paljon vaihtuu, vaaditaan

yleensä jonkinlaisia laitteita, jotka sallivat

pituussuuntaisen laajenemisen ja supistumisen,

enimmäkseen joustava mutka. H:t päällystetään

jollakin eristävällä aineella sekä säteilemisen

pienentämiseksi että koskettiksesta johtuvien

tapaturmien välttämiseksi. H:n tarvittava läpi-

mitta lasketaan tavallisesti 15-20 m/sek. nopeu-

den mukaan, kun höyry on kyllästettyä ja 25-30

m/sek. mukaan, kun höyry on tulistettua; voi-

daan kuitenkin käyttää suurempiakin nopeuksia.

E. 8-a.

Höyryruisku, höyrykoneen käyttämä ruisku

(ks. t.) ; eroaa käsiruiskusta yhtämittaisen toi-

mintansa ja suuremman työkykynsä kautta. H:

n

pääosat ovat höyrykattila A varustimineen,
liöyrysilinteri B, ruiskulaite C sekä kampivälitys

huimapyörineen D. Koko laite on sovitettu neli

HöyrjTuisku.
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pyöräisille (joskus kolmipyöräisille) vaunuille.

H:n tulee voida kehittää ruiskuu käyttämiseen
tarvittava höyry hyvin lyhyessä ajassa (väliin

käytetään paloasemilla sellaista sovitusta, että

h:t ovat yhteydessä lämmitetyn höyrykattilan

kanssa, joten niissä alati on kiehuvaa vettä)

,

kovan heilumisen pienentämiseksi, vaunuja no-

peaan kuljetettaessa, tulee kaikkien raskaampien
osien olla mahdollisimman lähellä vaunujen
painopistettä, eikä vaunujen taipuminen saa vai-

kuttaa vahingollisesti ruiskulaitteeseeu. — Ensi-

mäisen h:n rakensi Ameriikassa 1840 Hodge

;

Eurooppaan (ensin Englantiin) h:t tulivat vasta

20 V. myöhemmin. E. S-a.

Höyrysaha, höyrykoneen käyttämä saha

(ks. t.). H:ksi sanotaan myös koko sahauslai-

tosta sisustuksineen ja laitteineen, jossa on yksi
tahi useampia h:oja. E. S-a.

Höyrysilinteri, se osa höyrykcneesta, jossa

höyry toimittaa työnsä työntämällä höyrymän-

Kuva 1. Kuva 2.

tää edestakaisin. H:iä sulkee toisesta päästä ruu-

veilla kiinnitetty kansi, toisesta joko kansi, höy-

rykoneen runko tahi h:iin valettu kiinteä pohja.

Jälkimäisen kannen (pohjan) läpi kulkee männän-
varsi, jonka kulkureikä on varustettu tiivistys-

hoikilla ja tiivisteillä. Jos h:llä on höyryvaippa,
käytetään enimmäkseen n. s. ,,sisäsilinteriä", joka
kiinnitetään ulkopuolisen silinterin sisälle ja tii-

vistetään liitoskohtaan vasaroidulla kuparilan-
galla; sellaisen h:n esittää kuva 1, jossa höyry
johdetaan alipäästä vaipan kautta h:iin. Kuva 2

esittää vaipattoman, tulistettua höyryä käyttä-

vän h:n, jossa on eri höyryjohdot h:n molempiin
päihin; tämä sovitus on tarpeellinen korkean
lämpötilan ja siitä johtuvan laajenemisen takia.
— H:t ympäröidään eristävällä massalla, jonka
ulkopuolelle vielä tulee ohut ,,päällyslevy".— Pie-

nempien makaavien höyrykoneiden h:t kiinnite-

tään toisesta päästä konerunkoon ilman kanna-
tusta; isommat h:t vaativat erityisiä „jalkoja"
(ks. kuvia). — H:n molemmissa päissä tulee olla

„hikihana" sekä reikä indikaattoria (ks. t.) var-

ten. E. 8-a.

Höyrysireeni, koje, joka synnyttää pitkälle

kuuluvan, ulvovan äänen, kun höyry (voidaan
myöskin käyttää puristettua ilmaa) virtaa pyö-
rivän lävistetyn levyn (suoran tahi silinterin-

muotoisen) reikien kautta. E. S-a.
Höyryttää, d e k a t o i d a, kankaan käsittely

höyryllä t. kuumalla vedellä, jotta se tulisi peh-
meän kiiltäväksi. (S. V. H.)
Höyryturbiini, höyryvoimakone, eroaa mäntä-

höyrykoneista (ks. Höyrykone) siinä, että
kun höyry jälkimäisessä ponteellaan työntää män-
nän suoraviivaisesti eteenpäin, ja tämä liike kam-
pivälineen kautta muutetaan akselin pyörinäksi,
niin h:ssa höyryn energia käytetään hyväksi si-

ten, että höyry virtaa kiinteästä johtoko-
j ees ta (»suukappale" tahi täydellinen pyörä)
määrätyssä suunnassa ja määrätyllä nopeudella

Kuva 1.

juoksupyörän taivutettuja lastoja vastaan,

jolloin höyryn energia suuremmassa tahi pienem-
mässä mää-
rässä siirtyy

johtopyörään
ja tämä jou-

tuu pyöri-

mään,
H:t jae-

taan samoin
kuin vesitur

biinit niiden

toimintata-

paan nähden
aktsioni-
turbiinei-
h i n (tur-

biini ilman
ylipainetta johto- ja juoksupyörän välillä) ja

reaktsioniturbiineihin (ylipainetur

biini) ; höyryn johta-

miseen nähden jae-

taan h:t t ä y s t u r-

biineihin, joissa

höyry johdetaan juok-

supyörän koko ke-

hälle, sekä o s a t u r-

biineihin, joissa

höyry kohtaa aino-

astaan osaa juoksu-

pyörän kehästä (sel-

laisiksi soveltuvat

ainoastaan aktsioni-

turbiinit). Jos h:ssa

käytetään useita pa-

reja johto- ja juoksu-

pyöriä, nimitetään h:ia monijak s öiseksi,
jos ainoastaan yhtä paria, yksij aksoiseksi.
De Lavalin h. (kuv. 1 ja 2) on yksijaksoinen

osaturbiiui. Höyry johdetaan, sen kuljettua puh-

distajan (seulan) a, kuristusventtiilin b sekä

höyrysolan c kautta, 4-12 suukappaleesta jousta-

valla akselilla d olevaa johtopyörää vastaan.

Akselin kierrosluku on hyvin suuri (15,000-25,000

miuuuti.ssa), josta syystä vaaditaan hammas-

pyörävälitys ; tämä h. soveltuu etupäässä pie-

nempiä voimia varten (noin 300 hevosv. asti).

Parsonsin h. (kuv. 3) on monijaksoinen

(30-80) reaktsioniturbiini; nikkeliteräksisiä

juoksupyörälastoja on 20,000-60,000; tämä h. on

höyrylaivoissa yleisimmin käytetty ; rakennetaan

100-10,000 hevosv. suuruiseksi. Z o e 1 1 y-h.

(kuv. 4) on tunnetuimpia monijaksois-aktsioni-

turbiineja; jaksojen luku ja siis h:n koko pituus

paljon pienempi kuin Parsonsin h:ssa. — Muista

Kuva 2.

Knva 3.
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Kuva 4.

h:eista mainittakoon vielä R i e d 1 e r-S t u m p-

fin, Curtisin (usein pystysuora akseli)

,

R a t e a u'n, S u 1 z e r i n y. m.
H:t tulevat yleensä paljoa pienemmiksi kuin

samanveroiset mäntähöyrykoneet, saadaan suoras-

taan pyörivä liike (ilman kampiväliuettä)
,
joten

h:lla ei ole pyrkimystä heilumiseen, ja perustus
saa olla pienempi; nopeus on iso, joten h:t sovel-

tuvat hyvin sähkökoneita käyttämään. IT:n

höyrymenekki hevosvoimaa kohti on suunnilleen
sama kuin mäntähöyrykoneiden. E. S-a.

Höyryvaippa, höyrykoneen silinteriä ympä-
röivä välitila, joka täytetään höyryllä ja jonka
tarkoitus on siten vähentää höyryn jäähtymistä
ja lauhtumista sen tullessa silinteriin. H:8sa
oleva höyry voi olla joko virtaava, jolloin silin-

teriin menevä höyry ensin kulkee h:n kautta,
tahi lepäävä, jolloin höyr}'putkesta tehdään pieni

sivujohto h:aan. Edellinen on tehokkaampi,
mutta höyry siinä jonkun verran jäähtyy;
ammattimiesten kesken ollaan eri mieltä siitä,

kumpiko sovitus on edullisempi. Tarkoituksen-
mukainen h. säästää höyryä 10-15 %. H:n vaiku-
tus on sitä suurempi, kuta enemmän lämpötila
vaihtelee silinterissä, siis esim. suurempi lauh-
dutuskoneessa kuin ei-lauhdutuskoneessa, suu-
rempi hidas- kuin nopeakäyntisessä koneessa
j. n. e. Kun tulistettua höyryä käytetään, on
h:n merkitys sitä pienempi, kuta enemmän höyry
on tuli.-tettu : silintereissä, joiden lämpötila nou-
see n. 260-280° :seen, ei h:aa enää käytetä.

E. S-a.

Höyryvasara, rautatehtaissa höyrykoneeseen
yhdistetty takomalaite, jossa vasarajärkäle on
suoraan kiinnitetty paksun männänvarren p.iä-

hän. Iskun pituus ja lyönnin voima voidaan

järjestää höyryn tulo- ja menoluistiin vaikutta-
valla käsivivulla. H: n runko voi olla joko yksi-

(kuva 1) tahi kaksipuolinen (kuva 2) ; edelliseen

päästään paremmin käsiksi kaikilta puolin, jälki-

mäinen on tanakampi ja sitä käytetään etenkin
suurissa h:oissa. — Seuraavassa taulussa esitetään

erilaisissa laitoksissa käytettyjen h:in päätekijät:

Käyttöpaikka
Hl
n 3 '

SS*
c sr
a e
' a
- TS

B
~'

3 f-<<
a cx

II
s c

Pajoissa, pienempiä esi-

neitä vanen ....
Pajoissa, isompia esineitä

varten
Putlauslaitolisissa . . .

Vjilssilaitoksiss.i . . . .

Bessemerlaitoksissa . . .

50- 500

500— lOOn
1500- 2500
2500—10000
10000-50000

150- 600

600—1^00
1000-1500
1250-2400
2000—3200

200-400

100-200
80-100
60-100
60- 80

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 1 Kuva 2.

E. S-a.

Höyryvene on pieni höyrylaiva ks. Höyry-
laiva.

Höyry-venttiili, höyryjohtoon sovitettu sulku-

laite, jonka avulla voidaan sulkea höyryn juoksu
kattilasta siilien paik-

kaan, mihin putki joh-

taa. Tavallisen h:n

kyllästettyä höyryä
varten esittää kuva
1 ;

venttiilirunko ja

-kansi ovat valurau-

taa, venttiili-istuin ja

-kartio pronssia, jälki-

mäinen on nostettava

kierteillä varustetun
takorautaisen venttii-

livarren avulla. Kor-
keita höyrynpaineita ja etenkin tulistettua höy-

ryä varten tavallisenmuotoiset h:t eivät ole sopi-

via, koska pronssin kestävyys pienenee korkeam-
massa lämpötilassa ja venttiilinistuimen ja -kar-

tion välinen koskentapinta pian vahingoittuu;

sitäpaitsi laajenevat pronssi ja valurauta läm-

mön vaikutuksesta eri paljon. Sellaisissa tapauk-

sissa käytetään esim. kuvassa 2 esitetyn mu-
kaista höyryventtiiliä, jossa sekä ^enttiilin-

istuimeen että -kartioon on puserrettu sopivaa

metallisekoitusta oleva rengas, jonka lämmönlaa-
jennuskertoin on sama kuin valuraudan.

E. S-a.

Höyryvihellin, höyryvetureissa, höyrylai-

voissa, tehtaissa y. m. merkinantoon käytetty

laite. II:n pääosat ovat hanalla

varustettu alaosa sekä sen päällä

oleva kello. Aliosan yläpinnassa

on renkaanmuotoinen rako, kellon

terävän alireunan tulee olla juuri

tämän raon yläpuolella siten, että

höyrysuihku suurella nopeudella

virratessaan raosta ulos taitluu

kellon reunaa vastaan ja saa tä-

män sekä kellon sisällä olevan

ilman voimakkaasti värdjämäun,
sitf^n aikaansaaden äänen. Lähen-
tämällä kelloa rakoon päia, saa-

daan ääni kimakammaksi, siirtä-

mällä kauemmaksi se saadaan jä-

reämmäksi. E. S-a. Höyrjvihellln.
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Höyryvintturi, höyrykoneen käyttämä nosto-

laite. Vaakasuora, pystysuora t. vinosti seisova

höyrykone on enimmäkseen nopeakäyntinen k:ik-

soiskone (2 samanlaista, samaan akseliin vai-

kuttavaa konetta), jonka akselista liike johde-

taan tela-akseliin yhden- t. moninkertaisella

hammaspyörävälityksellä. Höyrykoneen tulee

voida pyöriä kumpaiseenkin suuntaan ja siis olla

varustettu suunnanvaihtolaitteella (tav. Stephen-
sonin kulissilaite) . H:iin kuuluu aina käsin tahi

jaloin oiijattava vanne- t. kenkäjarru. Il:ia käy-

tetään yleensä painojen nostamiseen, etenkin

satamissa ja höyrylaivoissa. Kuva esittää laiva-

h:ia vaakfisiu)rine höyrykoneineen. E. S-a.

Höyryvärit ovat kangaspainoteollisuudesea

käytettäviä mineraalivärejä, jotka syntyvät kan-
kaalle kemiallisista ainesekoituksista höyryn
vaikuttaessa niihin. Höyryvärit eivät vaadi,

kuten muut mineraalivärit, erikoisia kiinnittäjä-

aineita kankaalla pysyäkseen. Kivihiilitcrva-

värit ovat niiden käyttöä nykyään suuresti ra-

joittaneet. V. V.
Höyste ks. M a u s t e.

Höystepippuri ks. Pippuri.
Höytiäinen, suuri järvi Joensuun kaupungista

pohjoiseen, tullut kuuluksi siinä suoritetusta
vedeiila.^kusta. Vanhastaan H :11a oli luskutisa

länteen Viinijoen 1. Sotkumajoen kautta Viini-

järveen, josta Komperon- 1. Taipaleen-joki kul-

jetti vedet Heposelkään, ottaen vielä lännestä
Sysmäjoen kautta laskevat Sysmäjärven vedet.

Kun mainittu Komperonjoki ei aina voinut
kaikkea vettä ajoissa purkaa, tapahtui H:ssa toi-

sinaan suuria tulvia. Siitä syystä oli monastikin
suunniteltu H-.n laskemista, jota varten oli lopu.ta
kaksi vaihtoehtoa. Toisen mukaan lasku oli toimi-

tettava Viinijokea perkaamalla, toisen mukaan
taas oh kaivettava järven eteläpäästä kaivanto
Pyhäselkään. Vihdoin jälkimäinen vaihtoehto hy-
väksyttiin ja työ alettiin 1854. Viisivuotisen työn
jälkeen, kun oltiin juuri saamaisillaan se pää-
tökseen, vesi murtikin 1859 elokuun alussa väki-

pakolla itselleen kaivantoa myöten väylän. H-.n

muoto entisestään suuresti muuttui, erittäinkin
pohjoisrannoilla. Niinpä järviala Kinahmon-
saaren eteläniemestä järven entiseen pohjuk-
kaan, joka väli oli 35 km pitkä, kuivi kokonaan.
Lasketaan että vesijättömaata siten muodostui
13,000 ha. Järven pinta laskeutui 9 m, johon
on myöhemmin tullut n. 3 m laskeutuminen, kun
kaivannon pohjaa on syvennetty. Mainittu H:n
laskeminen on suurin järvenlasku maassamme.

K. S.

Höök, Bror Berndt (1834-1901), insinööri

ja karhuntappaja. Toimi käytyään Haminan ka-

dettikoulun Venäjän väessä, josta 1858 siirtyi

Suomen väkeen ja 1863 tie- ja vesirakennuksen
insinöörikuntaan. Bakentanut useita kanavia.

(Konnuksen, Taipaleen, molemmat Leppävirran
sekä Ahkionlahden kanavat) sekä päätyönään
suorittanut Pielisjoen kanavoimisen. H. oli inno-

kas metsämies ja ennen kaikkea karhunkaataja;
tappoi lähes puolentoista sataa mesikämmentä.



I, latiualais-eurooppalaisen kirjaimiston yhdek-
säs kirjain, jolla kreikkalaisessa kirjaimistossa

on nimenä ioia. Sillä foinikialaisella kirjai-

mella, josta kreik. kirjain johtuu, oli äänne-
arvona ;'. — I:n äännearvo on vaihteleva, mer-

kiten, paitsi i:tä, monen kielen kirjoituksessa

muitakin äänteitä. Niinpä se esim. englantilai-

sessa kirjoituksessa pitkän äänteen merlikmä
merkitsee ai-(äi-) diftongia (esim. life), r:n

edessä taas erästä ö:n tapaista äännettä (esim.

skirt) ja ruotsalaisessa kirjoituksessa laina-

sanoissa j:tdi (esim. ingeniör) tai s;ää (esim.

nation). Sitäpaitsi i yhdessä muiden kirjainten
kanssa voi saada useita eri äännearvoja, vrt.

esim. engl. ei = e (rein), ei = t (seize), ie = ai

(lie), ie = t (fiend), saks. ie = t (iier), ruots. gi,

si, ti = s (religiös, division, lektion), ransk. oi =

oa, na (roi), in, ain, ein = ä (pin, pain, rein), it.

ci (takavokaalin edessä) = is (cianca), gi (taka-

vokaalin edessä) = dz (giä). Suomen i-kirjai-

mella merkitään sekä taempaa että etumaisem-
paa i-Uännetlä, riippuen siitä, esiintyykö se taka-

vai etuvokaalisessa sanassa (vrt. toisiinsa esim.

tila ja tili sanoja).

t-äänne on vokaali (ks. t.), tarkemmin: etu-

vokaali (ks. t.)

.

Lyhennyksissä roomalaisissa kirjoituksissa I

(i) voi olla. = i7nperator, lulitis, lunius; luvun-

merkkinä I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, IX = 9

ja VI .. 6, VII = 7, XI = 11 j. n. e. Y. W.
lakkhos, kreik., Eleusiiu mysterioissa De-

meterin ja Koren rinnalla palveltu jumala, jota

ajateltiin soihtua pitäväksi nuorukaiseksi. Jos-

kus I:ta luultiin samaksi kuin Dionysos. I:n

palveluksesta ks. E 1 e u s i s.

lambi ks. Jambi, I a m b o s-r u n o u s.

laniblikhos [-a'-} (k. n. 330 j. Kr.), filosofi,

haaveksija ja „ihmeitten tekijä", oli synt. Syy-
riassa, jossa myöskin lienee viettänyt elämänsä.
Yhtyi uusplatonilaisoen filosofiaan, mutta kehitti

siiä haaveelliseksi, kaikkia eri uskontoja toi-

siinsa sekoittavaksi monijumaluudcksi. Puutteel-

lisen maallisen olemassaolomme yläpuolella on
olemassa aatteiden maailma, ylinnä alkuolento,

joka on sanoin ilmaisematon alkuykseys, josta
kaikki on lähtenyt. I. esittää sitten, paljoa

mutkikkaammin kuin uusplatonilaisuuden perus-

tajat, alkuykseydestä ilmiastuvien aatteiden jär-

jestelmää ja tulkitsee mielivaltaisesti monien eri

uskontojen jumalakäsitteitä, niin että ne vastaa-
vat noita aatteita. Siten hän yrittää filosofial-

laan puolustella sitä, että uskonnollisesti palvel-

laan lukuisia jumalia, enkeleitä, daimoneja ja

heeroksia. I. kirjoitti Platonin ja Aristoteleen
teosten selityksiä, laajanpuolisen Pythagoraan
elämäkerran sekä useita muita, osaksi vielä säi-

lyneitä teoksia. Jo I:n henkilökohtaiset oppilaat

vakuuttivat hänen tehneen ihmeitä, nimittivät
häntä „jumalalliseksi" ja „jumalallisimmaksi"

j. n. e. Hänen alkuunpanemansa suunta pääsi

aivan vallitsevaksi myöhemmässä uusplatonilai-

sessa filosofiassa. A. Or.

lambografi. ks. I a m b o s-r u n o u s.

lambos ks. Jambi.
lambos-runous, kreik. runoudenlaji, joka

7:nnellä ja 6:nnella vuosis. e. Kr. elegiarunouden

rinnalla oli heränneen subjektiivisuuden runolli-

sena ilmauksena. Se kehittyi Vähän-Aasian ja

Aigeian-saariston joonialaisten keskuudessa ja

levisi sieltä Kreikan emämaahankin (Attikaan).
lambos-runot (lamboi) olivat jambisiin trimet-

reihin tai trokeisiin tetrametreihin laadittuja

hyökkäys- ja herjausrunoja, joissa runoilija

ruoski yksityisiä vihamiehiään, valtiollisia vas-

tustajiaan tai yleisiä oloja: joskus ne olivat tyy-

nempiä puolustusrunoja. Tunnetuimmat iambos-
runoilijat (iambografit) olivat Arkhilo-

khos, Semonides Amorgolainen, Hipponaks
(ks. n.) ; myöskin Solon sepitti iambos-runoja,

joissa vastustajiaan vastaan puolusti elämäntyö-
tään. Attikaan kotiutuneena iambos-runous on

ilmeisesti osaltaan vaikuttanut draaman kehi-

tykseen (tragedian ja komedian vuoropuheluun
sek.ä komedian j'leiseen luonteeseen), ks. Krei-
kan kieli ja kirjallisuus.
Iankaikkisuus. On erotettava kaksi i.-käsit-

teen merkitystä: 1) Jokapäiväinen ajatustapa

ymmärtää i:lla loppumattomiin asti jatkuvaa
kestämistä ajassa eli ajallista olemista, joka on

ja pysyy ilman alkua ja loppua. 2) Kehitty-
neempi ajattelu muodostaa aatteen ajatto-
masta olemisesta, joka on olemassa, ei loppu-

mattomana peräkkäisten nykyhetkien jaksona,
vaan ajan ulkopuolella. Koska aikakäsite kieltä-

mättä sisältää ajatusvaikeuksia, niin on aihetta

siihen aatteeseen, että ehdottomasti olevainen,

joka on kaiken äärellisen olevaisen syvimpänä
perustuksena, on kaikkien aikamääräyksien ylä-
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puolella (vrt. Aika). — Iankaikkisesta kado-
tuksesta ja autuudesta ks. Apokatastasis
ja E s k a t oi o g i a. A. Gr.

lapetos [iapeto'sJ, kreik. tarustossa titaani,

Uranokseii (taivaan) ja Gaian (maaemon) lapsi;

hänellä oli puolisonaan Okeanoksen ja Tethyksen
tytär Klymene (toisten lähteiden mukaan Asia)

,

joka hänelle synnytti Atlaan, Menoitioksen,
l'rometheuksen ja Epimetlieuksen.
lapygia [i(ipygi'Q], Etelä-Italian kaakkois-

puoleiseu nit^mimaan (nyk. Apulian niemimaan)
kreikkalainen nimi ; toinen uimi oli Messapia

;

roomalaiset sanoivat niemimaata Calabriaksi.

Asukkaat (iapygit, messapialaiset) puhuivat
messapialaista kieltä, jonka luullaan olleen Illy-

lian kielen sukua. Tärkeimmät kaupungit oli-

vat: niemimaan länsirannalla oleva kreikkalai-
nen (lakonialainen) siirtolakaupunki Taras (lat.

Tarentum, nyk. Taranto) ja Adrian-meren ran-

nalla oleva satamakaupunki Brentesion, lat.

Urundisium (nyk. Briudisi)
,
josta roomalaisajalla

tuli tärkein ylimenopaikka Kreikkaan.
O. E. T.

lason [icVsönJ. 1. Kreik. tarusankari, argo-

nauttien johtaja, ks. Argonauttien retki
ja M e d e i a. — 2. Thessalian Pherain yksin-

valtias (n. vuodesta 378 e. Kr.), tarmokas ja
suurisuuntaista politiikkaa ajava hallitsija.

Yhdistettyään 374 ylipäällikkönä (t a g o s) koko
Thessalian valtansa alle hän pyrki hankkimaan
itselleen määräävän vallan varsinaisen Hellaan-
kin asioissa. Liittäytyi thebalaisiin heidän tais-

telussaan spartalaisia vastaan. Murhattiin 370.

O. E. T.
lastinen sävellaji ks. Joonialainen

sävellaji.
latrofysiikka (kreik. ff7iro's = lääkäri, ja

fysiikka), fysiikka käytetty lääkeopillisiin

tarkoituksiin, joko sitten taudin tutkimiseen ja

selvillesaamiseksi, fysikaalinen diagno-
stiikka, tai taudin parantamiseksi, fysi-
kaalinen terapia. — latrofyysilli-
seksi, iatromatemaattiseksi 1. iat-
romekaaniseki kouluksi sanottiin
lääketieteessä sitä suuntaa, joka, varsinkin
17:nnel]ä vuosis., koetti selittää elämän- ja tau-

dilliset ilmiöt etupäässä fyysillisten, matemaat-
ti.sten tai mekaanisten lakien avulla. Tämän
suunnan huomattavimpia edustajia ovat italia-

laiset Santorio, Borelli, Bellini ja Baglivi.

latrokemia (kreik. iäirö's = lääkäri, ja ke-
mia), se lääkeopillinen .siumta, joka asetti etu-

päässä kemian elämän- ja taudillisten ilmiöiden
selittämisen pohjaksi. — latrokemialli-
nen koulukunta, iatrokemian kannattajat.
Näistä ovat huomattavimmat alankom. Frans
De la Boe Sylvius, professorina Leidenissä
17:nnen vuosis. keskivaiheilla.

latrorrhiza palmata, k o 1 u m b o j u u ri,
Menispermacece-heimoon kuuluva köynnöstävä
pensas Itä-Afrikassa. Lehdet sormiliuskaiset,
herttakantaiset, kukinnot tiheät, ruusaskukkai-
»«et. Viipaleiksi leikellystä, maitoisesta, eheänä
palleroisesta juuresta (Sunm. farmakopean radix
columho) valmistettua dekoktia on, varsinkin
aikaisemmin, käytettv ripulin lääkkeenä.

./. .4. ir.

Iberia /-p'-/ (lat.. tav. Uihrria) . 1. Nyk.
Espanja (ks. t.) — 2. Muinoin maakunta Kau-
-'(i. III. Paineltu -" ,11.

kaasiassa Kyros- (nyk. Kura-) joen ympärillä,
nyk. Georgia (ks. t.)

.

Iberialaiset ks. I b e r i t.

Iberian-vuoret, Espanjassa, Kastilian ylängön
koilli.sten reuuavuorten yhteisnimi. Pääsuunta
on luoteesta kaakkoon ; ne eivät kuitenkaan
muodosta yhtenäistä jonoa, vaan toisistaan

eroiettuja, erinimisiä vuoristoja. Sellaisia ovat
Sierra de la Demanda (2,305 m) ja Sierra del
Moucayo (2,349 m yi. merenp.) , molemmat luo-
teessa. Muun osan jakavat syvästi uurretut
jokilaak.sot pienempiin vuoristoihin.

(W. S-m.)
Iberit (lat., tav. Hihe'ri), Iberian (ks. t.. 1

ja 2) asukkaat, ks. myös Baskilaiset.
Ibex ks. A 1 p p i V u o h i.

Ibidem [-11'-] (lat.), lyh. i b i d. ja ib., tav.

samassa kirjassa, samalla sivulla.

Ibis, astumalintu-suku, johon kuuluvilla, haika-
ran kaltaisilla lajeilla on pitkä, kapea, alas-

Pyhä ibis

kaareva nokka ja pää osaksi paljas. Ne ovat
tavallisesti kauniinväriset ja elävät Vanhan ja

Uuden maailman lämpöisemmissä osissa. Euroo-
passa tavataan musta i. Ibis (PlegadiaJ

faJcinellus, joka pesii Tonavan seuduilla; se on
levinnyt Välimeren maihin, Aasiaan ja Austraa-
liaan. Kuuluisin on pyhä i. (IMs religiosaj,

n. 40 cm korkea lintu, väriltään valkoinen paitsi

siivenkärkiä, nokkaa, päätä, kaulaa ja jalkoja,

jotka ovat mustat. Muinais-egyptiläiset suojeli-

vat sitä pyhänä lintuna, viisauden jumalan,
Thothin, symbolina ja palsamoivat sen kuolleen

ruumiin. Se oli silloin Egyptissä hyvin yleinen,

mutta tavataan nyt vain Nubiassa ja Sudanissa.
Se elää hyönteisillä. Punainen i. (Ibis rubra)
elää Keski- ja Etelä-Ameriikan rannikoilla ja
virtojen suissa. K. M. L.

Ibiza [ihipaj 1. I v i z a (lat. Ehnsus) , Väli-

meressä, Pityusein saariryhmän suurin saari;

597 km^ n. 24,000 as. Vuorinen, korkein kohta,

Pico de Atalayasa, 475 m yi. merenp. Ilmasto
leuto; päätuotteet lyijymalmi, vilja, palkokasvit,

oliivit, etelänhedelmät, puuvilla, puutavarat ja
merisuola. — Pääkaupunki I. on kaakkoisranni-

kolla: n. 6,400 as. Siinä on vanhanaikainen
ylempi osa, sekä satamakaupimki, uudenaikai-
sesti rakennettu La Marina. W. S-m.
Ibn (arab.), ,,

poika", vrt. Ebn.
Ibn ai Athir, A b u-l-H a s a n Ali (1160-

1234) . kuuluisa arab. historioitsija, .syntyisin
Mesopotamiasta, eli enimmäkseen Mosulissa,

jossa hän kuolikin. Hänen maailmanhistoriansa
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(Alkämil fi-t-ta'rikh), joka ulottuu v:een 1231, jul-

kaisi C. J. Tornberg nimellä ..Chrouicon quod
perfectissimum inscribitur" (14 nid., 1851-76).

vrt. Arabian k i e 1 i ja k i r j a 1 1 i s u u s, I,

511. K. T-t.

Ibn Bäddza ks. A v e m ji a e e. vrt. Arabian
k i o 1 i ja k i r j a 1 1 i s u u :r, I, 510.

Ibn Batuta (-v'-J. Abu A 1) d a 1 1 a b M u-

]i a m m e d (1303-77) , kuuluisa arabialainon,

Tangerissa synlynyt matkailija : kulki Pohjois-

Afrika.ssa, Etu- ja Etclä-Aa.siassa, Ceylonissa,

Kiinassa, Etelä-Veiiäjällä, Sudani.ssa ja Espan-
jassa. [S. Lee, „The Travels of I. B." (1829) ;

Defrömery et Sanguinetti, ,,Voyages d"Ibn Batou-
tah" (1853-59; 2:nen pain. 1874-77): Almqvist,

,,Tbn Batutas rosa gfnom ilaghrib" (1866).]

Ibn Dasta - Ibn R o s t e h, ks. t.

Ibn Esra, Ab r ab am ben ?il o i r f n.

1092-1167). monipuolisesti oppinut juuialaiaen;

julkaisi joukon teoksia filologian, teologian,

matematiikan ja täbtitieteen aloilta ja oli sa-

malla etevjl runoilija. K. T-t.

Ibn Fadlän, A b m e d, arab. matkailija, kävi

922 kalifi alMuktadirin läbettilääuä Volgan bol-

gaarien (ks. t.) luona ja kirjoitti matk;astansa ker-

tomuksen, jota Jakut käytti hyväksensä maan-
tieteellisessä sanakirjassansa. [Fräha, ,,Tbn

Fozlaus und anderer Araber Bericbte iiber die

Eussen älterer Zeit" (1823).] vrt. Arabian
kieli ja kirjallisuus, I, 511. K. T-t.

Ibn Gabirol, Salomo, (n.1020-60) , esp.-juuta-

lainen filosofi ja runoilija, jonka elämänvaiheet
ovat hämärän peitossa. Keskiajan skolastikot tun-

sivat ja pitivät arabialai.sen tai kristityn filoso-

fin Avicebronin tai Avencebrolin (väännös Ibn
Gebirol muodosta) kirjoittamana erästä teosta

.,Fons vit;T>" (,,Elämän lähde", alk. arabiaksi),

joka osaksi esittää senaikuisten arabialaisten

filosofien joukossa vallitsevaa aristotelelaista

oppisuuntaa, mutta yhdistää siihen paljon uus-

platonilaisiiikin oppiaineksia. Vasta S. Munk
(„Melanges de philosophie juive et arabe", 1859)

sai selville, että sen tekijä oli juutalainen S. I.

Gabirol, joka myöskin on huomattava heprealai-

sena runoilijana. Hän on m. m. sepittänyt virsiä,

joita kauan käytettiin synagogassa, sekä filoso-

fisen runoelman ..Kuninkaan kruunu". Vielä hän
on kirjoittanut siveysopillisen teoksen, joka koet-

taa panna huomiota siveellisyyden psykologi-

siin vieläpä psykofyysillisiinkin edellytyksiin.

[Geiger, ,,S. Gabirol u. seine Dichtungen" (1867)
;

Bäumker, „Avencebrolis Fons Vita;" (1895) ;

Kaufmann, ,,Studien uber S. I. Gabirol" (1899) ;

..The Je\vish Encyclopedia"' VI (1904).] A. Gr.

Ibn Haukal, 10:nnellä vuosis. elänyt arab.

matkustaja, kotoisin Bagdadista, kirjoitti teok-

sen ,,Kirja matkoista ja valtakunnista", jossa on
tietoja kasaareista, bolgaareista, .slaavilaisista ja

Rosista. J. J. M.
Ibn Khaldun, .\ b u Z a i d A b d a r r a h m ä n

(1332-1400). etevä arab. historioitsija Tunisista,

oli useat kerrat ylituomarina Kairossa, otM 1400

osaa sotaan Tanierlania vastaan Syyriassa, kävi
lähettiläänä mongolien leirissä ja kuoli

Kairossa 1406. TTämu suuresta historiallisesta

teoksestansa ,,Kitäli aril)ar" j. n. e. on ensimäinen
osa „Muqaddama" 1. johdanto huomattava arabia-

laisten hi.storiankirjoituksen parhaimpana tuot-

teena: ranskfiksi sen käänsi de Slane nimellä

,.Prolegoinöaes historiques d'lbii Khaldoun"
(1862-68). vrt. A r a 1) i a n kieli ja k i r j a 1-

1 i su us. I, 511. K. T-t.

Ibn Khordadbe, 9:nnellä vuosis. elänyt arab.

kirjailija persialaista syntyperää, postipäällikkö.

hankki suurvisiirille ja kalifille tietoja valta-

kunnan eri osista. Tässä virassa hän toimitti

,,Kirjan teistä ja valtakunnista" (847), jonka
de Goeje on julkaissut. Se sisältää m. m. tär-

keitä tietoja ,,russeista". J. J. M.
Ibn Kutaiba, Ab d a 1 1 ä h (828-889) , arab. filo-

logi ja historioitsija, sy;;iyisin Bagdadista. Hii-

neu teoksistausa ovat huomattavimmat ,,Kitäb

almaärif fi-t-ta'rikh", julkaisi Wusteufeld (..Hand-

buch der Hesehichte''. 1850), ,,Ujtin alakhbär".

julk. Brockelmann (1898-1908), „Ailab alkätib".

julk. Grunert (1900) ja ,,Kitäb assi'r wassu'arä''

(..Liber poesis et poetarum") julk. de Goeje

(1904) . vrt. Arabian kieli ja kirjaili-
.s u u s, I, 511. K. T-t.

Ibn-K.osteli, arab. kirjailija 10-uneltä vuosis.,

,,Kallisarvoisten aarteiden kirjan" tekijä (käsi-

kirjoitus British Museumissa) . Tärkeitä otteita

siitä ynnä näiden venäläisen käännöksen sekä se-

lit.ykset julkaisi Chwolsou (ks. t.) : ,,Izvestija o ho-

zarah, burtasah, bolgarah, madjarah, slavjanah

i russah" (1869), Ch\volson luulee I,-R:n kirjoit-

taneen teoksensa ennen kuin Ibn-Fadlänin (ks, t.)

matkakertomus bolgaarien maalta tuli tunnetuksi,

jotavastoiu Harkavy (ks. t.) arvelee I.-R:n sepit-

täneen kirjansa vasta 10:nnen vuosis. 30-luvulla

sekä käyttäneen hyväksensä Ibn-Fadlänin teosta.

(Y. W.)
Ibn Rusd ks. A v e r r o e s.

Ibn Sinä ks. A v i e e n n a.

Ibn Tufail, A ii u Hekr (jcsta nimi A b u-

b a c e r) M u h a m m e d, arab. lääkäri ja filosofi.

synt. Andalusian Guadixiss.i, oli almohadi-
ruhtinas Abu Ja'kubin visiirinä ja henkilääkä-

rinä, kuoli Marokossa 1185. Huomattavin hänen
teoksistausa on „Hajj ibn Jaqzäu", filosofinen ro-

maani, jossa kuvataan Robinsonin tavoin saa-

ressa yksinänsä elävän lapsen älyn asteellista

kehittymistä, kunnes se 7x7 vuoden perästä
saavutti suolaisen jumalantunnon huipun. [,,Phi-

losophus autodidactus", toim. E. Poeocke (1671) :

Gauthier, ,,Ibn Thofail, sa vie, ses oeuvres"
(1909) .] vrt. Arabian kieli jaikirjalli-
s u u .-, I, 510. K. Tt.
Ibrahim Pasa (1789-1848), egypt. sotapääl-

likkö, Mehemed Alin ottopoika, kukisti 1816-1^
vahabbiitit Arabiassa, lähti laivastolla auttamaan
turkkilaisia kreikkalaisten vapaudemaistelussa
(1824) , valloitti muutamassa kuukaudessa koko
Peloponnesoksen (1825) ja yhdessä turkkilaisten
kanssa Missolunghi'n (1826). Kun Ranskan.
Englannin ja Venäjän yhdistynyt laivasto oli

tuhonnut I:n laivaston Navarinon luona (1827).

palasi hän Egyptiin, jossa ranskalaisten upsee-

rien avulla paranteli sotavoimia. Kun Mehemed
Ali alkoi valloittaa Syyriaa 1831, oli I. ylipääl
likkönä, valloitti Akkonin linnan (1832) ja

voitti turkkilaiset monessa taistelussa sekä
pakotti heidät luovuttamaan Syyrian ja Adanan
(1833). Uudessa sodassa I. voitti turkkilaiset

Nisibin tappelussa (1839) ; mutta Euroopan
suurvallat tekivät väliintulollaan voiton hedel-

mät tyhjiksi; Mehemed Alin täytyi luopua
Syyriasta (1840). Sen jälkeen I. hoiti tiluksiaan.
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Henrik Ibsen.

Kun Mehenied Ali tuli kykeiiemäitömäksi hoita-

maan hallitusta, sai I. sen 184S, mutta kuoli
sam. V. K. O. L.
Ibsen. 1. ITeurik I. (1828-1906), norj. kir-

jailija, synt. 20 p. maalisk. 1828 Skienissä, k.

^ 23 p. toukok. 1906 Kris-
tiaauiassa. Isä oli Skie-

nissä varakas kauppias,
joka kuitenkin I:n ollessa

8-vuotias köyhtyi, niin
että I:n myöhemmät lap-

suus- ja nuoruusvuodet ku-
luivat hyvin niukoissa
oloissa. Rippikoulun käy-

I^™g,j«C^

tyään hänen oli pakko
A ^Hfett lopettaa kouluopintonsa ja
A\i^^^^H ruveta apteekkioppilaaksi,

m^^^M vaikka oma halu veti

^^^^H häntä maalaus-alalle.

^^^^H Grinistadissa apteekki-

___JB^BB oppilaana ollessaan hän
alkoi runoilla, kirjoittaen

m. m. valtiollisia runoja,

joissa 1848 v:n valtiolli-

nen ja vallankumouksellinen mielenkuohu kuvas-
tuu. Tämä vallankumousmieli sekä samanaikai-
nen omin käsin opiskelu ylioppilastutkintoa var-
ten johtivat I:n hänen ensimaiseen, ,,Catilina"

nimiseen näytelniäänsäkin, jonka hän 1850 sala-

nimellä „Brynjolf Bjarme" julkaisi erään ystä-
vänsä aineellisella avustuksella. „Catilina" on
ihannoiva esitys roomalaisen kapinanjohtajan
vallankumousyrityksestä; jo tässä kappaleessa
esiintyvät I:n myöhemmässä tuotannossa useasti

tavattavat kaksi naisvastakohtaa, kiihkoluontoi-

sen ylpeä ja uhmaileva Furia ja lempeä, uhrau-
tuvan altis Aurelia, jotka myöhemmin toistuvat

esim. Hjördis-Dagny tai Hedda Gabler-Thea
va.stakohtina. — Suoritettuaan Kristiaaniassa
ylioppilastutkinnon 1850 I. alkoi vakinaisesti
kirjailla, sepittäen lähivuosina Oehleu.schläger-
sävyiset näytelmät ,,Ka?mpeh0ien" ja „Sankt-
Hansnatten", sekä ottaen osaa satiirisen viikko-

lehden „Andhrimner"in toimitukseen. V. 1851
Tbsen kutsuttiin Bergenin teatterin draamalli-
seksi neuvonantajaksi ja siellä hän viipyi v:een
1857, jolloin siirtyi Kristiaaniaan, toimien aluksi

1858-62 sinne tanskalaishenkisen pääteatterin
vastapainoksi perustetun norjalaisen teatterin
taiteellisena johtajana, ja tämän teatterin jou-
duttua vararikkoon Kristiaaniaa teatterin kir-
jallisena neuvonantajana. Tämä näyttämöllinen
toimiala perehdytti T:n perinpohjin draamallisen
runoilun käytännöllisiin näyttämövaatimuksiin.
Ensimäinen tämän varttuneemman näyttämö-
kokemuksen hedelmä on psykologisessa kuvauk-
sessaan tarkka ja tapauksenjohtelussa tiivis-ra-

kenteinen, mutta kolkkotunnelmainen „Fru Inger
til 0strät" (1855). Tunnelmallisempi, mutta sa-

malla höllempi on toinen ISTorjan keskiaikaisesta
historiasta aiheensa saanut kappale, balladi-

sävyinen „Gildet paa Solhoug" (1856), jolla I.

ensi kertaa esiintyi omalla nimellään julkisuu-

dessa. V. 1858 I. vihdoin julkaisi ensimäisen
varsinaisen suurteoksensa, ,,Haerma>ndene paa
Helgelaud" (.Jlelgelannin sankarit"), jossa vii-

kinki-ajan rajunkarskea elämä jylhänä ja yl-

peänä kuvastuu islantilaisesta „Völsunga-tari-
nasta" ailieensa saaneessa tapauksessa. I:n ensi-

mäinen satiirinen näytelmä on runomuotoinen
..KJEerlighedens komedie" (1862), joka purevalla,

kirpeällä ivalla käsittelee kihlaus- ja avioliitto-
kysymyksiä. Norjan kuuingastarina-aiheita käsit-

telee I:n viimeinen ja tiivisvoimaisin historialli-
nen näytelmä, „K"ongsenmerne" (,,Kuninkaan
alut", 1863), jossa päähuomio kohdistuu rohkean,
valoisan toivokkaan ja uskaltavan Haakon-
kuninkaan sekä lahjakkaan ja kunnianhimoisen,
mutta itseään epäilevän Skule-jaarlin syvämerki-
tyksiseen luonnevastakohtaisuuteen. — Uusi
kausi alkoi I:n tuotannossa, kun hän 1864 lähti
saamallaan matka-apurahalla ulkomaille, missä
hän tästä lähtien oleskeli melkein yhtä mittaa
27 vuotta. Syvästi katkeroituneena kotimaansa
ahtaisiin oloihin ja skandinaavisten kansain val-
tiolliseen nöyryyttymiseen Slesvig-Holsteinin so-

dan aikana hän löysi nyt viileän luomisrauhan
aluksi Roomassa, jossa runoili miehuuskau-
tensa voimateokset, suurisuuntaiset aatedraamat
„Brand"in ja ,.Peer Gynt"in. „Brand" (1866,
suom. Kasimir Leino 1896), jota hän aluksi oli

aikonut käsitellä eepillisessä muodossa („Det
episke Brand", julkaistu 1908), on jylhän ylevä
aatedraama, joka saarnaa ankaraa tahdon ehdot-
tomuutta, ja uhkaavalla jyrkkyydellä tuomitsee
kaiken puolinaisuuden ja sovittelun uskossa ja
elämässä. Sama aatesisällys on „Peer Gynfissä
(1867), vaikka tällä kertaa kielteiseltä puolelta
katsottuna; siinä I. vitsoo säälittömän viiltä-

vällä ivalla samaa puolinaisuutta, jota vastaan
Brand käy jylhää, ankaran tahdon paatok-
sen kannattamaa taisteluansa; hän on siinä Peer
Gyntin hahmoon pukenut kaiken kansansa ja ai-

kansa puolinaisuuden, kaiken ulkonaisen ylväste-
levän tavoittelun ja sisäisen ryhdittömän mitättö-
myyden, kaiken kiihottuneen mielikuvailun ja
sitä vastaavan tahdon pensej^den. Samaan ryh-
mään näiden draamojen kanssa kuuluu myöhem-
min ilmestynyt ,,Kejser og galilseer" (1873), joka
raskaan mietiskeliäs draama Julianus keisarin
kohtaloissa ja sisäisissä uskonkamppailuissa an-

taa meille edellisten tahdon (Brand) ja mielikuvi-

tuksen (Peer Gynt) analyseerauksieu lisäksi kol-

mannen ihmismielen perusvoiman, uskon, analy-
seerauksen. Jo aiemmin I. oli siirtynyt yhteis-

kunnallisen kuvaukisen alalle, julkaisten 1869
,,De unges forbund" („Nuorten liitto"), poliitti-

sen satiirin, joka terävästi koski puoluemiehiin
Norjassa. „Samfundets stotter" (1877) („Yh-

teiskunnan tukeet") jatkaa ja syventää tätä

nykyaikaisen elämän ja nykyaikaisten ristiriito-

jen kuvausta, mutta vasta näytelmässä ,,Et

dukkehjem" (1879, suom. ,,Nora") I. saavuttaa
lopullisen, taiteellisesti täyspitoisen muodon
nykyaikaisen elämän käsittelylleen. Tässä näy-
telmässä, joka avaa sen sarjan I:n tuotannossa,
mikä oikeastaan on tehnyt hänestä maailman-
kirjailijan, on T:n taide hioutunut ja kehittynyt

mitä tarkkasärmäisimmäksi ja täsmällisimmäksi
nykyaikaisen ihmisen sielunelämän kuvastuk-
seksi, se on lyhyimmästi sanoen ensimäinen to-

dellinen nykyaikainen keskusteludraama. jossa

ulkonaisesti nähden niukkoihin jokapäiväisiin

puitteisiin on mahdutettu koko nykyaikaisen elä-

mäntuntemistavan pingoitettu sielullinen jänni-

tys. Tätä nvioliittndmnmna seurasi nyt sarja

mitä kireimmällä, vallit sevimmalla taidolla laa-

dittuja mestarinäytelmiä. joiden kaikkien ai-
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heena on nykyaikaisen jokapäiväiselämämme
ulkonaisesti nähden niukkailmeiset. sisäisesti

tuntien sähköi.sän järkyttävät sielulliset risti-

riidat. V. 1881 ilmestyy kaamea perinnöllisyys-

tragedia ,,Gengangere" (,,Kummittelijoita")

,

18S2 „En folkefiende" („Kansanvihaaja")
,
joka

katkera huvinäytelmä linkoaa teräviä sanoja
eneramistötyperyyttä ja tekohurskasta itsek-

kyyttä vastaan. „Vildanden" (,,Villisorsa",

1884) kääntää kärkensä pingoitettua, tinkimä-
töntä aatejyrkkyyttä ja yksipuolisen kaava-
maista ihanteellisuutta vastaan, samalla kuin
siinä ensi kertaa esiytyy oireita siitä symbolis-

mista, joka I:n vanhuudenteoksissa sai melkein
tuhoisan sijan. V. 1886 ilmestyi vihdoin koko
tämän sarjan taiteellisesti voimakkain ja inhi-

millisesti syvin luoma, „Rosmersholm"(„Kosmers-
holma"), jossa kuvataan alkuluontoisen naisen,

Rebekka Westin ja sielullisesti aateloituneen

henki-ihmisen Rosmerin vuorovaikutukset toi-

.siinsa. V. 1888 ilmestynyt ,,Fruen fra havet"
(,,Meren tytär'") on osaksi symboliikan varjoon
peittyvä kuvaus siitä tenhosta, jolla salaperäinen

tuntemattomuus vetää ja kahlehtii ihmismieltä.

,.Hedda Gabler" (1890) on taas mitä niukim-
milla draamallisilla keinoilla, loogillisella tar-

molla ja säälimättömällä psykologialla luotu ku-
vaus nykyaikaisen, lauetakseen jännitetyn hermo-
elämän kaameasta, tyhjästä pingoituksesta. —
T., joka 1878 oli Roomasta muuttanut Dresdeniin.

asettuen myöhemmin Miincheniin, muutti vih-

doin 1891 lopullisesti kotimaahansa ja loi täällä

vielä sarjan teoksia, joiden sommittelua kyllä

»delleen hallitsee hänen saavuttamansa näy-
telmänsolmimistaito ja karaistu, järkytetty
elämänymmärtämys, mutta joihin alkava van-
huus myöskin alkaa luoda varj ojaan. „Bygmester
Solness" (..Rakennusmestari Solness", 1892),
.,Lille Eyolf" („Pikku Eyolf" 1894), „John
Gabriel Borkman" (1896) sekä draamallinen
epilogi ,,Naar vi dede vaagner" (1899), niin sy-

vällisiin sielullisiin probleemeihin kuin ne tähtää-

vätkin ja niin merkityksellisiä ihmisluonteita

kuin niissä kuvastuukin, jäävät sittenkin joten-

kin kuin sulamattoman symbolismin hämärään:
niiden perimmäinen sisältö ja tarkoittis pysyy
verhossa. Runoilijan eläessä julkaistiin vielä

hänen kirjeensä „Breve" (1904). T. oli v:sta

1858 naimisissa Susanna Daae Thoresenin kanssa.

[.,Samlede vtPikor" I-X, 1898-1902, ..Samlede
vserker. Minde udgave" I-V, 1906-07. ,,Eltterladte

•skrifter" I-III, 1909, „Breve" I-II, 1904; Woer-
ner. „Henrik Ibsen" I-II, 1900-10 ; Vasenius,

..Henrik Ibsen. Ett skaldeporträtt", 1882: Bran-
des, ,,Samlede vaerker" V, XVII ; Jaeger, ..Hen-

rik Ibsen og hans vaerker" (1892).] V. K-i.

2. Sigurd I. (s. 1859). odellispn poika,

politikko, opiskeltuaan ulkomailla toimi 1885-90

ulkoasiain departementin palveluksessa, sen jäl-

keen kirjailijana Kristiaaniassa ; otti osaa
..Nyt tidskrift" aikakauskirjan toimitukseen ja

.,Ringoren"in julkaisemiseen, vaatien unioni-

seikoista kirjoittamissaan artikkeleissa Norjalle
omaa diplomatiaa ja konsulilaitosta ; tuli 1899

toimituspäälliköksi sisäasiain departementin
kauppa-, merenkulku- ja ulkomaanasiain osas-

toon ja 1902 jäseneksi toiseen konsulaattikomi-
teaan : oli 1902-05 hallituksen jäsenenä. v:sta

1903 valtioministerinä Tukholmassa johtaen tässä

toimessa Norjan puolelta viimeisiä unionLkeskus-
teluja, joiden raukeamisesta oli seurauksena unio-

nin purkautuminen
; julkaissut m. m. „Unionen"

(1891), „Mffind og magter" (1894), „Nationall
kongedome" (1898).

Ibykos [i-J, kreik. runoilija (6:nnella vuosis.

e. Kr.) , kotoisin Ala-Italian Rhegionista ; oles-

keli jonkun aikaa Samoksen yksinvaltiaan

Polykrateen loistavassa ja hekumallisessa hovissa.

Sepitti koorilauluja, joissa, niihin kuuluvan taru-

ainek.sen ohella, subjektiivisilla tunteilla oli pal-

jon sijaa ; varsinkin I. oli tunnettu lemmen
(etenkin poikalemmeu) lennokkaana ja sulosui-

sena laulajana. Hänen runojaan, joita oli 7 kir-

jaa, on säilynyt vain pieniä katkelmia. — I:n

nimeen liittyy tunnettu taru: matkalla rosvo-

joukko hyökkäsi I:n kimpjjuun ja surmasi hänet.

Ennenkuin kuoli, hän ehti rikoksen todista-

jaksi kutsua ohilentävän kurkiparven. Kun ros-

vot sitten Korinthoksessa näkivät ylhäällä lentä-

viä kurkia, lausuivat he ilkkuen: „Kas tuossa

I:n kurjet!"; siten he antoivat aiheen tieduste-

luihin, ja rikos tuli ilmi. O. E. T.

Ichneumon ks. L n i s a m p i a i s e t ja F a a-

r a o r o t a t.

Iclithyopis ks. G y m n o p h i o n a.

Ichthyopterygia ks. I c h t h y o s a u r i a.

Ichthyornis (kreik. ikhthy's -kala., ja omis
= lintu) , liitukaudella elänyt lintusuku. Tähän
kuuluvilla linnuilla on ollut vahva rintalasta

ja pitkät siivet. Ne ovat siis olleet nyky-

ajan lentolintujen näköisiä, mutta niiden selkä-

nikamat olivat kaksoiskoverat, kuten kaloilla, ja

nokassa niillä oli hampaat. Niitten jäännöksiä
tavataan Kansasin liitumuodostumissa. P. E.

IchthyoSauria, fossiilinen liskoeläinlahko. ks.

K a 1 a 1 i s k o.

lei [isl'J (ransk.), tässä, täällä t. tänne. Ko-
mennussana koirien opetuksessa.

Iconium ks. Konia.
Icosandria ks. Liunen .siitinjärjes-

t e 1 m ä.

Icterus (< kreik. ikteros) , keltatauti.

Ictus (lat.), isku; sormella tai jalalla tehty
tahdinmerkki, jolla poljento osoitettiin säkeitä

lausuttaessa tahi laulettaessa; myös eri tavujen
korostus, runokorko 1. -paino. vrt. A r s i s.

K. J. E.
Ida [h] I kreik. Idc, Ida, alkuaan = metsä-

seutu). 1. Vuori.sto Vähän-Aasian Troas-maa-
kunnan eteläosassa : korkein huippu (nyk. Kaz-
Dagh) 1,753 m. Oli muinoin tryygialaisen suu-

ren äiti-jumalattaren (Kybelen) palveluksen pää-
paikkoja. — 2. Vuoristo, joka täyttää Kreetta-
saaren keskiosan (nyk. Psiloriti) ; korkein

huippu 2,460 m. Tässä vuoressa on luola, joka,

kuten muinaislöydöt ovat osoittaneet, vanhoina
aikoina on ollut pyhä paikka ; muutamien läh-

teiden mukaan sitä pidettiin Zeuksen syntymä-
paikkana (vrt. Dikte). — Idalaiset daktylit

ks. D a k t y 1 i t. O. E. T.

Idaho [aiddhou] (lyh. Id.). Pohjois-Ameriikan
Yhdysvaltojen liittovaltio Kalliovuorten pohjois-

osassa; 218.362 km=, n. 273,000 as. (1907). I. on
parhaastaan 1,200-1,800 m korkeata pengervuori-
maata, jonka korkeimmat osat (yli 3,000 m)
ovat Bitterroot-, Salmon-River- ja Coeur d'Al6ne-

vuoret (Hyndman Peak 3,960 m yi. merenp.).
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Suurin joki on Snake-River. Suuria ja kauniita

järviä on I:n pohjoisosassa. INfannerilmasto:

talvet kylmät, kesät kuumat ja kuivat. Laajat
alat ovat Artemisia-aron ja sateesta köyhää erä

maata (Boise Cityn vuotuinen sademäärä
354 mm). Useissa jokilaaksoissa viljellään

keinotekoisen kastelun avulla vehnää, kauraa,
ohraa, luserniheinää ja hedelmiä. Lampaanhoito
on huomattava; samoin vuorityö, valtion tärkein
elinkeino, joka tuottaa kultaa (5,s milj. mk
1905), hopeata (27,5 milj. mk), lyijyä ja vaskea.

Teollisuus on vähäpätöinen. I:n eteläosan halki

käy n. s. Union-Pacific- ja pohjoisosan halki
Pohjois-Pacific-rata. — Suuri osa l:n asukkaista

on mormoneja. — Suomessa syntyneitten siirto-

laisten lukumäärä 292 (1900).
' Valtion 4,226

intiaania (1900) elää 5:ssä reservatsionissa. —
Liittokongressiin I. lähettää 2 senaattoria ja

1 edusmiehen. Hallitusta johtaa 2 v:ksi valittu

kuvernööri, senaatti, jossa on 21 ja edustaja-

kamari, jossa on 46 jäsentä. Vaalioikeus on jokai-

sella 21 V. täyttäneellä miehellä ja naisella, joka

Vj V. on asunut valtiossa. — Pääkaupunki Boise
City (n. 20,000 as. 1907). Valtion yliopisto on
Mosco\vissa. — V. 1863 I. tuli territoriksi

;

V. 1890 valtioksi. (W. S-m.)
Ida-kenttä (isl. löavöllr, < völlr - tasniiko,

kenttä) on Völuspässa nimenä sillä kentällä,

jossa jumalat ajan alussa kohtasivat toisensa ja

elivät siellä onnellisina (aasain kultainen aika-
kausi) ; tästä elämästä teki lopun nornain,

kohtalottarien, saapuminen. Siinä tmdessa
maassa, joka Ragnarökin jälkeen kohoaa merestä,

jumalat taas kohtaavat toisensa Ida-kentällä.

S. Bugge johtaa Ida nimen raamatullisesta
E d e n i s t ä.

Idea (kreik. idea), alk. = nähty muoto, hahmo.
Platonin opin mukaan i. on ajattelemalla muo-
dostettu yleiskäsite, joka ilmaisee olioiden

varsinaisen olemuksen ja on niiden yliaistillisena

perikuvana eli mallikuvana. Ideain maailma on
tosi 1. olennainen todellisuus, jota kokemusperäi-
nen maailma vain epätäydellisesti vastaa. Tä-
män mukaisesti i. 1. aate (ks. t.) merkitsee

ajatusta 1. käsitettä, joka osoittaa jotakin yle-

vää, yliaistillista, ehdotonta, joko olevana
(Platon) tai tietämisemme ja toimintamme suun-
taa ihanteellisesti määräävänä ja velvoittavana
(Kantin järjenaatteet ja praktilliset aatteet).

—

Muutamissa kielissä, esim. ranskassa ja englan-
nissa, i. on yleensä mielikuva, mielle; liittyen

tähän viimemainittuun kielenkäytäntöön on muo-
dostettu esim. nimitykset i d e a-a s s o s i a t-

sioni. ..ideologia" (ks. t.). A. Gr.

Ideaali (ks. Idea) ks. Ihanne.
Ideaalinen (ks. Idea), ihanteellinen, aatteel-

linen tai myös ajatuksellinen (ks. t. ja Aate).
Viimemainitussa merkityksessä käytetään usein
muotoa ide'ellinen.

Ideaalisuus (ks. Idea), yleensä ihanteelli-

suus, mutta katsoen siihen, että idea merkitsee
samaa kuin mielikuva 1. mielle, myöskin sama
kuin mielikuvallisuus. s. o. paljaana mielikuvana,

ajatuksena oleminen ilman omaa todellisuutta.

Käyttäen sanaa jälkimäisessä merkityksessä
Kant opettaa avaruuden 1. paikallisuuden ja ajan
ideaalisuutta, s. o. että avaruus ja aika eivät ole

tajustamme riippumattomia todellisuuden muo-
toja eli suhteita, vaan ainoastaan havaitsemi-

semme subjektiivisia muotoja, n. s. transcenden-

taalisia havainnonmuotoja. Toisin sanoen, ta-

juamme välttämättömästi kokemusperäiset ilmiöt
ajan ja paikan muodoissa, mutta oliot sellaisi-

naan, joista emme mitään tiedä, eivät ole ajalli-

sia eivätkä paikallisia. Z. C.

Idea-assosiatsioni I. mielle-yhtymä ks. A s s o-

siatsioni.
Idealiseerata (ks. Idea), ihannoida (ks. t.)

.

Idealismi (ks. Idea), tavallisen kielenkäytön
mukaan korkealentoinen, hengen voimaan luot-

tava katsantotapa, jonka mtikaan ei voida tyytyä

todellisuuteen sellaisenaan, vaan on pyrittävä
sitä kohottamaan toteuttamalla jaloja tarkoitus-

periä. Tämä kohottamispyrkimys saattaa esiin-

tyä vakaumuksen elähyttämäuä edistystyönä
taikka todellisuutta vastaamattomana pelkkänä
vaatimuksena taikkapa vain haaveilevana mieli-

kuvituksena, jonka vuoksi sanalle annetaan sekä

hyvä että huono merkitys. Erittäinkin valtiolli-

sen elämän alalla i. yleisen kielenkäytön mukaan
esiintyy sekä hyvässä että huonossa merkityk-
sessään realismin (ks. t.) 1. tarkemmin sanoen

reaalipolitiikan vastakohtana, joka vaatii toi-

minnalta en-ien kaikkea soveltuvaisuutta tosi-

oloihin ja tosiasioihin sekä epäilee i:a mahdotto-
muuksia tavoittelevaksi, jopa vallattomaksikin
suunnaksi. Filosofisena käsitesauana i. on merki-
tykseltään kaikkein monisisältöisimpiä. Ylei-

senä metafyysillisenä maailmankatso-

muksena, jonka perustaja on Platon ja jolla

uutenakin aikana on kuuluisia edustajia (Fichte,

Schelling, Hegel. Lotze) , i. käsittää todellisuuden

olemtikseltaan henkiseksi. Metafyysillistä i:a

sanotaan usein spiritualismiksi (ks. t.) ,
jonka

vastakohtana on materialismi. Tiet o-o pissa
i. on varsinaisimmin mtiodostunut erityiseksi

suunnaksi. Sen tunnusmerkkinä on käsitys, että

tiedon esine on vain tajuttuna, s. o. havaittuna

ja ajateltuna olemassa, mutta ei ole sinänsä, ta-

justa irroitettuna tai tajun ulkopuolella mitään
taikka ei ainakaan mitään meille käsitettävää.

,,Maailma on minun mielikuvani", s. o. minun
tajuni sisällys. Tieto-opillisen i:n tunnetuimmat
edustajat ovat Berkeley ja Kant. Kantin i. on

kriitillinen, s. o. yleispätevän ja välttä-

mättömän tiedon mahdollisuutta, lähteitä ja ra-

joja tutkiva, formaalinen, s. o. sitä käsi-

tystä kehittävä, että tiedon yleispätevyys ja

välttämättömyys perustuu oman tietokykymrne
muotoihin 1. havainnonmuotoihin (aika ja

paikka) ja ajatusmuotoihin (syyn- ja vaikuttik-

sen suhde y. m.), ja transcendentaali-
n e n, s. o. näitä muotoja siten ymmärtävä, että

ne tiedon alktiperäisinä ehtoina tekevät kokemus-
tiedon mahdolliseksi, mutta eivät ole ulotettavia

ulkopuolelle aistillisen havainnon piirin. Siten

meille jää kokonaan tietämättömäksi, millainen

maailma omana, tajustamme riippumattomana
todellisuutena on, vaikkemme saakkaan kieltää

sellaisen todellisuuden olemassaoloa. Ltionnon-

lait ovat ihmishengen, inhimillisen käsittämis-

kyvyn muodostamia, mutta aistimusten avulla,

jotka osoittavat meille kokonaan tuntemattoman
ja käsitysvoimastamme riippumattoman „sinänsä

olevan olion" olemassaoloa. Kantin i. ei siis ole

aivan jyrkkä, vaan sisältää myös sellaisia piir-

teitä, jotka kuuluvat i:n vastakohdalle, tieto-

opiliisoile realismille. Fichte jyrkensi Kantin
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i:a poistaen käsitteen ..olio sinänsä" ja vaati

j.minälle"' eli alkuperäiselle lietokyvylle si.sällyk-

?L'lli->ejtikiu eikä vain luuodoUisesti tuottavan
merkityksen. ..Minällä" F. ei kuitenkaan tarkoita

omaa kokeniu^peräijtä „minäänsä", vaan ehdo-

tonta, absoluuttista, jumalallista ..minää". Näin

olleii ei r.kään ole puolustanut mahdoionta jyr-

kintä i:a eli n. s. solipsismin (ks. t.) kantaa,

junka hyväksyjän pitäisi voida sanoa: ,.vain

minä itse olon olemassa; minun lajuni liikettä

ja kuvastelua on koko maailma". Erehdyttä-

västi on F:n i:a totuttu sanomaan subjektiivi-

seksi i:ksi, jota va.-toin Schellingin on sanottu

edustavan objektiivista ja Hegelin absoluuttista

i:a eli sitä oppia, että maailmankehitys on hen-

gen omasi käsitteellistä eli loogillista selviyty-

mistä. Tieto-opillisen i:ii myöhempiä muotoja
esiintyy n. s. uuskantilaisessa suunnassa (ks. t.)

ja immanenssifilosofiassa (ks. t.). Siveys-
opissa i:u merkitys on häilyvä. Laajimmin
käsitettynä siihen voi lukea kaikki Jie suunnat,

jotka siveellisen toiminnan perusteiksi vaativat

jotakin ylevämpää kuin itsekästä nautinnonhalua.

Ahtaammassa merkityksessä oetillinen i. tarkoit-

taa sellaista katsantotapaa, jonka mukaan si-

veelliselle toiminnalle on asetettava velvoittavia,

täydeliistymistä vaativia ihanteellisia päämää-
riä ja myönnettävä siveellisyydelle oma aatteelli-

nen arvonsa johtamatta sitä sellaisista tekijöistä

kuin esim. toiminnan läheisistä hyödyllisistä

seurauksista. Jyrkimmässä muodossaan eetilli-

nen i. velvoittaa ihmistä toimimaan ehdottoman
muodollisen siveyslain mukaan ollenkaan välittä-

mättä toiminnan yksityisistä tai yleisimmistä-

kään seurauksista. Tämän jyrkimmän i:n mer-
kitsevimmät edustajat ovat Kant ja Fichte.

Eetillinen i. on luonteenomaisissa muodoissaan

sukuc! sille uskonnolliselle i:lle, jonka

mukaan ihmisen tarkoitusperänä on Jumalan
valtakunnan edistäminen eikä yksilön autuuden
.saavuttaminen. Estetiikassa i. katsoo että

taideteoksen arvona on sen ylevä aatteellinen

sisällys, ei sen paljas viehättävä muoto eikä

myöskään sen tarkka todelli=iUudenmukai.suus.

Esteettinen i. täten eroaa sekä formalismista

että naturalismista (ks. n.). Z. C.

Idealisti (ks. Idea), idealismin kannattaja,

jalosti ja korkeasti ajatteleva henkilö : myöskin
haaveilija, opiikäytiinnöllinen p;irannustenhar-

rasti|,i. Z. C.

Idealiteetti (k.-. Idea; k>. Ideaalisuus.
Idensalmi /hj ks. Iisalmi.
Identifieerata (1. i d e n t i f i s ee r a t a, <

lat. idem = sama. ja faccre - tehdä) . tehdä sa-

maksi. ..yhtäläisentää": kat-oi knhta asiaa yh-

deksi ja samaksi : tun'.ea samaksi.
Identiteetin laki ks. I d e u t t i s y y s.

Identtinen (< lat. 7dr>/( = sama), aivan sama:

täydellee 1 yhtäläinen.
Identtisyys 1. identiteetti (mlat. ide'vtitns).

simuus. tiiydelliiieii yhtäläisyys. — T:n a j a-

T II s 1 a k i. se ajattelemisemme ylin loogillinen

peruslaki eli perusominaisuus, että jokainen

käsite on säilytettävä semmoisenaan, sitä mil-

lään tavalla muuttamatta, sekä erotettava kai-

kisi.i muista käsitteiltä fkaavn: .\=A).
A. Gr.

Ideografia ks. K i r j o i t u s t a i t r

.

Ideologia (kreik.. ..op|i ideoista", opjii mieli-

kuvien muodo.stumisesta) , käytettiin ransk. filo-

sufiassa osoittamaan sensualismiu pohjalla kehit-

tynyttä oppimuodostusta, jota Destutt de Tracy
( ks. t.) y. m. esittivät. — Ideologi, ideologian

kannattaja: myö.skin ihminen, joka antautuu
aatteellisiin, epäkäytännöllisiin, todellisuutta

vieroviin mietiskelyihin. A. Gr.
Ideomotorinen liikunto

(< kreik. ide'ä = mieli-

kuva ja lat. ;;((>f«s = liikunto) , ruumiinliikunto.

joka syntyy ehdottomasti ja tahtomatta sen joh-

dosta, että mielessä on vilkas mielikuva jostakin

asiasta. A. Gr.

Id est ^lat.). lyh. i. e., se on, s. o.

Idestam [i-]. G u s t a f II i c h a r d (s. 1832),

lakimies: palveli v:sta 1855 lähtien Turun hovi-

oikeudessa yleten 1870 a-sessoriksi ja 1878 hovi-

oikeuden neuvokseksi ; kutsuttiin 1899 senaatto-

riksi, ja senaatin oikeusosaston jäseneksi, mi.stä

toime.sta erosi 1900, saaden eläkkeen. Pitkällä

virkaurallaan I. saavutti erinomaisen laajan ko-

kemuksen ja syvät tuomarintiedot, joita hän
sitäpaitsi kartutti opinnoilla ulkomaan yliopis-

toissa. I. otti ritariston ja aateliston jäsenenä

osaa 1877-78 sekä osittain 1882 ja 1885 vuosien

valtiopäiviin ja edusti Turun hovioikeutta vuoden
189.3 kirkolliskokouksessa. Sitäpaitsi hän on

ollut jäsenenä useissa valtion komiteoissa, m. m.
siinä nelimiehisessä komiteassa, joka sai tehtä-

väkseen laatia tuon sittemmin v. 1884 ilmesty-

neen tarkastetun rikoslainehdotuksen, sekä v.

1898 työnsä alkaneessa sotilasrikoslakikomi-

teassa. Toimitti 1877 ,,Tauluja 1875 vuoden

rikoslainehdotuksen rang.iistusmääräyksisiä". V.

1886 hän yhdessä hovioikoudenasessori K. V.
Sulinin kanssa julkaisi .selityksillä varustetun

painoksen sanotun vuoden sotilasrikoslaista sekä
toimitti V. 1902 uuden tarkastetun ja liitteillä

varustetun painok.sen 1734 vuoden laista.

Idioblasti (kreik. idio.s = ominainen, ja blaste =

versoi , kasvisolu, joka muuten yhdenlaisista so-

luista muodostuneessa solukossa luuodoltaan t.

öisällykseltään eroaa naapurisoluista.

J. A. W.
Idiolatria (kreik. /djos = ominainen, ja latre'ia

= u-konnollinen palvelus), itsensä jumaloiminen.
Idiomaattinen, jollekin kielimuodolle erikoi-

sesti ominainen, esim. lauseparsi, käänne. I.

käännös, sellainen, joka tulkitsee käännettävän
toiselle kielelle käyttäen tälle ominaisia lause-

parsia ja käänteitä (vastakohta on sananmukai-
nen, orjallinen 1. mekaaninen käännös), ks.

Idiomi. A. K.
Idiomi (kreik. idi'öm>i = omituisuus) ,

jonkin

kielimuodon (kielen, murteen) erikoisominaisuus,

joka sen erottaa toisista, etenkin sukulaiskieli-

muodoista : kieli t. murre, erityisesti silmällä

pidettäissä näitä erikoisominaisuuksia. A. K,
Idiomorfinen (kreik. idios = oma., ja morphe =

muoto) 1. o m a m u o t o i n e n. eruptiivisissa

vuorilajeissa sellainen kivennäisaines, jolla omi-

nainen, sille kuuluva kidemuoto on enemmän tai

vähemmän selvästi kehittynyt. Sellaisiksi ovat

saattaneet muodostua ne kivennäiset, jotka

vuorilajimagraan jähmettves.sä ovat kiteytyneet

ensimäisinä. jota vastoin viimeisinä jähmetty-

neet ainekset ovat täyttäneet idiomorfisten ra-

keitten välipaikat ja muodostuneet a 1 1 o t r i o-

morfi siksi 1. vierasmu oloisiksi.
P. E.
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Idiootti (kroik. idi(7frs = yksiiyiucn henkilö,

taitamaton, sivistymätön ihminen) . kykenemätön
ymmärtämään tai oppimaan mitään, tyl?>ämieli-

iien. vrt. Idiotismi.
Idiopatia (kreik. •jd/os = ominainen, japathos =

tunne), omintakeinen tauti; idiopaatti.^^eksi sauo-

taan sellaista, jotakin ruumiinosaa koskevaa tau-

tia, joka ilmenee itsenäisenä, omintakeisena ja

alkuperäisenä tautina vastakohdaksi sellaiselle,

joka esiintyy jotakin muuta tautia seuraavana
taudinilmiönä tahi aiheutuu ulkonaisesta louk-

kaantumisesta j. ri. e. M. OB.
Idioplasma (kreik. idios - ominainen, ja

plasma - muodostus) . Nägeli'n 1884 esittämässä

idioplasma-teoriassa se oletettu alkuliman osa.

ioka muka oli periytyvien ominaisuuksien kan-

taja. Uudempien tutkijain mukaan i. olisi ta-

vattava kromosomeissa. J . A. W.
Idiosynkrasia (kreik. tdtos = ominaiaeu, syn-

mukana, ja krusis = sekoitus) ,
joissakuissa henki-

löissä tavattava ominaisutis tavallisesta poikkea-

valla tavalla, erittäin herkästi reageerata 1. tun-

tea vaikutusta jostakin vähäpätöisestä kiihotti-

me.sta. lääkkeestä ynnä eräistä ruoka-aineista;

muutamat ihmiset esim. eivät ollenkaan siedä

elohopeata, ooppiumia, kiniiniä j. n. e., vaikka
annos on monta kertaa tavallista määräänsä pie-

nempi ; tähän kuuluu m. m. myöskin se. että jot-

kut saavat ihottuman esim. syötyään mansikoita,

rapuja y. m. s. M. 0-B.

Idiotikon (kreik. idwtiko's = omituinen)

,

eräänlainen murresanakirja, kokoelma yleiskie-

lelle outoja kansanmurteiden sanoja ja lause-

])arsia (idiotismeja). Nykyaikuisiin murresana-
kirjoihin otetaan mikäli mahdollista kaikki

keräysalueella käytännössä olevat sanat ja lause-

parret siihen katsomatta, onko niitä yleiskielessä

vai ei. — Mainittakoon erikoisesti Staubin ja

Toblerin ,,Schweizerisches Idiotikon" (1881 seur.).

A. K.
Idiotismi (kreik. idios = omituinen) 1. syn-

nyanäiiien tyUämielisyys. johtuu aivojen epä-

täydelli.sestä kehityksestä tai jostitkiu taudista
tai vammasta, joka on kohdanntit aivoja sikiö-

tilassa tai aikaisimmassa lapsutidessa. Laatunsa
ja kulkunsa puolesta on idiotismi hyvin erilainen

eri tapauksissa riippuen osittain siitä, mitkä
osat aivoja ovat surkastuneet tai turmelttineet,

osittain siitä, onko sen synnyttäjänä ohimenevä
vamma, kuten loukkaus ja äkillinen aivotuleh-
dus, vai pitkällinen sairaus, kuten kuppa ja tu-

berkuloosi. — Syntymästä saakka henkisesti

puutteelliset, joita Suomessa on ainakin 8,000,

jaetaan kahteen suureen ryhmään: idiootteihin

ja imbesilleihm. Raja niitten välillä on käytän-
nöllisistä syistä pantu vastaamaan 7—8 vuo-
tiaan lapsen henkistä tasoa. Alemmilla idiotis-

min asteilla olevat ovat eläintäkin alempana
siinä, että heiltä puuttuu yksinkertaisimmatkin
itsesäilytysvaiston ilmaukset. He eivät kykene
edes itse viemään ruokaa suuhunsa. Vailla kaik-
kia sielullisia ominaisuuksia, kuten tunteita,
tahdonilmauksia ja käsityskykyä, he viettävät

tajutonta olemistaan muitten ihmisten rasituk-
sena. Koko joukon korkeammalla ovat ne

idiootit, jotka kykenevät näyttämään mielen-
liikutuksen, kuten ilon, .surun ja vihastumisen,

oireita. ITeidän tunteensa ia mielteensä kohdis-

tuvat aina heidän omaan itseensä, heidän huo-
miokykynsä, kun sitä on olemassa, käsittää vain

tavallisemmat konkreettiset ilmiöt. Abstraktisia

ja moraalisia käsitteitä ei heillä ylimalkaan ole

laisinkaan. Puhetaito puuttuu joko kokonaan
tai rajoittuu yksityisiksi sanoiksi ja lyhyiksi

latiseiksi. Kielenkäytön suhteen pisimmälle pääs-

seillälcin on sanavarasto vähäinen ja lausemuo-
dostus vaillinainen. Yleisestä henkisestä köy-

hyydestä huolimatta saattaa väliin kumminkin
joku yksityinen taipumus (esim. musiikkiin,

piirustukseen, laskuoppiin y. m.) olla erittäin

hyvin kehittynyt. Idiotismiin liittyy usein kai-

kenlaisia ruumiillisia vikoja ja epämuodo-stuksia:

jäsenet saattavat olla joko halvaantuneita tai

koukkuun vetäytyneitä tai on niissä pakollisia

liikkeitä ja kouristuksia, aistimista voi puuttua
yksi tai useampia tai ne ovat yleensä tylsisty-

neitä. Noin kolmannessa osassa idiootteja on
laugettavatauti vielä kurjuutta lisäämiissä ja

taudin edistymistä osoittamassa. — Aniharvoin
on idiotismin syy jossain määrin poistettavissa

ja tauti sitä myöten parannettavissa, kuten on
laita muutamissa syfilis- ja kretinismitapauk-
sissa. Viimemainittu tauti on nim. seurauksena
kilpiratxhasen (glandula thyreoideaj sairaloisista

muutoksi.sta ja sen toiminnan vajavuus voidaan

korvata eläinten kilpirauhasista tehdyllä lait-

teella. Useimmiten on idioottien hoidon suhteen

tyydyttävä heidän ruumiilliseen vahvistami-

seensa ja jäljellä olevien henkisten kykyjen säi-

lyttämiseen ja kehittämiseen. Sopivimman hoi-

don he saavat idioottilaitoksissa, joissa on eri

osastoja (koulu-, työ- ja asyyliosastot) eri kehi-

tyskannalla oleville hoidokkaille. Paitsi puhu-
mista ja tiedon alkeita opetetaan niissä käytän-

nöllisiä toimia ja yksinkertaisia käsitöitä. —
Suomessa on yksi tällainen laitos, Perttulan
kasvatuslaitos lähellä Hämeenlinnaa. — vrt. myös
Idiotikon. E. Th-n.

Idman [1-] -suvun kantaisä oli 1680-luvulla

Huittisissa kuollut, Ruotsista Suomeen muutta-
nut vouti Daniel Larsson. Pari I.-suvun haaraa
on aateloitu nimellä I d e s t a m. 1. Niilo I.

(1680-1750) ,
pappi. Yliopp. 1699, Turun kaksinnus-

ratsuväen sotapappi 1702. Seurasi rykment-
tiä sotaretkellä Inkerissä, oli m. m. mukana
Narvassa ja Ivangorodissa, kun vihollinen ne

valtasi. V. 1706 Turun ratsuväkirykmentin, sit-

ten Viipurin kaksinnusratsuväen ja 1710 Turun
jalkaväkirykmentin pastori; oli mukana Pälkä-

neen ja Napuen tappeluissa .sekä Norjanretkellii.

Nimitettiin 1719 Huittisten kirkkolierraksi, py-

syen rykmentissä sodan loppuun, tuli 1723

lääninrovastiksi ja oli 1734 edustajana valtio-

päivillä. — Kirjoittanut kertomuksen Norjan-
retkestä: ..Kort berättelsse om fälttäget 1718:

i Dronthems lähn el:r Nordaufiälls" (julk. „Hist.-

arkistossa" VII) sekä saarnan ,,Folketz roop pA

Norska FiälJerne" (1720). E. E. K.
2. Nils I. (1716-90), ed:n poika. fil. maist.

ja pappi; Huittisten kirkkoherra, sai myöhem-
min rovastin sekä teol. tohtorin arvonimen

:

etevä sielunpaimen, harra.sti myös koskenper-

kauksia. V. 1774 ilmestyneessä teoksessaan „För-

sök att visa gemenskap iiiellan fiuska och gre-

kiska spräken säsom tjenande tili upplysning i

finska folkets historie" T. hylkää ennen esitetyn

mielipiteen suomalaisten israelilaissyntyperästä

;



815 Idokraasi— Idätys 816

sen sijaan hän koettaa vertailuilla osoittaa yhtä-

läisyyksiä suomen ja kreikan kielistä sekä näi-

den kansain mytologiasta. Nämä yhtäläisyydet

ovat I:n mukaan muistoja siitä vilkkaasta vuoro-

vaikutuksesta, jossa suomalaiöten muka skyytti-

läisperäiset esi-isät Mustan-meren rannalla asues-

saan ovat olleet muinaiskreikkalaisten kanssa.

I:n todistelutapa on periaatteellisesti hylättävä,

hänen käyttämänsä kieliaines osittain virheel-

listä ja tulokset ovat sen mukaiset; kirja sisäl-

tää kuitenkin muutamia varteenotettavia tietoja

suomen kielestä. Mutta ilmestyessään I:n teos

herätti melkoista huomiota, käännettiinpä rans-

kaksikin. — I:n vanhimman jälkeinen poika,

Kaarle Juhana tuli Suomen senaatin jäseneksi

ja aateloituna Idestam-suvun kantaisäksi.

A. K.

3. Gustaf Rudolf I. (s. 1857), lääkäri,

lääketiet, lis. 1884. ensimäisenä kaupunginlääkä-

rinä Tampereella 1887-1907, jolloin hän nimitet-

tiin lääkintäueuvokseksi lääkintöhallitukseen ja

muutti Helsinkiin. Tampereella, jonka suuren-

moinen kehittyminen pienkaupungista suurkau-

pungiksi tapahtui juuri tällä ajanjaksolla, I. otti

kunnalliseen toimintaan innokkaasti osaa, ei yk-

sistään lääkärinä ja yleisten terveysolojen valvo-

jana ja ohjaajana, vaan myös kunnallismiehenä

mitä moninaisimmilla aloilla, ollen m. m. valtuus-

ton puheenjohtajana 1898-519. Samoin T. oli oman
kaupunkinsa edustajana kaikilla valtiopäivillä

vv:n 1894 ja 1906 välillä ollen jäsenenä useissa

tärkeissä valiokunnissa ja ra. m. 1905-06 v:n
ylimääräisillä valtiopäivillä porvarissäädyn vara-

puhemiehenä. V. 1907 I. kutsuttiin valtion aset-

taman, kunnallista äänioikeutta, vaalikelpoi-

suutta ja vaalitapaa sekä kunnallisverotusta kos-

kevien säännösten tarkastusvaliokunnan esimie-

heksi. I. on Duodecim-seuran perustajia ; 1908

hän oli seuran puheenjohtajana. Niinikään hän
oli Suomen lääkäriseuran puheenjohtajana 1907.

Julkaissut useita kirjoituksia käytännöllisen

lääketaidon aloilta ,,Finska läkaresällskapets

liandlingar"eissa. ,,Duodecim"issa ja ..Terveyden-

hoitolehdessä". M. 6-B.
Idokraasi ks. V c s u v i a a n i.

Idoli (kreik. eidöZon = kuva) , jumalankuva;

epäjumala.
Idomeneus [ldomene'us], kreik. tarusankari,

Minoksen pojan Deukalionin poika, Troian so-

dassa kreettalai.sten johtaja, kreikkalaisten mah-
tavimpia ruhtinaita ja uljaimpia taistelijoita.

Idria, kaupunki Itävallassa, Krainissa, Tson-

zon syrjäjoen I:n (Idrizan) varrella, syvässä
laaksossa 333 m yi. merenp., 5,700 as., sloveeneja.

Kuuluisa. 1497 keksitty ja v:sta 1580 vnltion

omistama elohopeakaivos {vuosituotanto n. 3

milj. mk). (Vt^. S-m.)

Idrisi (alEdrisi), Abu Abdalläh
Muhammed (1099-1146) , Ceutassa syntynyt

arab. maantieteilijä. Teki laajoja matkustuksia.

Joutui normaunilais-kuninkaan Eoger II: n ho-

viin Sisiliaan, jossa kirjoitti kuulun maantie-

teensä, „Nuzhat almustäq", josta Dozy ja de

Goeje ovat kääntäneet osan (,,Description de

TAfrique et de l'Espagne", 1866). Tämä maan-
tiede sisältää vanhimpia tietoja Suomestakin
(„Finmark", „Tabest" y. m.). [Brandel „0m
och ur den arabiska geografen I." (1894).]

K. T-t.

Idskär [ulsär], samannimisen saaren etelä-

rannalla, Hanko-Jungfrusundin väylällä, valkoi-

nen, pyöreä johtoloisto. K. S.

Idumea ks. E d o m.
Idumealainen dynastia, juutalainen hal-

litsijasuku, joka polveutui idumealai.sesta(edomi-

laisesta) Antipatroksesta. vrt. Antipatros 2

ja H e r o d e s. K. T-t.

Idun [l-]. 1. Skand. my toi. Yksi asynj oista,

ikuisen nuoruuden jumalatar, Bragen puoliso. —
2. V. 1862 Tukholmassa perustettu tieteellis-

kaunokirjallis-taiteellinen seura. Toimivien jä-

senten luku yli puolen kuudetta sataa; jäsenet

valitsee erityinen lautakunta. Seuran sihtee-

rinä oli sen perustamisesta kuolemaansa saakka
(1906) Harald Wieselgren, nyk. sihteeri Th. We«t-

rin. — 3. Tukholmassa ilmestyvä kuvitettu

viikkolehti ,,naista ja kotia varten", perust. 1887.

Idus ks. S ä y n ä v ä.

Idus [Idus] (lat.), muinaisroomalaisilla kuu-
kauden 13:s t. 15:s päivä, Juppiterille pyhitetty.

Idylli (kreik. eidy'llion = pikku kuva) , ker-

tomarunouden laji, joka ei kuvaile sankaritekoja,

vaan rauhallisen maalaiselämän tapahtumia ja

viehätystä. Se voi puhjeta esille hiljaisen viihty-

myksen välittömästä elononnesta, mutta erittäin-

kin se on kukoistanut ylikulttuurin aikoina,

ilmaisten sentimentaalista luonnonikävää var-

sinkin paimen- (bukolisen) runouden muo-
dossa. I:n var.sinainen luoja on 3:nnella vuo.sis.

e. Kr. elänyt sisilialainen Theokritos; hä-

nen seuraajiaan olivat tällä alalla Bion ja

Moskhos. Eoomalaiuen V e r g i 1 i u s sepitteli

paimenrunoja (eklogeja) Theokritoksen malliin,

mutta ne olivat sovitetut ajan maun ja katsanto-

kannan mukaan. Keskiajallakaan idylli ei ole

unohduksissa (Adam de la Halle, „Le jeu de

Eobin et Marion"), mutta vasta renesanssi sen

lierättää uuteen eloon osaksi Vergiliuksen mallin

mukaisena eklogina (Petrarca y. m.) , osaksi

paimenromaanina (Boccaccio, Sannazaro
y. m.)

,
ja paimennäytelmänä (T a s s o, ,,Aminta'',

Guarini, .,11 pastnr fido" y. m.). Idylleistä

mainittakoon m. m. Runebergin „Hanna" ja

„Jouluilta" („Julqvällen"), Goethen ..Hermann
und Dorothea", Schillerin „Wilhelm Teli" (näy-

telmä i. Franzenin ..Emili eller en aftou i Lapp-

land".
Idänpää-Heikkilä, Juhana (1818-90) , val-

tiopäivämies. Hankki itselleen jommoisetkin

tiedot itsekseen opiskelemalla, valittiin moneen
kunnan luottamustoimeen; oli puhemiehenä lähe-

tystössä, joka 1863 kävi Hämeenlinnaan saapu-
neen Aleksanteri II:n puheilla kiittämässä häntä

valtiopäiväin kokoonkutsumisesta. Valtiopäivillä

talonpoikais-säädyn jäsenenä 1872, 1877-78. 1882

hän oli säätynsä johtavia miehiä ja valittiin

m. m. moniin valiokuntiin. E. E. K.
Idätys, kylvösiemenen itävyyden ja itäraiste-

hon selville ottaminen. Lasketaan määrätty
määrä siemeniä, tavallisesti 100 tai 200, jotku

asetetaan lautasella olevalle kostutetulle imupapt-

rille. kankaalle, hiekalle, turpeelle t. m. s. sekä

pidetään kosteina ja verrattain lämpimässä pai-

kassa. Idättäessä käytetään nykyään usein eri-

laisia idätyskoneita, kuten Nobben (huokoisesta

save.sta tehty), Holmströmin (suomalainen kek-

sintö: savesta tehty levy, jossa 100 viljan sieme-

nille sopivaa lovea), Stjernqvistin (lasista ja pel-
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Iistä valmistettu suuri laatikko, jonka lasihyl-

lyille siemenet levitetään kostutetuille imupape-
reille) j. n. e. Eri kasvien siemenet vaativat itääk-

seen eri pitkän ajan. Meikäläisille siementar-
kastuslaitoksille vahvistettujen määräysten mu-
kaan on seuraavien kasvien siemeniä idätettävä

10 vuorokautta: ristikukkaiset kasvit, ohra,

ruis, vehnä, pellava, herne, virna, kumina, pork-

kana, timotei, kaura y. m.
25 vuorokautta: puntarpää, koiranruoho, useim-

mat puulajit y. m.
42 vuorokautta: mänty. V. A.
Idätyskone, kone, jolla tutkitaan siementen

itämistehoa ja itämisvoimaa. Metsäpuiden sie-

meniä varten on joukko eri koneita: Nobben,
Stainerin, Pflitzenmayerin y. m. Täydellisimmät
ovat laaditut n. s. termostaattien malliin, ks.

myös Idätys. A. C.

i. e., lyh. lat. id est - se on, s. o.

lenmätä (stomacace), suun limakalvon ja eri-

toten ienlihan märillemeno, jommoinen siuitauti

rsiintyy erittäin heikoissa ja jotakin yleistautia
potevissa lapsissa ja aikuisissakin. I:ää potevan

henki on erittäin iljettävän-hajuinen.

(M. 0-B.)
Ies, vetohärkiä varten sovitettu vetolaitos,

joka kiinnitetään joko sarviin (sarvi-ies)

tahi kaulaan, säkään
(säkä-ies). Edellinen
joko otsa-ies taikka

Pari-ies. niska-ies sarvien

asennon mukaan.
Vetoparille kaksoisies. Ikeen muodostaa pää-
osana heikosti kaareva, puusta tai raudasta
tehty veto-osa, johon vetohihnat ovat kiinnitetyt.

/. A. S.

Iferten, Yverdonin (ks. t.) saks. nimi.

Iffland, August Wilhelm (1759-1814),
>iaks. näyttelijä, teatterinjohtaja ja näytelmän-
kirjoittaja, kehitti ja kohotti Berliinin näyt-
tämötaidetta ja sai siitä kunnianimen »kunin-
kaallisten näytäntöjen tirehtööri" (1811). Näyt-
telijänä I. oli vähemmin neroUinen kuin älykäs,

yksityiskohtia tarkoin laskeva taituri, joka par-
haiten onnistui koomillisissa ja porvarillisissa

luonne-osissa. Hänen jo aivan vanhettuneita
näytelmiään haittaa liiallinen moraliseeraava
laajuus, vaikka niiden rehellistä tapainkuvausta
on kannattamassa melkoinen ihmis- ja näyttämö-
tuntemus. Omat mielipiteensä ja kokemuksensa
näyttämötaiteen alalla I. on esittänyt teoksissa
,,Fragmente iiber Menschendarstellung" (1785)

,,Theorie der Schauspielkunst" (1815, 2 nid.) ja
„Almanach furs Theater" (1806, 5 nid.), I:n
lukuisista näytelmistä mainittakoon „Die Jäger",
,.Die Hagestolzen", „Dienstpflicht", „Die Miin-
del" ja „Die Eelse nach der Stadt". [Funck,
„Erinneruugen aus dem Leben zweier Schauspie-
ler, IfHands u. Devrients" (1838), K. Duncker,
„I. in seinen Schriften als Kiinstler, Lehrer und
nirektor der Berliner Biiline" (1859): Lampe,
„Studien iiber T. als Draraatiker". (1899).]

J. E-l.
Ifigenia ks. T p h i g e n e i a.

Ifvarsson flv-J, Karl (1818-89). ruots. val-

tiopäivämies, talonpoika. Edustajana valtiopäi-
villä 1859, 1862-63, 1865-66, 1867-89 (1880 jon-

kun aikaa ja 1881-84 toisen kamarin varapuheen-
johtajana) oli pitkän aikaa Landtmannapartiet-

puolueen johtajia; esiintyi tärkeissä kysymyk-
sissä selväjärkisenä realipolitikkoua: paino-
vapauden, vapaakaupan, äänioikeuden laajenta-
misen puolustaja; vaati myöntyväisyyttä Norjaa
kohtaan. [E. Svensön, .,K. I. och landtmanna-
partiet".] (E. E. K.)
Igapoo-alue ks. Brasilia.
Igelström. 1. Otto Henrik I. (1737-1817),

kreivi, venäl. diplomaatti ja kenraali, alkuan.sa
ruots. sukua. I. antautui sotilasuralle ja tuli

pian huomatuksi; otti osaa Katariina II:n ensi-
maiseen sotaan Turkkia vastaan, valloitti Aker-
manin linnoituksen. Päästyänsä ruhtinas Potem-
kinin suosioon, nimitettiin hänet käskynhalti-
jaksi Simbirskin ja Ufan kuvernementteihin ; sai

1790 ylipäällikkyyden sodassa ruotsalaisia vas-

taan Suomessa, ja huhtik. sam. v. toimekseen
keisarinnan valtuuttamana ryhtyä rauhanneu-
votteluihin. G. M. Armfelt oli ruotsalaisten
rauhanneuvottelija. Elok. 14 p. 1790 he alle-

kirjoittivat Värälässä lopulliset rauhanehdot.

Tunnustukseksi ansioistaan nimitettiin I. m. m.
lähettilääksi Tukholman hoviin (jonne hän ei

kuitenkaan milloinkaan saapunut) sekä koro-

tettiin kreivilliseen säätyyn. Oltuaan 1792 ken-
raalikuvernöörinä Pihkovassa, sen jälkeen Kio-
vassa, Tsernigovissa ja Novgorod-Severskijssä,
nimitettiin hän 1793 Puolassa olevien venä-
läisten joukkojen komentajaksi. V. 1794 puhkesi

verinen vallankumous Varsovassa, ja ainoastaan
stiurilla ponnistuksilla onnistui I:n tunkeutua
kapinallisten joukkojen läpi. Hän eleli tämän
jälkeen valtion viratta, lukuunottamatta vuosia
1796-98, jolloin oli Orenburgin sotakuvernöörinä.

I;a aikalaiset antavat hänelle sen tunnustuksen,
että hän oli yritteliäs, rohkea, rakastettava ja

erittäin lahjakas mies. Hän jätti jälkeensä ar-

vokkaita kirjallisia muistiinpanoja, jotka koske-

vat m. m. Värälän rauhanneuvotteluja (vrt.

Sv. hist. tidskrift, 1882). E. M-a.
2. A n d r e i V i k t o r o V i t s I. (s. 1860) , ven.

kirjailija, karkoitettiin ollessaan Varsovassa up-

seerina 1885 Siperiaan, mutta määrättiin up-

seeriksi taasen korotettuna 1892 Suomeen.
Bobrikovin aikana I. erosi 1900 upseerinvirasta

ja tuli sam. v. venäjän kielen ylimäär. leh-

toriksi yliopistoon ja saman aineen opettajaksi

polyteknilliseen opistoon. V. 1902 hän nimitettiin

yliopiston venäläisen kirjaston hoitajaksi. I. on

lukuisissa kirjoituksissa tasapuolisella ja tyy-

nellä tavalla esittänyt Suomen valtiollista ja si-

vistyselämää venäläiselle yleisölle. Hän on kir-

joittanut useat tärkeät osat D. Protopopovin toi-

mittamaan teokseen „Finljandija" (1898) ja on

jtilkaissut paljon maatamme koskevia kirjoituksia

venäl. sanomalehdi-stössä ja tietosanakirjoissa.

Julkaissut suomeksi kirjasen „Slavofiilit" (1897).

V. 1909-10 hän toimitti aikakauskirjaa ,,Finljan-

dija" (ks- t.). Yhdessä J. Mandelstamin kanssa hän

on toimittanut ruots.-venäl. sanakirjan. (1905).

Iglau (tsek. Jihlava) , kaupunki Itävallassa,

Mährissä, Tglawa-joen varrella; 24,387 as., 82%
saksalaisia (1900). Harjoittaa vanhastaan villa-

teollisuutta, sitäpaitsi on savi-, nahka- ja

tupakkateollisuus melkoinen. — Maataloustuot-

teiden kauppaa. — I;ssa hussilaiset tekivät

keisari Sigismundin kanssa .sovinnon, tunnustaen

hänet Böömin kuninkaaksi (1436). — 30-vuotisen

sodan aikana sen valloitti Torstenson 1645.
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V. 1805 itävaltalaiset täällä voittivat baierilai-

sen osaston. fE. E. K.j
Ignami ks. Y a m s-j u u r i.

Ignatius (kreik. Igna'tios) . .\ariokia;i piispii,

u. s. apostolisia isiä (ks. t.) : häneltä ou säilynyt

useita kirjeitä, jotka hän sepitti matkalla, kun
hänet vietiin Antiokiasta Eooniaan marttyyri-
kuolemaa kärsimään 107 (110, 115 ?) : 5 Vähän-
Aasian eri seurakunnille, 1 Polykarpukselle ja

1 Rooman seurakunnalle. Paitsi näitä on ole-

massa vääriäkin I:n kirjeitii 4:nneltä ja 5:nneltä

vuosis. I:n kirjeistä saamme erittäin arvokkaita
lisiä kirkollisen dogman ja seurakuntajärjestyk-
sen historiaan; niissä esiintyvät m. m. ensi ker-

ran piispa, presbyteri ja diakoni virkailijoina

näissä seurakunnissa. Edv. St.

Ignatius [-ä'tsiusj-s u k u polveutuu Itä-Suo-

mesta, uinii johtunee Ignatan 1. Ignatilan talosta

Viipurin lähellä. Ensimäinen tunnettu suvun
jäsen Xils Jöussoa Ignatt oi; porvarina Viipu-

rissa 1600-luvulla. Hänen poikansa Matiias
(k. Juvan kirkkoherrana 1680) otti T. nimen.

1. Johan Sigfrid I. (1749-1831), lahjoit-

taja. Toimi Viipurissa kauppiaana, v:sta 1809

Tanskan konsuli. Testamenttasi kuollessaan

100.000 ruplaa Viipurin ja Haminan vaivais-

hoidoille, 'U edellisen, '/s jälkimäisen hyväksi;
rahaston korot ovat vuosittain köyhille jaetta-

vat.

2. Pentti Jaakko I. ^ 1761-1827), pappi ja

uskonnollinen kirjailija, edellisen serkku. Tul-

tuaan 1775 ylioppilaaksi ja 1780 papiksi T. mää-
rättiin pitäjänapulaiseksi Sahalahdelle, jossa

Anna Eogelin kansassa herättämä uskonnollinen

elämä pääsi häneeu vaikuttamaan: 1784 hän siir-

tyi Turun ruots. seurakunnan kappalaiseksi sekä

s'iiten 1794 Vihdin, 1799 Halikon ja 1824 Ulvilan
kirkkoherraksi. Uskonpuhdistuksen vuosisatais-

jsihlassa 1817 hänet nimitettiiri jumaluusopin
tohtoriksi, ja v:sta 1820 alkaen hän oli läänin-

rovastina ensin Perniön, sitten Porin alisessa

rovastikunnassa. I. oli aikansa huomattavimpia
pappismiehiä, etevä saarnamies, joka voimak-
kaasti vastusti vallalla olevaa uskonnollista

kylinäkiskoiäuutta. Yhdessä Nousiaisten kirkko-
herra Antero Achreniuksen ja Perniön kirkko-

herra Eanckenin kanssa hiin johti Lounais-Suo-
men herännäisyysliikettä. I. oli jäsenenä 1817

asetetuissa virsikirja- ja käsikirjakomiteoissa jn

muitten mukana „Suomen evankeelisou seuran"
(ks. t.) perustajia. Achreniusta hän auttoi ,.Ha-
lullisten sieluin hengellisten laulujen" toimitta-

misessa ja 1824 hän toimitti paine on ,,Uusia
suomalaisia kirkkovirsiä", joista 47 on hänen
itsensä sepittämää (niistä on 7 otettu nyk. suom.

virsikirjaan). Sitäpaitsi T. julkaisi muutamia
saarnoja sekä (ruotsinkielellä) pari taloudellista

tutkimusta (katovuosien seurausten viilttäiiii-

sestä Pohjois-Suome.ssa ja viinan vaikutuksesta
kansan teollistiuteen ja tapoihi:i). K. O.

3. Karl Henrik Jakob T. (1809-56)

kansanvalistuk.sen harrastaja: vihittiin 1833 pa-

piksi, nimitettiin 1836 vankilansaarnaajaksi Vii-

puriin, 1842 saman kaupungin lukion apulaiseksi.
— Ryhtyi julkaisemaan sarjaa „Lukemisia Suo-
men kansalle", josta ilmestyi 2 vihkoa (1845),

toinen sisältäen alkuperäisen novellin „Harjulan
onnettomuus", toinen Lutherin elämäkerran.

E. E. K.

K. F. Isnatius.

4. Karl Emil Ferdinand I. (1837-1909)

.

tiede- ja valtiomies, I. 2:n pojan poika, s. Porissa

27 p. lokak. 1837, tuli

ylioppilaaksi 1855, histo-

rian ja kielitieteen mais-

teriksi 1860, fil. tohto-

riksi 1864, sekä seur. v.

Pohjoismaiden historian

ja Suomen tilastotieteen

dosentiksi yliopistoon. I:n

opinnot olivat nimen-
omaan olleet suunna-
tut isänmaan historiaan,

mutta kun tähän aikaan
tilastollinen laitos perus-

tettiin maahamme, antau-

tui I. tälle tutkimusalalle

ja tuli 1865 mainitun
viraston johtajan apu-

Iäiseksi sekä 1870, Gab-
riel Reinin kuoltua, sen päälliköksi. Suomen
tilaston varsinaisena järjestäjänä ja kehittäjänä
hän on tullut tunnetuksi koko Euroopan tieteelli-

sessä maailmassa ja on edustanut maatamme
kymmenissä kansainvälisissä kongresseissa. Ja
I:n ansiota etupäässä on, että meidän maamme
tällä alalla nykyään jotenkuten voi esiintyä mui-
den sivistysmaiden rinnalla. Suomen maantie-
teen tutkimus, johon I:n historialliset ja tilas-

tolliset opinnot tekivät hänet erittäin soveliaaksi,

sai hänestä hartaan työntekijän : I. ryhtyi

Iällä alalla laajasti suunnitellun Suomen maan-
tieteen esityksen kirjoittamiseen, josta teoksesta

ei kuitenkaan muiden töiden takia ole ilmestynyt

muuta kuin ensimäinen osa.

I:n lukuisista tieteellisistä julkaisuista mai-
nittakoon tässä muutamat tärkeimmät. Histo-
rian alalta ovat ..Bidrag tili södra österbottens

äldre historia" (1861). ,,Finla;ids historia under
Karl X Gustaf" (1865), ,,Ett ytterligare inlägir

i frägan om Birger Jarls täg emot tavasterne"
(Hist. arkisto IX, 1886), ..Georg Fredrik Tiger-

stedts landsförräderi. En episod frän 1788-90 ärs

krig" (Hist. ark. XVII. 1902), ja „Tavastehus
slotts öfvergäng är 1742" (Hist. ark. XVIII.
1903), sekä suuri joukko elämäkertoja ..Biografi-

sessa nimikirjassa". I:n maantieteellisten tutki-

musten tuloksena ilmestyi vv. 1880-90 „Suoraen
maantiede kansalaisille. I", joka semmoisenita ti-

kin muodostaa kokonaisuuden ja sisältää yleis-

katsauksen Suomen maahan ja kansaan, kun sitii-

vastoin toinen, varsinaisen paikankertomuksen
eli topografian esittävä osa, jäi valmistumatta.
Varsinaisella pääalallaan, tilastotieteessä, hän
on kirjoittanut tekstin noin kolmeeukymmeneen
osaan .,Suomenmaan virallista tilastoa", jotka

hänen ollessaan viraston johtajana ilmestyivät:

Toimittanut useita vuosikertoja „Tilastollista

vuosikirjaa" (v:sta 1879 alkaen), julkaissut t<"ok-

set ,,Tilastollinen käsikirja Suomenmaalle" (1872)

.

..Renseignements sur la population de Finlande"
(\S69). .,Le Grand-duehe de Finlande" (1878.

Pariisin maailmannäyttelyä varten) ynnä lukui-

sia selontekoja ja tilastollisia karttoja (joista

inuiiiamat ulkomaalla |)alkinnon saaneita) ori

näyttelyjä ja kongresseja varten.
Mutta I. otti .sen ohella myös ahkeraan osaa

\"altio-eläniään. Ylioppilaana kuuluen länsisuo-

malaiseen osakuntaan, ja sitten sen kuraattorina
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(illea, T. jo siiuä uuoruudeu innollu liittyi suonien-

mieliston kaulajoukkoon, ja otti .sitten kirjoituk-

silla sanomalehdistössä (erittäinkin „Uudossa
Suomettaressa", jonka perustajia hän oli) ynnil

muulla toimiunallaan osaa kielikysymyksen syn-

nyttämään taisteluun. V:sta 1877 asti valtio-

puivämiehenä purvarissäädyssä hän oli säädyn
suomenmielisen vähemmistön johtajana ja otti

sangen huomattavaa osaa valtiopäiväin työhön.

Kun Yrjö-Ko.skisen ensin astuttua maan halli-

tukseen tuli kysjmiys sen suomalaisen aineksen

vahvistamisesta, cjli varsin luonnollista, että I.

1885 toisena suomenmielisenä kutsuttiin senaatin

jäseneksi, kamaritoimituskunnan päälliköksi.

Tässä asemassa hän sitten viidentoista vuoden

aikana vaikutti niiden suomalaiskansallisten pää-

määrien toteuttamiseksi, joita ennenkin oli esit-

tänyt. Varsinkin sai hänen metsäpolitiildcansa,

joka tarkoitti asutuksen helpottamista kruunun
metsämailla, ankaraakin vasttistusta osakseen

ruotsinraielioellä taholta.

V. 1890 I. oli sen veuäläis-suonialaiscn komis-

sionin jäsenenä, jonka tuli antaa lausunto Suo-

nien suhteesta keisarikuntaan, hallitsijan val-

lasta ja Venäjän perustuslakien voiman ja vaiku-

tuksen ulottamisesta Suomeen. Tällöin jo va-

kaantui hänessä se mielipide, että selvä ja horju-

maton kiinnipitäminen Suomen perustuslaillisista

oikeuksista meidän puoleltamme oli ainoa oikea

politiikka venäläiseltä taholta uhkaavassa risti-

riidassa, ja kun 1899 tämä ristiriita auttamatto-

masti puhkesi ilmi. asettui T, kohta alusta päät-

tävästi laillisuuden ja laillisen vastarinnan, n. s.

,,passiivisen vastarinnan" kannalle, ja erosi

heinäkuussa 1900 senaatista, kttn senaatin esitys

venäjän kieltä koskevasta julistuskirjasta oli

liyljätty. Passiivisen vastarinnan puolustukseksi

häu ra. m. 1902 salanimellä Toivo julkaisi leuto-

kirjasen ..Oikea tie". Valittuna jälleen 1904

valtiopäiville, I. kutsuttiin 1905 marraskuun ta-

pausten jälkeen vanhalle paikalleen maan halli-

tukseen, ja pysyi siinä kesään 1908 asti, jolloin

hänelle ja kolmelle muulle senaatin jäsenelle an-

nettiin ero. T. kuoli Helsingissä 11 p. syysk.

1909.
"

K.' G.

Ignatius Loyola ks. J e s u i i i a ;.

Ignatjev, Nikolai Pavlovits (1832-

1908), ven. diplomaatti; aloitti uransa upsee-

rina; tuli 1SÖ6 sotilasattaseiksi Lontooseen, 1859

lähettilääksi Kiinaan, missä 1860 sai aikaan, että

Kiina luovutti Venäjälle Amur-alueen: nimitet-

tiin 1861 ulkoasiainministeriön aasialaisen osas-

ton johtajaksi, 1864 lähettilääksi Konstantinopo-
liin; saavutti siellä suuren vaikutusvallan sult-

taani Abdul Asisiin ja sai turkkilaisilta pilkka-

nimen ,,valheen isä"; kiihotti Abdul Asisin kukis-

tuttua (1876) bulgaarit kapinaan. Serbian ja

Montenegron sotaan: solmi 1878 San Stefanon
rauhan. Kuu Aleksanteri II:n kuoltua taantu-
mus pääsi valtaan, tuli I. 1881 sisäasiainministe-

riksi, jossa virassa ollessaan m. m. stiosi tai ei

ainakaan estänyt juutalaisvainoja; hänen ehdo-

tuksensa neuvoa antavan valtakunnan kokouksen
kokoorikutsumisesta ei saavuttanut kannatusta;
luopui 1882; tuli 1888 slaavilaisen hyväntcke-
väisyysseuran presidentiksi ja esiintyi tässä

toimessa ollessaan innokkaana panslavistina.

E. M-a.
Ignell f-('-}, Nils (1806-64). ruots. teologi.

Schleiermacherin oppilas, vaiktitti pappina Tuk-
holmassa vapaamielisen jumaluusopin hyväksi
osaksi ruotsinnoksilla (Schleiermacher, „Deu
kristliga tron", 1845 ja Hegel, ,,Historiens filo-

sofi", 1850), osaksi omilla teoksilla, joista tär-

keimmät ovat; ,,Christendomens hufvudläror"

(1850) ja ,,Menskliga utvecklingens historia"

(5 OS. 1855-62). E. K-a.
Ignis (lat.), tuli. — 1. p u r g a t o r i u s.

kiirastuli.

Ignoranttiveljet (ransk. freres ignorantins,

lat. fratres ignora'ntioe), room.-katolilainen kano-
nikko JeanBaptistedeLaSallen (1651-

1719) Reimsissä 1681 perustama .,uskonnollinen"'

maallikkokongregatsioni. Seuran jäseniä nimi-
tetään myös ,,kristilli.sen koulun veljiksi" (ransk.

freres des ecoles cliretiennes) ja veljeskunnan
liouen'issa sijaitsevan talon S:t Yon'in mukaan
S:t You-veljiksi. Heidän erikoisena tehtävänään
oli poikien maksuton opettaminen. V. 1790 kan-
salliskokous lakkautti veljeskunnan, jolla silloin

Jlanskassa oli 121 taloa, mutta Italiassa se vielä

säilyi. Jo 1804 veljeskunta uudistettiin Lyon'issa

ja 1808 se sai valtion hyväksymisen ja johto siir-

tyi Pariisiin. Iguoranltiveljet ovat katolisen kir-

kon miehisistä kongregatsioneista jäsenluvultaan

suurin veljeskunta, 1904 15,472 jäsentä, 2,019

koulua, 326,579 oppilasta, enin osa Hanskassa,
jossa v:sta 1903 on käyty kiivasta taistelua igno-

rantteja vastaan ja saatu suurin osa sen laitok-

sista lakkaamaan. Saksassa ignorantit eivät ole

saaneet lujaa jalansijaa. Järjestykseltään ja

hengeltään veljeskunta on lähellä jesuiittoja.

Nimi ignorantit johtuu siitä, että teologisesti

sivistyneitä pappeja ei tahdota veljeskuntaan.

Leo XIII julisti de La Salien pyhimykseks\ 1900.

L. H.
Ignoreerata (lat. lgnörä're - oMs. tietämätön),

olla ttmtematta, olla huomioonottamatta, välit-

mättä.
Igor 1. Ingor (k. 945), oikeastaan muinais-

skand. Ingvar, oli Venäjän valtakunnan pe-

rustajan Eurikin (ks. t.) poika, joka hänen
kuolemansa jälkeen tunnustettiin vallanperijäksi,

ensin Olegin holhouksen alla. Vasta tämän kuol-

tua I. tuli vuonna 912 (niinkuin ilmoitetaan)

valtaan. Tunnetuin tapaus hänen hallituksensa

ajalta on 941 Konstantinopolia vastaan tehty

sotaretki, joka kreikkalaisen tulen avulla torjut-

tiin. I. varustautui nyt kostosotaan, kunnes 945

saatiin aikaan rauhansopimus. Sam. vuonna
I. lähti drevljanien, erään slaavilaisen heimon

maahan veroa ottamaan, mutta joutui vangiksi ja

surmattiin. K. G.

Igor-tarina 1. -laulu (ven. slovo o polku Igo-

rcve), ainoa meidän päiviimme asti säilynyt

mtiinaisvenäläisen runouden muistomerkki, ker-

too Novgorod-Severskin ruhtinaan Igor Svja-

tnslavovitsin onnettomasta sotaretkestä turkki-

laissukuisia polovt.seja vastaan (1185), hänen

vankeudestaan ja paostaan. Se on säilynyt hyvin

Uirmeltuneessa muodossa. Alkuperäinen käsi-

kirjoitus hävisi Moskovan palossa 1812, mutta

sitä ennen oli siitä otettu kopio Katariina TI:sta

varten. Tämän muistomerkin yksinäisyys mui-

naisveuäläisessä kirjallisuudessa ja sen kuva-

rikas kieli, joka usein muistuttaa kansan-

runoutta, sai muutamat oppineet epäilemään sen

alkuperäisyyttä. Myöhempi tutkimus on kuiten-
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kin osoittanut nämä epäilykset aiheettomiksi,
vaikkakaan ei vielä ole voitu tyydyttävästi selit-

tää runoelman syntyä sekä muutamia aivan

hämäriä kohtia siinä. Runoelmaa koskevista

tutkimuksista ovat mainittavat Barsovin, Po-
tebnjan ja Vs. Millerin tekemät. J. J. M.

Igorrootit (,,vuorikansa")
,

pohjoismalaijilai-

siin kansoihin kuuluva sotaisa heimo Luzonin
saarella, Filippiineillä ; arviolta n. 40,000 hen-

keä. I. ovat pienikasvuisia, ihonväriltään rus-

keita: pukineina heillä on vyö ja hartioille

heitetty kangaskappale sekä päässä turbaani.

Käsivarret, rinta ja kädet ovat usein tatuoidut.

Asuvat vuorien rinteillä suurissa paalukylissä:

harjoittavat n. s. „pääjahtia" (vrt. Dajaakit).
Aseina on peitsi, tappara, jousi nuolineen

ja kilpi. Taitavat sepät louhivat ja jalosta-

vat rautaa, vaskea, sinkkiä ja kultaa. I. har-

joittavat monipuolista kotiteollisuutta ja maan-
viljelystä (riisiä, maissia, bataatteja, y. m.)

keinotekoisen kastelemisen avulla. Kotieläiminä

hevonen, sika, naudat, koira ja siipikarjaa. —
I. ovat yksiavioisia, uskonnoltaan samanisteja.

Rikkaimmat hallitsevat pappien ja noitien avulla.

W. S-m.

Iguanidae, leguaanit, paksukielisiä sisi-

liskoja (ks. Crassilinguia). joilla usein on
omituisen muotoiset selkäharjat ja kaulapussit,

hampaat kiinnikasvaneet leukojen sisäpintaan.

Tähän yksinomaan Ameriikassa tavattavaan hei-

moon luetaan lukuisia, osaksi puissa, osaksi

maassa eläviä sukuja ja lajeja. Muutamat lajit

käsittävät varsin kookkaita eläimiä, esim. Keski-
Ameriikassa tavattava basiliski (ks. t.) ja

syötävä leguaani (Iguana delicatissima)

,

joka viimemainittu kasvaa 1,5 m pitkäksi ja

jota pyvdetään maukkaan lihansa vuoksi.

K. M. L.

Iguanodon, fossiilinen matelija, kuuluva

D i n o s a u r i a lahkoon (ks. t.) . Sen jäännök-

Iguanodon bemissartcnsis.

siä tavataan Euroopassa liitusysteemin alimpaan

osaan kuuluvista wealden-muodostumista. Miltei

täydellisiä luurankoja on löydetty Bernissarfin

luota Belgiasta. P- E.

Iguassu (Yguassö), Paranä-joen lisä-

joki Brasiliassa, rajana Argentiinan Misiones-

aluetta vastaan: alkaa Serra do Mar-vuorilta

;

26 km sen laskusuusta ovat ihanuudestaan kuu-

luisat Pyhän Marian putoukset (Salto Grande
de Victoria). W. S-m.
Igumeni (uuskreik. igu'menos), venäläisen kol-

mannen luokan luostarin (vrsta 1764) johtaja

(apotti).

Ihalainen, Juhana 1 1798-1856) . suora, ruuo-

seppä, synt. aviottomana lapsena Rautalammilla,
joutui renkinä ja räätälinä oltuansa kovan tau-

din murtamana ruotuvaivaiseksi, jossa tilassa

eli elämänsä lopptiajat. I:n runot, joita hän on

kirjoittanut suuren joukon (muutamia painettu
Mehiläiseen 1836-37), ovat muodollisesti jotenkin

heikkoja ja vailla runollista innostusta; useim-

missa hän moittii tai pilkkaa kansassa val-

litsevia pahoja tapoja. Huomattavimmat niistä

ovat „Tupakkiruno" ja „Kei5arin armoteoista".

[Kahdeksantoista runoniekkaa (1889).] K. G.

Ihalanjoki, 50 km pitkä joki, joka lähtee

lijärvestä ja Jaakkiman kirkon eteläpuolella las-

kee Laatokkaan. Joki kulkee luonnonihanien

seutujen läpi, ja siinä on harjoitettu jo vanhas-

taan belmenpyyntiä. K. 8.

Ihanne 1. ideaali merkitsee, erotukseksi

ideasta 1. aatteesta, sellaista ehdottomuutta 1.

täydellisj^yttä, jota ei vain ajatella yleiskäsit-

teenä, vaan joka havaintovoiman, mielikuvituk-

sen ja ttinteen avulla tajutaan eläväksi ja elä-

hyttäväksi, ainakin jossakin määrin yksityis-

piirteiseksi 1. havainnolliseksi perikuvaksi.

Niinpä ihmisyyden ihanteella 1. ihanneihmisellä

ei tarkoiteta vain yleisiä aatteita siitä suun-

nasta, johon yksityisen ihmisen ja ihmiskunnan
tulisi kehittyä, vaan havainnollista täydellistä

ihmisyksilöä, jona esim. kristinuskon piirissä

esiintyy määrätty historiallinen henkilö Jeesus
Kristus. I:lle annetut tai siinä huomatut

yksityispiirteet voivat kuitenkin esiintyä enem-
män tai vähemmän selvinä; kuta hämärämpiä
ne ovat, kuta vähemmän i. esiintyy havainnolli-

sena elimellisenä kokonaisuutena, sitä lähem-
pänä i. on yleistä 1. „tyhjää" (abstraktista) aatetta.

Erittäinkin taide voi saada i:n esiintymään ha-

vainnollisesti. Siinä määrin kuin muilla aloilla,

esim. uskonnon, siveyden, valtion tai yhteiskun-

nan, pyritään tajuamaan ja esittämään i:eita.

täytyy toiselta puolen kohdistua todellisiin his-

toriallisiin, korkeinta kehitystä kuvastaviin hen-

kilöihin ja oloihin, toiselta puolen taas käyttää
samanlaisia havaiunollistuttamiskeinoja, joihin

taiteilija pystyy tuottavan mielikuvituksensa ja

havaintovoimansa avulla. Siten syntyy siveelli-

sen luonteen ihannekuvia, n. s. yhteiskunta- ja

valtio-ihanteita y. m. Z. C.

Ihannoida 1. i d e a 1 i -; e e r a t a. Me ihan-

noimme jotakin, kun käsitämme sen täydelli-

semmäksi, ihanammaksi, ihanteellisemmaksi kuin

mitä se todellisuudessa on. Tämä voi tapahtua
siten, että korotamme jollakin esineellä tai ihmi-

sellä olevat hyvät ominaisuudet niiden korkeim-
paan määrään, jätämme arvottomat ominaisuu-
det huomioonottamatta ja lisäämme sellaisia

arvokkaita ominaisuuksia ja piirteitä, joita sillä

todellisuudessa ei ole. Erittäinkin taiteessa esiin-

tyy kysymys ihannoimisen oikeutuksesta. Näyt-
tää siltä, ettei taiteilija voi olla kuvaamaansa
esinettä ihannoimatta ainakaan siten, että hän
siitä etsii ja tuo havainnollisesti huomattaviksi
sen kuvaavat. luonteenomai.set. mieleen vaikutta-
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vat piirteet ja omiuaisuudet. Saattaapa tällä

tavoin „ihaniiella" pahojakin voimia, käsittää ne

huippuunsa kehittyneiksi ja siten kuvata esim.

itse pahuutta persoonoituua. Yleensä näyttää
laiteessa sellainen ihantein hyväksyttävältä, joka

esineen omasta luonnosta ja sen kehityssuunnasta
löytää sitä täydellistyttävät piirteet kaunista-

matta sitä vierailla ja vain pintapuolisesti siihen

yhdistyvillä aineksilla. Sekä taiteessa että muu-
ten käytetään sanaa huonossakin merkityksessä,

jossa i. on samaa kuin valheellinen kaunistele-

minen. • Z. C.

Ihanteellinen, ihanteenmukainen, ihanteelle

ominainen 1. siihen kuuluva.

Ihanteellisuus merkitsee ihaiiteeumukai-

suutta, sitä ominaisuutta, että jokin vastaa ihan-
netta; myöskin sitä ihanteellista sisällystä ja

arvoa, mikä jollakin on. Sillä henkilöllä on
ihanteellisuutta (idealiteettia eli idealisuutta)

,

jonka mieltä pysyvästi elähyttää siveellisesti

arvokas henkinen sisällys. Siltä, jonka harras-

tus ei suuntaudu yleviin tarkoitusperiin, sano-
taan puuttuvan idealiteettia eli ihanteellista

sisällystä. Z. C.

Iharinkoski, koski Iharin kylässä Kangas-
alan pitäjässä, lähellä Pälkäneen rajaa, on mer-
killinen siitä, että se syntyi vasta 1604, jolloin

Längelmävesi äkkiarvaamatta alkoi laskea tätä

tietä Pulkäneveteen, laskettuaan ennen Sarsan-
kosken kautta Roineeseen, jotenkin puoliväliltä

nykyistä Kaivannon kanavaa ja Kangasalan kir-

konkylää. Längelmävesi aleni melkoisesti, Päl-

käneveden ympäristöillä syntyi tuntuvia tulvia

ja Sarsankoski kuivui kokonaan. Tästä tapah-

tumasta on alkuisin paikkakunnalla yleinen sa-

nanparsi: „Ilkeä Iharinkoski, saatti Sarsan vai-

vaiseksi". I. saattoi vesistön, niin ala- kuin ylä-

puolellaankin, parin vuosisadan ajaksi alituiseen

levottomuuden tilaan, se milloin hätyytteli ylä-

puolisia vesijättömaita, joita ihmiset jo olivat

vallanneet, milloin taas saattoi laajat alueet ala-

puolisien vesien varsilla tulvan alaisiksi. Tätä
kesti kunnes Kaivannon kanava (ks. t.) kaivet-

tiin (1830), jolloin taas I. puolestaan kuivui. I.

pystyi aikoinaan käyttämään 15 myllyä. [E. G.

Palmen, „Äldre och nyare sjöfällningar i Fin-

land", sivv. 18-20, 24 (Fennia 20, N:o 7).]

L. E-nen.

Ihering, R u d. von ks. J h e r i n g.

Ihme (lat. niirä'culum) . Raamatullisen
käsityksen mukaan ihme on tapahtuma, joka

ilmeisesti eroten tavallisesta maailmankulusta
uskonnollisesti merkitsevän sisältönsä kautta
muistuttaa Jumalan läsnäolosta. Tarkkaa rajaa

luonnollisen ja yliluonnollisen välillä ei tässä

tehdä, koska luontoa ei katsota muuttumatto-
mien lakien alaiseksi kokonaisuudeksi, vaan
päinvastoin avonaiseksi jumalallisille vaikutuk-
sille. Ihme esiintyy tässä sentähden Jumalan
alituisen läsnäolon ja kaitselmuksen korkeam-
pana a,steena.

Luonnollisen ja yliluonnollisen jyrkkä toisis-

taan erottaminen on va.sta keskiaikaisen s k o-

lastiikan työtä. Tämä omisti antiikin luon-

nollisen maailmanselityksen, mutta asetti ilman
välitystä sen rinnalle Jumalan yliluonnollisen

pelastustoiminnan ja armonvaikutukset. Ihme
on sille täydellinen poikkeus yleisestä luonnon
järjestyksestä. Tämä katsantotapa on jyrkässä

ristiriidassa niin hyvin nykyaikaisen
luonnontieteen kuin tietoteorian
kanssa, koska edelliselle ilmiöiden poikkeukseton
keskinäinen kausaaliyhteys on välttämätön olet-

tamus ja tutkimusperuste, ja jälkimäiselle taas

ihmisen älyllisen toiminnan laki.

Ihmekysymyksessä esiintyy nykyään pää
asiassa kolme kantaa:

1. Kaiken yliluonnollisen kausaliteetin vaiku-

tus ilmiömaailmaan tykkänänsä kielletään. (Ih-

meenkieltämys.)
2. Luoiinonjärjestyksen yläpuolelle asetetaan

Jumalan luovaan tahtoon perustuva korkeampi
elämänjärjestys, jolla on vaikutusvaltaa edelli-

seen nähden. (Metafyysillineu ihmekäsite.)

3. Olennaisena ihmeessä pidetään uskonnolli-

sen ihmisen kokemusta ja kysymys ihmeen suh-

teesta luonnonjärjestykseen jätetään silleen.

(Uskonnollinen ihmekäsite.)

Ensimäistä kantaa vastaan voi sanoa, että

ajatus ilmiöiden välisestä aukottomasta kausaali-

yhtej^destä tosin on pidettävä luonnontieteelle

oikeutettuna tutkimusperusteena; mutta siitä ei

kuitenkaan seuraa, että se olisi yleiseksi maail-

manselitykseksi kelpaava. Historiallinen elämä

ei ole tämän perusteen avulla selitettävissä, ja

koska luonnon ja historian välille ei voida tark-

kaa rajaa vetää, on tunnustettava sellaisten

ilmiöiden mahdollisuus, joita ei' toisista ilmiöistä

voida tyydyttävästi selittää.

Metafyysillistä ihmeselitystä vastaan taas on

sanottava, että se unohtaa sen tosiasian, ettii

sen opettama korkeampi maailmanjärjestys ei

ole tieteellisen tiedon esine eikä siis sovellu tie-

teelliseksi selitysperusteeksi. Ihme on olennai-

sesti selittämätön, jotakin ainoastaan usko-

van kokemukseen kuuluvaa.
Jääpi siis lopuksi uskonnollinen ihme-

käsite. Sen pohjana on uskon persoonallinen

kokemus pelastuksesta Jumalan armon kautta.

Uskova tuntee Jumalan hengen voiman ja näkee

omassa elämässään Jumalan johtaman tapausten

renkaan. Mutta u.skovan oman elämänkokemuk-

sen pohjana on Jeesus Kristus, ihmeitten ihme.

Kaikki yritykset selittää häntä puhtaaksi ai-

kansa tuotteeksi, ovat rauenneet. Eikä hänen

valtakuntansa ole „tästä maailmasta". Sen ole-

massaolo on uskovalle ihmiselle jatkuva todistus

ihmeen todellisuudesta. Ihme on uskonnon ja

tieteen välinen rajakäsite. tieteelle saavuttama-

ton, mutta uskonnolle luovuttamaton. [E. Me-

negoz, „La notion biblique du miracle" (1894) :

F. Barth, .,Die Hauptprobleme des Lebens Jesu"

(1899); K. Beth, „Die Wunder Jesu" (1905):

G. Wobbermin, „Der christliehe Gottesglaube"

(2 pain. 1907).] E. K-a.

Ihmelevy ks. Fenakistoskooppi.
Ihminen (Eomo sapiens) on korkeimmin ke-

hittynyt eliö. I:llä on olennaisesti sama ruumiin-

rakennus ja samat elintoiminnat kuin korkeim-

milla eläimillä. Hänen luurankonsa ja ruumiin

koko rakennuskaava osoittavat selvästi i:n kuu-

luvan selkärankaiseen eläintyyppiin, raajojen ja

varpaitten (sormien) luku on sama kuin neli-

raajaisilla luurankoisilla (TetrapodaJ yleensä;

poikasen imettäminen, pään liittyminen kah-

della nivelnastalla selkärankaan ja ihon karvai-

suus osoittavat hänen paikkansa olevan imettä-

väisten luokassa. Yleensä kaikki elinsysteemit,
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henuoöto, lihaksisto, hengityskoneisto, veren-

kierto y. in., ovat pääasiallisesti samat kuin
imettäväisillä ylimalkaan. I. on luonnonhisto-

rialliselta kannaltii katsoen todellinen imettäväi-

nen, multa korkeimmalla organisatsionikannalla
oleva, joskaan kaikki ruumiinosat eivät ole edes

yhtä täydelliset kuin useilla muilla imettäväi-

sillä (esim. aivojen haistinliuskat verrattuina

vastaaviin osiin koiran aivoi.ssa) . Imettäväisten

joukossa hän osoittaa läheisintä sukulaisuutta

kapeanenäisten apiiiain kanssa, etenkin ihmisen-

inuotoi-sten 1. antropoidien (gorilla, simpanssi,

gibboni) ; tämä ilmenee sekä yleensä ulkonai-

sessa ruumiinmuodossa että sisärakennuksen
kaikissa tärkeimmissä kohdissa. Erittäin sil-

miinpistävistä yhtäläisyyksistä mainittakoon,

että antropoideilla on sama hammaskaava. että

ne ovat ulkonevaa häntää vailla, että niiden

sormien ja varpaitten päitä tukevat litteät kyn-
net, että käden sisäpinta ja jalkapohja ovat kar-

vattomat, että ristiluu on eräillä kokoonpantu
viidestä yhleenkasvettuneesta nikamasta, että

istukka (placenta) on levyn muotoinen y. m.

Tämän kaikkialla huomattavan anatomisen yhtä-

läisyyden nojalla luonnontutkijat, kuten jo

Linne, katsovat oikeammaksi yhdistää i:n ala-

ryhmänä samaan imettäväislahkoon {Primates,
kädelliset) kuin antropoidit y. m. apinat.

YköityL-iten elinten muodostuksessa i:n ruumis
sentään osoittaa monta eroavaisuuttakin antro-

poideista. Ennen kaikkia pysty käynti, aivojen
suuruus ja monimutkainen riikenne ynnä tilava

pääkoppa ovat ominaisuuksia, jotka erottavat i:n

antropoideista ja kohottavat hänet näitten y. m.
imettäväisten ja kaikkien muitten eläinten ylä-
puolelle. Lähempi tarkastus osoittaa, että nämä
y. m. ruumiinraJcenteen eroavaisuudet koskevat
yksinomaan vastaavien elinten kokoa ja muotoa,
mutt-a ei itse niiden laatua.

Sensijaan ettil antropoidit. jotka varsinaisesti

elävät puissa, maassa liikkuessaan myös nojau-
tuvat pitkiin eturaajoihinsa tai kuten gibbonit
ojentavat nämä ulospäin pitäen sillä tavoin hor-
juvaa ruumistaan tasapainossa. i:llä jalat ovat
muodostuneet yksinään kantamaan koko ruumiin
painoa. Tämän mukaisesti varpaat ihmisellä,

antropoideihin verraten, ovat lyhyet, ensimäinen
varvas on iso eikä peukalon tavoin käänny muita
varpaita vastaan, ja yleensä varpaat, jalka-

pöydäuiuut ja nilkkaluut kiinteästi yhteenliitty-

neet joustavaksi kaareksi, jonka takimaisena
tukipisteenä on vahva kantapää. T:n jalan ra-

kenne ja siitä johtuva pysty käynti on lähinnä
seuraus etu- ja t-akaraajojen välisestä työnjaosta.
Apinoilla molemmat raajaparit ovat sekä liikku-

mis- että tartuntaelimiä. i:llä sitävastoin taka-
raajat ovat yksinomaan liikkumiselimiä, jota
vastoin kädet ovat vapaat muita toimintoja suo-

rittamaan.
l:n r;Lkenteen monet omituisuudet ovat ym-

märrettävissä, jos otetaan huomioon takaraajojen
merkitys ruumiin koko painon kannattajina.
-Vpinoihin verratfii i:n sääriluu ja etenkin reisi-

luu ovat vahvat, jälkimäinen on hänen pisin

luunsa, jota vastoin apinoilla olkavarren-luu on
isoin tai ainakin yhtä iso kuin rei-silun: i:n

lantio on laaja, riippuen etenkin lonkkaluitten
leveydestä, sillä näidenhän on, pystyn käynti-
asennon vuoksi, kannatettava sisälmyksien mel-

kein koko paino. Samasta syystä johtuvat
selkärangan S-mäinen kaarevuus, täyteläiset
lihasjoukot sääriluun, reisiluun ja perän ympä-
rillä. Tämän seikan yhteyde.ssä on myös, että

pään kiinnity.skohta selkärankaan on ihmisellä

melkein pääkallon pohjan ke^kessä, kun se api-

noilla on lähempänä takasyrjää. ja että kaula-
nikamien haarakkeet, joihin niskajänteet kiin-

nittyvät, ovat paljoa heikommat kuin apinoilla.

Eturaajat eroavat vähemmin kuin jalat antro-

poidien eturaajoista. Kuitenkin ne ovat i:llä

suhteellisesti lyhyemmät, olkavarsi pitempi käsi-

varteen ja käteen verrattuna, peukalo varttu-
neempi ja liikkuvampi; yleensä käsi on i:llä täy-

dellisempi elin kuin apinoilla.

Silmäänj)istävänä eroavaisuutena i:n ja stpi-

nam välillä on ihon karvaisuus, joka i:llä, paitsi

paikoitellen, on paljoa heikompi kuin apinoilla.

I:n aivoissa on samat osat kuin apinoilla, var-

sinkin on lapsen ja antropoidin aivojen yhtäläi-

syys melkoinen. Xii>sä ovat samat pääaivopoi-
inutkin huomattavissa, mutta i:llä tämä elin kui-

tenkin on paljoa kehittyneempi. Etenkin on
gangliosoluja sisältävä harmaa aivokerros paljoa

laajempi, aivopoimut senvuoksi syvemmät ja

lukuisammat, niiden mutkaisuus moninaisempi.
Kokonaisuudessaan aivot, nimenomaan isot

aivot, älyn sija. ovat suuremmat, m. m. niiden

etuosa, silmäontelojen yläpuolella, vahvasti ke-

hittynyt, samoinkuin niiden takaosa peittää täy-

dellisemmin pienet aivot kuin apinoilla. l-.n

aivojen paino (1,400 gr) onkin keskimäärin
kolme kertaa suurempi kuin samankokoisen
ihmisenmuotoisen apinan. Aivojen muotoa nou-
dattava pääkojipa on i:llä paljoa tilavampi, se

kohoaa kasvojen yli korkeaksi, pystyksi otsaksi,

sillä on vahvemmin ja tasasuhtaisemmin pyöris-

tynyt muoto ja sileämpi pinta kuin antropoi-

deilla. Kasvojen, varsinkin leukain muodostus
sensijaan on hennompi eikä kuonomai.sesti esiin-

pistävä, nenä taas ulkoneva. Alaleuassa i:llä

on hyvin kehittynyt ulkoneva leukakulma, jota

vastoin apinoilla alaleuka etuhampai'5ta saakka
kaartuu tylsäkulmaisesti taaksepäin. Hampaisto
on i:llä verrattain heikko ja kulmaha.mpaat eivät

ole sanottavasti etuhampaita vahvemmat.
I:n alkuperästä on mitä erilaisimpia

selitystapoja. Darwinin kehittämän polveutumis-
opin valossa i. on viimeinen jäsen äärettömän
pitkässä, toisiaan seuranneitten muotojen sar-

jassa: pitkällisen kehityskulun historiallinen

tuote, olento, joka yhä edelleenkin on muuttu-
misen alainen. Tämän käsitystavan mukaan i.

muodostaa ylimmän oksan imettäväi.iten ..suku-

puussa". Yksityiskohdissa vallit-see tosin eri

eläintutkijain ja antropologien kesken paljo

erimielisyyttä, mtitta yleensä katsotaan toden-

mukai.seksi, että i:n esivanhemmat johtavat alku-

l)eränsä tertiäärikaudella eläneestä apinoihin
luettavasta olennosta. Tästä polveutuvat seikä

ihmisenmuotoiset apinat, jotka ovat muuttuniM^t
verraten vähän ja kehittyneet enemmän eläi-

melliseen suuntaan, että näistä aikaa myöten
yhii erilaistuvat i:n esivanhemmat (TTomo primi-
ficniusj. Ne yhtäläisyydet, jotka huomataan i:n

ja antropoidien välillä, olisivat niinmuodoin il-

mauksia perinnöllisyydestä, yhteisestä perusmuo-
dosta polveutuvia ominaisuuksia, erilaisuudet
taas sai.sivat selityksensä sen ajanjakson tavatto-
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Iliasta pituudesta, joka \:n kehitj^ksellä jo on
takauaan.
Seu käsitystavan puolesta, jonka mukaan i.

johtaa historiallisen syntynsä alemmista olen-

noista, puhuvat m. m. monet sekä sikiön eri

kehitysasteilla että täyskasvaneessa i:ssä tavat-

tavat surkastuneet elimet ja myös silloin tällöin

Kuva 1. Kuv.i 2. Kuva 3.

Kuva 1. Silmä, Ps puolikuunmuotoinen poimu. Cl kyynel-
käsnä. Kuva "2. Korva, a Danvinin nipukka.

Kuva 3. Karvaihminen.

esiintyvät raJcenteeJliset poikkeavaisuudet, joila

voidaan pitää perinnöllisyyden aiheuttamina
vanhojen eläimellisten ominaisuuksien uusiutu-
misina (a t a V i s m e i n a) . Tällaisista mainitta-

koon kalteva, kapea otsa, otsaontelojen ylenmää-
räinen kehitys, paksuina kamaroina esiinpistävät

silmäkulmat, poskiluuhaaran kahtiajtiJio, kasvo-
jen aliosau kuonomaisuus ja viistohampaisuus,
välileuan ilmaantuminen, ylimääräiset hampaat,
hammasrivin aukko (diastenia), alaleuan vank-
kuus, taaksepäin kaartuva leuka, ylimääräiset
nisät, n. s. Dar\vinin korvanipukka, silmän puo-

likuunmuotoinen poimu, ylimääräiset lihakset,

ihon karvaisuuden tavaton kehitys y. m.

Ihmissuvun syntymä kehdosta on
niinikään lukuisia, enemmän tai vähemmin pe-

rusteltuja arveluja. Haeckelin käsityksen mu-
kaan .syntymäkehto olisi etsittävä jostakin Et«lä-
Aasiasta, ehkä oletetusta, Intian valtameren nyt
peittämästä maanosasta Lemuriasta, jonka jään-

nöksinä hän pitää Sunda-saaria, Ceylonia ja

Madagaskaria. Toisten tutkijain mukaan olisi

luultavinta, että i. raaimmalla asteellaan on eri-

laistunut eläimellisestä kantamuodostaan itä-

intialaisessa alueessa. Molemmat arvelut .sopi-

vat yhteen Pitliecanthropus-löyAöu. kanssa (ks.

Apinaihminen). Tämän olennon Jaavan
diluviaalikerrostumassa tavatuissa kivettyneissä
ranko-osissa ilmenee merkillisesti yhtyneinä
ihmisellisiä ja eläimellisiä ominaisuuksia, samoin
kuin aivokopan tilavuusluku (900 cm^) on api-

nain (550 cm^) ja alimpain ihmisrotujen välillä

(1250 cm^) . Oliko se silti, kuten löytäjä D ti-

b o i s ja hänen kanssaan useat muut, jotka
PtiAccaji</iropMS-j äännöksiä ovat tarkastaneet,

päättävät, i:n suoranainen edeltäjä, ehkä väli-

muoto esi-i:n (Homo primigeniusj ja aikai-

simpain apinain (Palceopithecus) välillä vai

edustaako se sammunutta sivuhaaraa i:n suku-
puussa, on edelleeii kysymyksenalaista. Toiselta
puolen on koetettu todistaa, että ihmissuku tus-

kin voinee olla kotoisin troopillisista .seuduista,

missä ympäröivän luonnon runsaus ei ole ollut

omiansa edistämään älyn kehitystä, vaan karum-
mista seuduista, Aasian keski.semmistä osista tai

1'iUroopasta. Kysymystä ei ehkä koskaan voida
selvittää, mutta sitävastoin voinee pitää var-
mana, että syntymäkehdostaan i. jo hyvin aikai-

.soen levisi useimpiin mauuosiiii. Tämä on pää-
tettävissä sekä muinaislöydöistä eitä eri rotujen
välillä tavattavien erilaisuuksien jyrkkyydestä.
Vanhimmat i:n j ä ä ii n ö k s e t ovat tava-

tut jääkauden kerrostumissa, diluviumissa, mutta
päättäen hyvin alkuperäisten, i:n tekoa osoitta-

vien piikivien löydöistä (Eanskassa, Portuga-
lissa) on luultavaa, että i:n kaltaisia olentoja
esiiutj-i jo tertiäärikaudella. Tärkeimmät ja

Aauhimmat ihmislöydökset ovat ne, jotka on
tavattu jSeanderthalissa Uiisseldorhn ja Tanba-
chissa Weimarin luona, Engersissa, SpyssäjaLa
Naulettessa Belgiassa. Malarnaud'n ja Le Mous-
tier'n luolissa Eanskassa, Määrissä, Krapinassa
Kroatsiassa, Heidelbergin luona y. m. Schwalbeu
mukaan nämä kivettymät kuuluvat kahteen jää-

kaudella eläneeseen ihmisrotuun, joista toinen,
nuorempi, on luettava nykyaikaiseen lajiin

(Homo reccns), toinen alhaisempaan ja geologi-

sesti vanhempaan rotuun. esi-i:n eli Neaudertha-
lin rotuun (Homo primicjenins). Yiimemainituri
rodun edustajat olivat pieniä ja vankkarakentei-
sia, ja pääkallo erittäin huomattava siitä, että
.>e oli pitkähkö ja matala, etuosa kapea, josta

päättäen Lsojen aivojen otsalohkot olivat vielä

pienet ja äly heikosti kehittynyt, että otsa oli

kapea, matala ja kalteva, silmäin päällä vahvasti
ulkonevat kamarat, kasvojen alaosa esiinpLstävä

(prognaattinen) , leuat erinomaisen vankat. Aivo-
kopan tilavuus oli 1230 cm^ Apinamaista omi-
naisuutta Neaiidertlial-i:ssä on myös se, että

leukakulma joko puuttui tai oli vain heikosti

kehittynyt, josta päättäen äänielimet ja puhe-

taito olivat vähemmin kehittyneet kuin nyky-
i:llä. Esi-i:t asuivat luolissa, tunsivat tulen

käyttämisen ja pukeutuivat eläinten vuotiin.

Syytä on otiiksua heidän eläneen lähinnä samalla
asteella kuin Austraalian ja Etelä-Ameriikan al-

haisimmat raakalaiskansat näiden maanosien
löytöaikoina.

Ihmissuvun ikää ko.skevat arvioimiset ovat
tuloksiltaan vaihdelleet, mutta ehkä voi M o r-

t i 1 1 e t'n mukaan sanoa, että 230-240 vuositu-

hatta on vähintään kulunut jääkauden i:n esiin-

tymisestä. Skandiuaavian vanhimmat muisto-
merkit i:stä (raakkuläjät, j.kokkenmoddinger")
M o n t e 1 i u s laskee syntyneik:si n. 5000 vuotta

e. Kr.
Maapallon eri osiin levinnyt ihmiskunta on

aikain kuluessa erilaistunut eri roduiksi (tois-

ten mukaan voi tä.ssä puhua eri lajeista), joiden

sukulaisuus-suhteista ja tuntomerkeistä ja sen-

vuoksi myös ryhmittelystä ei ole päästy yksi-

mielisyyteen. Blumeubac-li (1752-1840) erotti

seuraavat 5 ihmisrotua: 1. Kaukaasialai-
n e n 1. valkoinen rotu: iho valkoinen, tukka vaa-

lea tai tumina. 2. Mongolilainen rotu:

iho keltainen tai keltaisenruskea, tukka musta.

3. Etiopialainen rotu: iho mustanruskea
tai musta, tukka musta, tiheä ja villainen.

4. Ameriikkalainen rotu: iho keltaisenrus-

kea tai kuparinpunninen, tukka musta. 5. M a-

1 a i j i 1 a i n e n rotu: iho vaaleanruskea tai mus-

tahko, tukka musta, tiheä, käherä. — Pääkallon
muodossa tavattavien eroavaisuuksien mukaan
ruotsalainen lletzius (1796-1860) jakoi i:t kah-

teen pääryhmään: 1. pitkäkalloiset 1.

dolikokefaalit, joiden kallon leveys on noin 70 %
sen pituudesta, ja 2. 1 y h y t k a 1 1 o i s e t 1. bra-
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kykofaalit, joiden kallon leveys on vähintään
80% s€n pituudesta. Molemmat jakaantuvat
liHikamuodon ja hampaitten asennon mukaan
pystyhampaisiin (ortognaatteihin)

,
joilla

on leuat vähän ulkonevia ja etuhampaat melkein
liys^tysuorassa, ja v i i s t o h a m p a i s i i u (prog-
iiaatteihin)

,
joiden leuat ovat enemmän ulkonevia

ja etuhampaat eteenpäin viistossa. Niinpä pysty-
hampaisia pitkäkalloisia ovat Retziuksen mu-
k;ian: germaanit, keltit, muinaisroomalaiset ja

muinaiskreildcalitiset, hindut, persialaiset, ara-

bialaiset, juutalui.-ftit ; viistohampaisia: austraa-

lialaiset, neekerit, tunguusit, kiinalaiset, eskimo-
laiset, useimmat intiaa.nit

;
pystyhampaisia lyhyt-

kalloisia: slaavilaiset, lättiläiset, lappalaiset,
suomalaiset, unkarilaiset ja turkkilaiset; viisto-

hampaisia: mongolit, malaijilaiset, polyneesia-

laiset. iiapualaiset, useat intiaaniheimot. — Hiuk-
sien erilaisuuden ja tukan laadun mukaan Hux-
ley on erottanut i:t eri roduiksi; samoin
Haeckel. jonka luokittelu on seuraava: A.
V ] 1 1 a t u k k a i s i a rotuja ( Ulotricha, musta
ihmisrotu) . 1. Kimppuvillaiset: akkalaiset, bus-
manuit, hottentotit. 2. Tasavillaiset: kafferit,

neekerit, papualaiset. B. Suoratukkaisia
rotuja (Lissotriclia). 3. Kankeatukkaiset (kel-

tainen ihmisrotu) : malaijilaiset, mongolit, eski-

mot, intiaanit. 4. Kiharatukkaiset (valkoinen

ihmisrotu): veddalaiset, dravidat, austraalialai-

>et, nubialaiset, välimereläiset (kaukaasialaiset,

baskit, haamilaiset, seemiläiset, indogermaanit)

.

Pääasiassa sama kuin tämä on seuraava Haecke-
lin ja kielellisiä näkökohtia huomioonottavan Fr.

Miillerin luokittelun mukaan muodostettu jiw>i-

tu.s: A. Mongolimainen roturyhmä. lyhyt

-

kalloinen, suoratukkaineu, keltainen. Tähän kuu-
luvat: 1. mongolilainen, 2. malaijilainen, 3.

ameriikkalaineu, 4. arktinen rotu. B. I r a a-

n i 1 a i n e n roturyhmä, keskikalloinen, kihara-
tukkainen, valkoinen. Tähän kuuluvat: 5. kaii-

kaasialainen, 6. atlanttilainen, 7. dravidalainen,
8. austraalialainen rotu. C. Neekerimäinen
roturyhmä, pitkäkalloinen, villatukkainen, musta.
Tähän kuuluvat: 9. negriittolainen, 10. papua-
lainen 11. neekerirotu ja 12. busmannilainen
r<'lu. [A. .]. Mela, ,.Zoologia kansalaisille. I.

Imettäväiset." (1896).]

Thmiskunnnn väkiluku maapallolla kas-
vaa. Koko arvioitu lukumäärä on (v. 1909)
1.550,6;)0.00(). ^Maanosien mukaan se jakaantuu
seuraavasti:

Lukumäärä 1 km2:lla määrästä

Euroopassa . . . 429.095,000 43 27,?
Aasiassa .... 830,340,000 19 53,.-,

Afrikassa .... 124,216,000 4 8,o
Ameriikassa . . . 159,76.5,000 4 10,3
Austraaliassa . . 7.214,000 Ois 0,5

Rotujen mukaan:

Vällmerelaisiä 826 milj., 53,3%
Mongolilaisia 476 „ .30,7 ,.

Neekerejä 100 „ «,4 ,.

Dravidalaisia 60 .. 3,9 „
Malai.jilaisia 46 ,. 3.o „
Ameriikkalaisia ja seka-

rotuisia :19 .. 2.r, „
Papualaisia ja austraalia-

laisia 4 .. O.j „

I:n ruumiin pituus voi vaihdella melkoi-
->esti. Alimpana rajana on noin 1,250, ylimpänä
-'7. III. Painettu VsH-

n. 1,800 mm. Ruumiin pituuden keskiluvuksi,
kun koko ihmiskunta otetaan huomioon, on
Topinard la.sikenut 1,650 mm. Kääpiökasvua ovat
eräät Afrikan keskiosissa elävät kansat (akka-,
batua-, vambuti-heimot y. m.), joiden pituus on
1,240-1,400 mm. Myös veddalaiset Ceylonissa,
busmannit Etelä-Afrikassa, papualaiset Uudessa-
Guineassa, lappalaiset, japanilaiset, eräät Aust-
raalian heimot ja malaijit ovat pienikasvuisia.

Is^oimmat ovat:

tehueltsit Patagoniassa . 1,781 mm
polyneesialaiset .... 1,762 „
iroi<eesit 1,735 „
ruotsalaiset 1,727 „

Suurimmassa osassa ihmiskuntaa on ruumiin
pituus 1,700 ja 1,600 mm: n välillä.

I:n sikiön kehitys kestää noin 270-280
piiivää. A'. M. L.
Ihmisrotujen sielulliset eroavai-

suudet.
On väitetty, että rodut sielullisilta kyvyiltään

ja luonteeltaan perinjuurin eroavat toisistaan
ja että kunkin kansan historiallinen kehitys joh-
tuu etupäässä sen alkuperäisestä rotuomituisuu-
desta. Sangen mahdollista on, että on syviä eroa-
vaisuuksia eri rotujen henkisissä taipumuksissa,
mutta kovin vähän on voitu tässä kohdin var-
masti todistaa. Älyperäisissä kyvyissä, ajatus-
voiman kehityskelpoisuudessa, tuskin voidaan
osoittaa selvää yhden rodun etevämmyyttä
toisten edellä. Niinpä esim. „puhdasrotuiset" kii-

nalais-, neekeri- tai intiaani-lapset oppivat
sopivalla ohjauksella yleensä yhtä hyvin ja yhtä
helposti kuin valkorotuiset lapset. On tosin

väitetty, että sivistymättömämpiin rotuihin kuu-
luvat, jos kohta aluksi edistyvät hyvin, sitten

pikemmin väsyvät ja seisahtuvat älyllisessä kehi-

tyksessään. Tällä väitteellä näyttää olevan perää
muutamiin rotuihin nähden, mutta epävarmaa
on, soveltuuko se kaikkiin. On myöskin jonkin-
moisia perusteita sillä mielipiteellä, että eri ro-

duissa vallitsee erilainen tunne- ja tahtoelämä,
eri luonteensävy ja erilaiset pyrkimykset. Esim.
neekeri on silmänräpäyksen iliminen, lapsellinen,

,,sangviininen", antautuu hillittömästi hetkellis-

ten tunteiden valtaan, ilmaisee äänekkäästi
ilonsa ja surun.sa, joka näyttää olevan sillä het-

kellä voimakas ja kiivas; mutta se haihtuu pian,

hän siirtyy hyvin helposti vastakkaiseen mieli-

alaan. Pohjois-Ameriikan intiaanit näyttävät
taas osoittavan aivan päinvastaista luonnetta.

Mutta nämä tunteenomaisetkin ominaisuudet
vaihtelevat suuresti kunkin rodun yksilöissä, niin

että varmoja erotuksia ei ole. Varmempia rotujen

tunnusmerkkejä näyttää astuvan näkyviin, jos

tarkastaa, yksilöiden sijasta, kokonaisten kanso-

jen historiallisia kohtaloja ja elämää. Silloin

huomataan esim., että useimmat valkoiseen ro-

tuun tai indoeurooppalaiseen kansanryhmään
kuuluvat kansat ovat osoittautuneet „aktiivi-

siksi" ; heissä on ilmennyt itsenäistä, pontevaa,

usein häikäilemätöntä toiminnanintoa ja -kykyä,

joten he ovat historiassa mahtavasti vaikutta-'

neet ulospäin. Sitävastoin useimmat muihin
rotuihin kiuiluvat kansat ovat osoittautuneet

verrattain ,,
passiivisiksi", he ovat enemmän vas-

taanottaneet vaikutuksia kuin omaperäisesti

muihin vaikuttaneet. Luultavasti tämäkin erilai-

suus kansojen historiallisissa kohtaloissa on yh-
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teydessä niiden erilaisen rotuluonteen kanssa.
Mutta tätä ei ole suinkaan niin ymmärrettävä,
että yhden rodun kaikki kansat historian alusta

asti olisivat peruuttamattomasti määrätyt „ak-

tiivisiksi", toisen rodun kansat ,,passiivisiksi".

Kokemus ei vahvista sellaista „rodun fatalismia'',

vaan osoittaa päinvastoin esim., että muutamat
indoeurooppalaiseenkin ryhmään kuuluvat kan-
sat ovat

,,
passiiviset", esim. ryhmän mieslukuisin

haara, Intian monessa katsannossa lahjakas ja

merkillinen kansa; niinikään että muutamat toi-

siin rotuihin kuuluvat kansat osoittavat ponte-

vaa toimeliaisuutta, niinkuin esim. viime vuosi-

kymmeninä japanilaiset. Kansojen historialliset

kohtalot johtuvat hyvin suureksi osaksi niistä

historiallisista oloista ja siitä sivistysympäris-

töstä, joiden vaikutuksen alaisena ne ovat,

siitä perinnäistavasta ja hengestä, minkä ne
itse itselleen kehittävät. Todennäköisesti ainoas-

taan vähempi ja vähemmän näkyvä osa kansojen
kohtaloista, joka on vaikeasti keksittävissä ja

selvitettävissä, johtunee rotu-omituisuuksista.

Varsinainen rotuluonne ei ole ajateltava eh-

dottomasti muuttumattomaksi, mutta kuitenkin

niin pysyväiseksi omituiseksi henkiseksi sävyksi,

että se tuskin huomattavasti muuttuu muutaman
vuosituhannen kuluessa. Eri rodut ovat var-

maankin syntyneet siten, että kunkin rodun esi-

isät hyvin pitkät ajat, ehkä kymmeniä tuhansia

vuosia, elivät yhtäläisissä oloissa, jotka kehitti-

vät heidän kykyjään määrättyyn suuntaan; niin

esim. indoeurooppalaisten kansain tahi pohjois-

eurooppalaisen vaaleaverisen, pitkäkalloisen ro-

dun esi-isät mahdollisesti elivät pitkät ajat

ankarissa elämänoloissa, monien puutteiden alai-

sina jossakin Euroopan osassa jääkausien aikana.

Luonnollisesti rotuluonne, koska se on pitkälli-

sen kehityksen kautta syntynyt, myöskin yhä
edelleen voi muuttua, mutta sangen verkalleen.

Usein mainitaan kuitenkin rotuomituisuuksina
muutamia kansojen luonteenpiirteitä, jotka to-

distettavasti ovat muuttuneet historiallisena ai-

kana, niinkuin esim. germaanilaisten kansojen
kiihkeä, uupumaton toimeliaisuus, joka nyky-
aikana hankkii niille voiton elämän kilpailussa.

Mutta tätä ei voi katsoa niiden varsinaiseen

rotuluonteeseen kuuluvaksi, koska se näj'ttää

vasta viime vuosisatojen kuluessa kehittyneen

näi.ssä kansoissa. Kaksi tuhatta vuotta sitten

germaanein esi-isät elivät, samoin kuin raaka-

laiskansat tavallisesti elävät, ,,suurina lapsina",

välittämättä huomispäivästä, metsästivät, tappe-

livat, laiskoittelivat ja joivat, — niinkuin hei-

dän ylistäjänsä Tacitus kertoo. Siten yleensä-

kin monet sangen tärkeät ja silmiinpistävät

kansojen luonteenpiirteet ovat muodostuneet his-

toriallisen ajan kuluessa.

Varsinkin on Gobineau'n (ks. t.) alulle panema
..rotututkimus" tai oikeammin ,.arjalaisen" ja var-

sinkin germaanilaisen rodun jumaloiminen saa-

nut kiitollisen maaperän siellä, missä siihen no-

jaten on tahdottu todistaa, että erityisillä voi-

makkailla kansoilla on muka oikeus sortan hei-

kompia. Tämän rotuintoilun tyypillisin edustaja

on TT. S. Chamberlain (ks. t.) . fj. Finot, „Le
pr6jug6 de races".] A. Gr.

I:stä sielullisena olentona ks. Sielu. Ta-
junta.
Ihmiseksituleminen 1. inkarnatsioni

(lat. in. ja caro = liha), raamatuliineu käsite;
perustuen ruamatunlauseeseeu : ...>aua tuli lihaksi"

(Joh. I14) kristillinen uskonoppi opettaa, että

Jumalan Poika, iankaikkinen sana (= logos) on
Jeesuksessa Ivristuksessa tullut ihmiseksi. Tä-
hän dogmiin vanha kreikkalainen kirkko pani
mitä suurimman painon ja katsoi, että Jumalan
ihmiseksitulemisella sovitus itse toossa on ta-

pahtunut. — Intiassa on jumalien lihaksitulemi-

sella suuri merkitys. I. en siellä nimeltänsä ava-

tara, „alasastuminen". Visnu ilmestyy eri aika-

kausina auttamaan ja vapahtamaan, kääpiönä;
kalana, joka ilmoittaa Manulle suuresta tulvasta;

kilpikonnana, joka kantaa maata; villisikana,

joka vetää maan ylös merestä j. n. e. Milloin on
hänen avatarojansa 10 milloin enemmän. Uskon-
nolliset opettajatkin ovat intialaisen opin mukaan
Visuun avataroja, niinpä Buddha ja Kristuskin.

E. K".
Himisenpoika, Jeesuksen käyttämä itsenimi-

tys juutalaisten valtiollisen Messias nimen vasta-

kohtana. [Lietzmann, ..Der Menschensohn"
(1S96).] Edv. St.

Ihmiskunta. Hyvin verkalleen on opittu käsit-

tämään i:aa yhdeksi kokonaisuudeksi. Alkuansa
kukin heimo, sittemmin kukin kansakunta eli

omaa umpinaista elämäänsä ja oli kosketuksissa
toisten kanssa etupäässä sodassa. Saman heimon
jäsenet hyvin voimakkaasti tunsivat kuuluvansa
yhteen; yhteinen ajatus- ja toimintatapa sitoi

heidän elämänsä tarkasti määrättyihin puittei-

siin eikä yksilölle johtunut mieleenkään sitä rik-

koa. Muita ilimisiä katsottiin vihollisiksi („vi-

hoUista" osoitetaan monissa kielissä sanoilla,

jotka alk. merkitsevät vierasta, esim. lat. hostia;

muutamissa kielissä omaa kansaa osoitetaan

sanalla, joka samalla merkitsee ihmistä; kuvaava
on myöskin kreik. harharos käsite, alk. käsittä-

mättömästi puhuva, sitten ulkomaalainen, raaka-

lainen). Kun kansat vähitellen tulivat yhä li-

kempiin keskinäisiin kosketuksiin, niin verkal-

leen laajeni se piiri, jossa tunnustettiin ihmi-

syyttä, hengenheimolaisuutta. Aleksanteri Suu-
ren valloitukset loivat valtiollista ja sivistyksel-

listä yhteyttä monien kansojen välille, jotka oli-

vat olleet veriviholliset ja toisilleen vieraat; sa-

moin ja vielä pysyväisemmässä muodossa Roo-
man maailmanvalta. Täten rikkoutui ahdas kan-
sallinen eristyneisyys, ja ihmisyyden yhteyden
aate heräsi. Stoalaiset filosofit julistivat peri-

aatteellisesti koko ihmiskunnan yhteyttä ja kaik-

kien ihmisten tasa-arvoa. Mutta kauan ke.sti

kunnes nämä aatteet pääsivät edes vähänkään
toteutumaan elämässä ja tosioloissa. Suuret maa-
ilmanuskonnot, etenkin kristinusko, levitessään

lukuisiin kansoihin, opettivat katsomaan aina-

kin kaikkia ,.uskonveljiä" lähimmäisiksemme.
Aivan viime aikoihin asti on ihmiskunta ollut

jakaantuneena muutamiin suuriin, toisistaan ero-

tettuihin historiallisiin sivistyspiireihin, jotka
ovat eläneet pääasiassa kukin eri elämäänsä, il-

man läiieistä ja sisäistä yhteyttä toisten kanssa
(niinkuin eurooppalais-ameriikkalainen eli kris-

tillinen sivistyspiiri, itä-aasialainen, intialainen,

muhammetilainen, jota paitsi esim. Afrikassa on
laajoilla alueilla vallinnut täysi raakuus ja perin

ahtaitten yhteiskuntapiirien erillääupysyminen).
Va.sta viime vuosikymmeninä ovat valtiolliset ja

sivistykselliset kosketukset maailman eri osain
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välillä käyneet niin läheisiksi ja vilkkaiksi, että

on syytä puhua varsinaisesta yhteisestä „maa-
ilmanpolitiikasta" ; kaikkien huomattavien val-

tioiden ja kansojen elämä on yhtämittaisessa kes-

kinäisessä vuorovaikutuksessa. Sen johdosta si-

vistysyhteys tulee epäilemättä nopeasti ja voi-

makkaasti kasvamaan ja eri sivistyspiirit jou-

tuvat yhä likeisempiin kosketuksiin toistensa

kanssa. Vasta sen tapahduttua voi aate ja tunne
koko ihmiskunnan yhteydestä ja veljeydestä täy-

dellisesti toteutua elämässä. A. Gr.

Ihmisoikeudet 1. yleiset ihmisoikeu-
det, joihin liitetään yleiset kansalais-
oikeudet, tarkoittavat aatteellisesti määrätä,
mitä oikeuksia yksilöllä ihmisenä on uudenaikai-
sessa valtiossa. Niiden historiallinen synty on
lähinnä löydettävissä Englannin ja Skotlannin
uskonnollisten ja valtiollisten olojen kehityksestä
uskonpuhdistuksen jälkeen. Näissä maissa esiin-

tyi vallitsevaan kirkkoon tyytymättömiä uskon-
piirejä, jotka perustivat olemassaolonsa yksilön
oikeuteen saada vapaasti tunnustaa uskoansa.
Aate kulki Isosta-Britanniasta Pohjois-Amerii-
kan siirtoloihin ja laajentui siellä yleiseksi yh-

teiskunnalliseksi ja valtiolliseksi periaatteeksi,

joka sai suurisuuntaisimman ilmaisunsa ame-
riikkalaisessa itsenäisyysjulistuksessa 4 p. hei-

näk. 1776. Siinä julistettiin, että ihmiset ovat
yhdenvertaisia ja että heillä on eräitä Luojan
antamia riislämättömiä oikeuksia, joihin kuuluu
henki, vapaus ja mahdollisuus pyrkiä onneen.
Näitä oikeuksia tulee hallituksen turvata; vää-
rää hallitusta saa kansa vastustaa, sillä ylin
valtiovalta kuuluu kansalle. Yleisiin ihmis-
oikeuksiin liitettiin lisämääräyksissä sellaisia

yleisiä kansalaisoikeuksia kuin uskonnon-, puhe-
ja paino- sekä kokoontumisvapaus. Ameriikasta
aäin laajennettu aate palasi Eurooppaan, lähinnä
Ranskaan, jonka suuressa vallankumouksessa
syntyi 26 p. elok. 1789 kuuluisa ihmisoikeuksien
julistus {JJeclaration des droits de Vliomme).
Se luettelee samaan tapaan yleisiä „pyhiä" ihmis-
oikeuksia: yhdenvertaisuuden, vapauden, turval-
lisuuden ja omaisuuden; lisäksi ajatus- ja ko-
koontumisvapauden, uskonnonvapauden, henkilö-
kohtaisen vapauden, oikeuden saada ansiotyötä
tai ylläpitoa ja samoin opetusta j. n. e. Ihmis-
oikeudet pääsivät myöhemmin useiden muidenkin
Euroopan maiden valtiosäännöissä nimenomaan
tunnustetuiksi, joten voi sanoa niiden, pääasialli-
sesti siinä muodossa kuin ne Pohjois-Ameriikassa
ja Eanskassa julistettiin, yksilön julkisina
oikeuk.sina nauttivan nykyaikaisten sivistysval-
tioiden oikeudellista turvaa. Niiden kantavuu-
desta ja tarkasta ymmärtämisestä ou kuitenkin
paljo erimielisyyttä sekä käytännössä että tie-

teisopissa. Yleisen tunnustuksen on niille anta-
nut liberalistinen valtioteoria ja sen filosofinen

alkuunpanija Locke. I:ksien siveellisenä perus-
tuksena on persoonallisuuden aate, jota sivistys-
valtio ei voi olla tunnustamatta, koska sen oma
olemassaolokin lopulta edellyttää persoonallisuu-
den tointa ja tunnustusta. [Einar Böök. „Ihmi-
sen ja kansalaisen oikeudet" (Valvoja 1900).]

Z. G.
Ihmisrodut ks. Ihminen.
Ihmisryöstö, lakit., on yksi laji yksilön va-

pautta vastaan suuntautuvia rikoksia. Voimassa-
olevan, joulukuun 19 p. 1889 annetun rikos-

lakimme mukaan i. käsittää kolme eri rikosta,
nimittäin: 1) varsinaisen ihmisryös-
tön, jolla ymmärretään toisen valtaansa otta-
mista väkivallalla, uhkauksella taikka kavaluu-
della ja tarkoituksella saattaa hänet toisen maan
sota- tahi meripalvelukseen, taikka orjuuteen
tahi maaorjuuteen, taikka muuhun pakonalai-
seen tilaan maan ulkopuolella taikka avutto-
muuteen hengenvaaralliseen paikkaan

; 2) 1 a p-
senryöstön, mikä tapahtuu, kun joku
muussa kuin edellämainitussa tapauksessa lu-
vattomasti on ottanut valtaansa ja vienyt pois
lapsen, joka ei ole viittätoista vuotta täyttänyt,
taikka erottanut lapsen isästä, äidistä taikka
siitä, jonka hoidon ja käskyn alainen lapsi on;
sekä 3) naisenryöstön, jolla ymmärretään
naimakelpoisen naisen valtaansa ottamista vas-
toin hänen tahi hänen naittajansa tai muun edus-
miehen tahtoa, aikomuksessa mennä hänen kans-
saan avioliittoon tahi harjoittaa haureutta hä-
nen kanssaan, (ks. Rikoslain 25 luvun 1, 2, 7,
8 ja 14 §§). — Sitävastoin ei ihmisryöstöön kuu-
luvaksi lasketa laitonta vapatiden riistämistä
toiselta jollain muulla tavoin (Eikoslain 25 luvun
'•' Ja 10 §§). o. K:nen.
Ihmissyöjät (esp. caniial, saks. kanyiihal,

käytetty alkujaan Karibien ihmissyöjistä), mo-
net alhaisilla sivistysasteilla olevat kansat: esim.
Aasiassa Sumatran battat, Afrikassa monet länsi-

rannikon ja Kongon-laakson kansat, Pohjois-
Ameriikassa odsibvät (tilapäisesti) , Austraa-
liassa sisämaan kansat ja Polyneesiassa useat
melaneesialaiset ja mikroneesialaiset. Ihmissyö-
ji.stä puhuvat jo muutamat klassilliset kirjailijat
mainiten esim. skyyttalaiset, etiopialaiset, massa-
geetit; Pyhä Hieronymus kertoo 300-luvulla
omasta näkemästään brittiläisten attikoottien
ihmissyönnistä. Kannibaaleja olivat myös mui-
naisen Ameriikan sivistyskansat aztekit (uhri-

ja juhlatilaisuuksissa) ja perulai.set. Löydöt mo-
nien eurooppalaisten maitten (Italian, Belgian,
Ranskan, Englannin y. m.) luolista ja kiviajan
asuinpaikoilta (m. m. Ahvenanmaalla) todistavat
Euroopankin asukasten aikoinaan olleen ihmis-
syöjiä.

Ihmissyönnin aiheuttavat monissa kansoissa
tiskonnolliset ja pieteetilliset katsomukset; niin

myöskin usko, että vihollinen .syötynä tulee

perinpohjin tuhottik.si ja hänen voimansa ja ky-
kynsä syöjään siirretyiksi. Puhutaan kahden-
laisesta ihmissyönnistä: 1) omien lasten, van-
hempain tai sisarusten (e n d o k a n n i b a-

1 i s m i) tai 2) vierasten (esim. sotavankien)
lihan syönnistä (eksokannibalismi). Su-

matran verraten sivistyneessä batta-kansassa ta-

pahtiui ihmissyönti rangaistukseksi (esim. maan-
kavaltajille ja sille etuoikeudettomalle kansalai-

selle, joka viettelee radzan vaimon). Paikoitel-

len oli ihmissyönti kehittynyt herkuttelemiseksi

:

esim. Fidzi-saarilla, missä ihmislihaa nautittiin

vartavasten viljellyin maustimin höystettynä ja

erikoisin 3- tai 4-haaraisin kahvelein. Toisin

paikoin, kuten Afrikan länsirannikolla Sierra

Leonesta aina Nigerin suistolle asti, oli ihmis-

syönnillä varsin eläimellinen luonne: sitä nau-

tittiin kuin muutakin lihaa. U. T. S.

Ihmistyttää (ransk. liumaniser -hun\a.nisi^e.-

rata) merkitsee määrätyissä, ehkäpä hyvinkin
ahtaissa oloissa kehittyneiden pyrkimysten laa-
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jentamista ja jalostamista ihmisyyden vaati-

musta vastaavammiksi, käsitysten ja tapojen

kehittämistä sivistyneiksi ja liicnostuneiksi.

Z. C.

Ihmisuhrit, niinkuin yleensä uhrit, ovat mitä

]ähei«immässä yhteydessä vainajaiti palveluksen

kanssa, joiden luultiin myös seuralaisia ja pal-

velijoita tarvitsevan. Ne ovat nähtävästi muita
veriuhreja myöhemmät, koska niitä vähemmän
tapaa varsinaisilla luonnonkansoilla kuin puoli-

sivistyneillä raakalaisilla. Suomen suvun alalla

ou ihmisuhri verraten harvinainen ilmiö ja etu-

päässä niillä heimoilla tavattava, jotka ovat

enimmän olleet muiden kansojen yhteydessä.

[J. Krohn, ..Suomen suvun pakanallinen jumalan-

]>alvelus". sivv. 151-186.] vrt. Ihmissyöjät.
K. K.

Ihmisyys (vrt. Humaani) sisältää yleisim-

mässä merkityksessä kaiken sen, mikä on ihmi-

selle ihmisenä tunnusmerkillistä, on siis sama

kuin ihmisluonto kaikkine eri puolineen ja il-

mauksineen. Jos ihmisyysaate liitetään

tähän merkitykseen, niin se ei voi merkitä muuta

kuin sellaista ajatussuuntaa, jonka mukaan aina

on pyrittävä ymmärtämään ihmisten tekoja,

myöskin heikkouksia ja paheita ihmisluonnon

osoituksiksi. ,,Ken ymmärtää kaiken, hän antaa

kaiken anteeksi."
' Tämä merkitys kohdistuu

erittäinkin siihen, että sivistyselämän ilmiöitä on

arvosteltava ymmärtävästi ja hienotunteisesti;

käytetään usein sanoja humaaninen 1. ihmiselli-

nen, sivistynyt, hienotunteinen, ystävällinen mel-

kein samaa merkitsevinä ja sellaisten sanojen

vastakohtina kuin sivistymätön, raaka, häikäile-

mätön, töykeä j. n. e. Thmisyysaatetta sen laa-

jimmassa ja kaikkea suvaitsevassa merkityk-

.sessä arvostellaan vakavuutta puuttuvaksi

;

niinpä Ibsen antaa Brandin leimata sanaa hu-

maaninen ,,veltoksi sanaksi". Mutta sanaa ihmi-

syys käytetään myös merkityksessä jalo. sopu-

sointuinen, täydellinen ihmisyys, inhimillisten

voimien kehkeytyminen kokonaisuudeksi, jossa

kullakin ihmisolemuksen puolella on arvoaan vas-

taava tila ja jossa korkeammat puolet vallitsevat

alempia. Tähän suuntaan ovat suuret henkiset

liikkeet (stoalainen filosofia, ja tavallaan alku-

kristiilisvy^ sekä saksalaisen humanismin ja

klassillisuiiden edustajat, esim. Herder. Schiller

ja Goethe) ymmärtäneet ihmisyyden aatteen vaa-

tivan yksilön kehkeytymistä sopusointuiseksi

ja täydelliseksi olennoksi, joka katsoo itsensä

historialli-:esta yhteiskuiuiastaan riippumatto-

maksi ja koko ihmiskuntaan kuuluvaksi. Mutta
ihmisyyden aatteen voidaan, liittyen esim. Pesta-

lozzi'n yleisesti ihmisrakkaudelliseen, ihmisten

yhtei.syyttä tarkoittavaan työhön, ymmärtää
myö.skin sisältävän .sen, että ihmiset yhteiskun-

taan kuuluvina muodostavat sellaisen yhteyden,

jos^a eivät vain muutamat heistä viljele omaa
yksilöllistä lienkeään, vaan jossa kaikki yhteis-

kunnan jäsenet ovat itseään ja toisiaan kehittä-

vässä vuorovaikutuksessa keskenään. Tätä aat-

teellista, inliimillistä kokonaisuutta on Si. "lottu

ihmisyyden valtakunnan aatteeksi, ja

*e on uudenaikaisen n. s. humaanisen siveysopin

pohjana, jota edustaa esim. tanskalainen Hoff-

ding. Z. C.

Iho finteguine'ntum), ihmisen ja eläinten ruu-

miin ulkopeite. Ihmisen ihossa erotetaan seu-

raavat osat: orvaskesi (epidermis), joka on
ihon päällimäisenä peitteenä, on muodostunut
kerrostuneista epitelisoluista, joista syvemmällä
sijaitsevat, nilakerros 1. emäkesi (stra-

futn Malpighii). ovat pehmoiset, sisältäen m. m.
sen väriaineen, mikä kullekin eri ihmisrodulle

antaa sille ominaisen värin, mutta pinnemmät,
marras- 1. sarveiskesi (stratum corneumj

,

ovat kuivuneet ja vähitellen muuttuneet sarveis-

ainetta sisältäviksi litteiksi soluiksi, mitkä ehti-

miseen kuluvat ja hilseenä irroittuvat ja hankau-
tuvat pois ; tässä ihon pinnimmässä kerroksessa

ei ole laisinkaan verisuonia eikä hermoja. Orvas-
keden alla kulkee verinahka (coriumj. joka

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 1. Ihon kerrokset. a (1 ja 2) orvaskesi, b (3 ja i)

verinahka, c hildrauhanen, 5 ihonalainen soUikko. Kuva 2.

Ihokarva, i karva, v sitä nostava lihas. 3 talirauhanen.

on muodostunut kiinteistä sidekudos-soluista

ynnä joustavista, n. s. elastisista säikeistä ja si-

sältää paitsi verisuonia ja hermoja päätteineen

(Meissnerin tuntokappaleet ja Pacini'n kappa-

leet) hikirauhasia, joista hienot tiehyet johtavat

orvaskeden läpi ihon ulkopinnalle sekä talirauha-

sia, jotka avautuvat ihokarvaa ympäröivään
tupentapaiseen muodostumaan. Iho toimii ensin-

näkin ruumiin suojaavana rajapintana kaiken-

laisia ulkonaisia haitallisia vaikutuksia vastaan

;

esim. myrkylliset aineet ja niitten liuokset eivät

kykene tunkeutumaan terveen, turm.eltumatto-

man ihon läpi. Iho välittää myöskin hengitystä

sanan laajemmassa merkityksessä (ks. Iho-
hengitys). Ihon varsinaisimpana toimintana

on olla erityi.senä erityselimenä, jonka välityk-

sellä ruumis menettää suuren osan siitä vesi-

määrästä, mikä vuorokauden kuluessa ruumiis-

tamme poistuu, jossa suhteessa iho siten avustaa

munuaisten toimintaa. Iho on myöskin varsinai-

nen tuntoelimemme (vrt. Tuntoaisti). Ja

vihdoin on iholla erittäin tärkeä tehtävä ruu-

miin lämpötaloudessa (vrt. Lämpötalous).
Thontoiminnan kunuollisuude.sta riippuu hyvin
suuressa määrin ihmisen terveys. Ruumiin kar-

kaisemisen (ks. t.) tarkoituksena on etupäässä

vahvistaa ihoa ja sen hermostoa virkeään ja

valpjiaaseon toimintaan. Ihon alla on olemassa
rasvakerros (panniculus adiposus), jonka run-

saammasta tai niukemmasta kehityksestä ruu-

miin lihavuus ja pulleampi tai laihempi ulko-

muoto suuresti riippuu. Karvat ja kynuet ovat

erikoisia ihonmuodostuksia, jotka kehittyvät

orvaskedesta. (M. 0-B.)
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Iho-edeemi, ihovesipöliö (anasnrka), verines-

teon kihoamisesta ihonalaiseen solukudokseen
aiheutunut pinnan turpoaminen. I. saattaa olla

paikallista laatua ja syntyä jostakin tilapäisestä

syystä verenkierron kohdatessa sillä paikkaa
luonnotonta vastusta, tahi esiintyä yleisenä i:nä,

johon tavallisesti on syypäänä joku pitkälli-

nen verenkierron häiriö, jommoisia helposti

ilmenee sydän- ja munuaistaudeissa. Muita hel-

pommin turpoavat ja joutuvat i:lle alttiiksi

ulottimion äärimäiset osat, niinkuin jalkaterät

ja nilkat; silmäluomet ovat myöskin erittäin

herkät turpoamaan. Hoito kohdistuu mikäli
mahdollista perussyyn korjaamiseen. M. 0-B.
Ihohengitys (perspiratioj, se ihon kautta ta-

pahtuva aineitten vaihto, mikä tapahtuu alitui-

seen huomaamattammekin (p. inse7isiiilisj ja

jonka kautta me myötään menetämme vettä
sekä jonkin määrän hiilihappoa, keittosuolaa,

haihtuvia happoja ja virtsa-ainetta, vrt. Hen-
gitys ja Iho. (M. 0-B.)
Ihohurtta (lupus), kroonillinen, ja verkalleen

kehittyvä ihotuberkuloosi (1. vulgaris). Esiintyy

ensin vallan pieninä täplinä fZ. wnc«ios!<,s^, joista
sitten syntyy ruskottavan punaisia, pehmeitä
nystyröitä (l. tuberosus s. nodosus), mitkä
lopuksi hajoavat haavoittumiksi (l. exulcerans)
tahi hilseenä irtaantuvat ja putoavat pois
(l. exfoiiativus). Ennen muinoin tarkoitettiin

i:lla ja luupuksella yleensä kaikenlaisia kudoksen
hajaantumisena ilmeneviä ihottumia.

Ihokarvat (lanugo). 5-9 kuukautisella sikiöllä

yltäyleensä sekä syntymisen jälkeen muutamissa
Osissa ihopintaa olevat hienon hienot karvat.
Ihokäsnä, orvaskeden sarvimainen paksune-

minen; syntyy pitkällisestä painamisesta jahan-
kaamisesta, esim. jalkineen, työaseen t. m. s.

aiheuttamasta.

Iholaskimot, ihonalaisessa soltdcudoksessa kul-

kevat laskimot, jotka sinertävinä ja vähän
kohonneina haaraantuvina viivoina usein näky-
vät ulkoakin, varsinkin kalpeissa ja kovin ohut-
hipiäisissä ihmisissä.

Ihomaali 1. s m i n k k i, valmisteita, joiden
avulla koetetaan saada iho näyttämään kauniim-
malta. Punaisena ihomaalina käytetään kar-
miinia, karttamiinia tai keinotekoisesti saatuja

punaisia värejä valkeiden jauheiden, kuten riisi-

jauhon, talkin, sinkkioksidin, emäksisen vis-
muttikloridin tai -nitraatin kanssa. Nykyään ovat
yleisessä käytännössä valmiina rasvasekoituk-
sina saatavat ihovärit. Ihonvärjäys, joka
luonnonkansoilla on niin yleinen, oli tapana jo

muinaisajan sivistyskansoilla, Egyptissä. Nini-
vessä, Kreikassa, jossa tämä tapa oli varsinkin
hetairoilla yleinen. Eoomalaiset käyttivät lyijy-

valkoista, mönjää, krokodiilinlant;ia, Khioksen
multaa, sinoperia. orseljaa, lyijyä, antimonia,
ruusunlehtien, taatelinsiementen y. m. hiiltä.

Triumfaattorit käyttivät mönjää. [Boröe, „Die
Kunst des Schminkens" (1898) ; Buck, ,.Buhnen-
köpfe und die Schminkkunst" (1903).]
Ihonalainen ks. H y p o d e r m a a t t i n e n.

Ihon sierettyminen (intertrigo). kahden
vastatusten olevan ihoukohdan toisiinsa hankau-
tumisesta tahi ulkoilman vaikutuksesta syntynyt
tulehtuminen, jota runsas hikoileminen vielä
edistää ; saman voivat myöskin ahtaat vaatteet
hankaamalla aikaansaada. (M. 0-B.)

Ihon voitelu (imtnctio), jonkin voiteen esim.

elohopea- eli harmaansalvan hierominen ihoon.
Tällaisella voitelulla tarkoitetaan joko paikal-
lista ihon ärsyttämistä tahi lääkkeen tunkemista
syvemmälle ruumiiseen, niinkuin juuri elohopea-
voitelun tarkoitus on kuppataudin hoidossa.

(M. OB.)
Ihorasva, talirauhasten erittämä ja ihon pin-

nalle tuoma talintapainen aine, joka -— sisältäen
rasvaa, rasvahappoja, kolesteriiniä ynnä joita-

kuita suoloja — pitää ihoupinnan nuorteana ja

vähän rasvaisena, joten se paremmin pystyy vas-

tustamaan kaikenlaisten ainesten ja nesteitten
tunkemista läpitseusä ja ruumiin vahingoitta-
mista. (M. OB.)
Ihosaivartaja ks. S a i v a r t a j a t.

Ihotaudit, taudit, jotka joko esiintyvät omin-
takeisina ihossa ilmenevinä taudillisina muodos-
tumina, tahi joissa muitten yleisten taudin-
ilmiöitten joukossa myöskin huomataan taudin
aikaansaamia ihomuutoksia. Edellisiin kuuluvat
esim. ekseemi ynnä monet rokahtumat, syyhy,

])ä;ihkä y. m. varsinaiset ihotaudit: jälkimäisiin
esim. tulirokon, isonrokon, tuhkarokon, nokkos-
kuumeen, influensan, kuppataudin aiheuttamat
ihottumat. (M. 0-B.)
Ihottuma (exanthenia). muutamien iikillisten

(tuli-, ison- ja tuhkarokon y. m.) ja pitkällisten
tarttuvien tautien (kupan) aiheuttamat ynnä
erityisten lääkkeiden ja myrkkyjen ihossa syn-

nyttämät taudilliset ilmiöt. (M. 0-B.)
Ihovesipöhö (=iho-edeemi) ks. Anasarka

ja T h o-e d e e m i.

Ihra, tali, jähmeä eläinrasva, jossa on noin
75 % jjalmitiiniu ja steariinia sekä 25 % oleiinia.

Nautaeläinten ihra sulaa noin 43-45° :ssa ;

sitä käytetään ravintoaineena, parkituksessa,
saippuateollisuudessa, steariinihapon- ja kynt-

tilänvalmistuksessa, voiteluaineena, villankehruu-

laitoksissa y. m. Valaan ihra on kovaa,
haurasta, sulaa 46-48° :ssa, härskiytyy helposti.

Ihraa valmistetaan keittämällä raakoja rasvoja

vedessä tai kuumentamalla höyryllä
;
joukkoon

lisätään usein hiukan rikkihappoa. Iraa tuotta-

vat eniten Yhdysvallat ja Venäjä. — Purista-

malla 35 ° lämmössä saadaan ihran jähmein osa,

steariini, erotetuksi notkeammasta osasta

oleomargariinista, jota käytetään suuret

määrät margariinia 1. teko voit a val-

mistettaessa. >S. V. II.

Ihrahäntälafinmas ks. Lammas.
Ihre [irej, Johan (1707-80), ruots. kielen-

tutkija, fil. maist. 1731, tuli Upsalan tiedeseuran

sihteeriksi ja dosentiksi 1734, apulaiskirjaston-

hoitajaksi 1735, roomalaisen runouden professo-

riksi 1738; kutsuttiin 1738 J. Skytten perusta-

maan professorinvirkaan, jota hän hoiti kuole-

maansa saakka. Aateloitiin 1757. Kielentutki-

jana I. on saavuttanut eurooppalaisen maineen.
Ruotsinkieltä koskevissa tutkimuksissaan hän
ulotti tutkimuksensa sekä ruotsalaisiin kansan-
murteisiin että muinaisiin sukukieliin. Tutki-

mustensa tulokset hän julkaisi lukuisissa väitös-

kirjoissa, joista ensimäinen ,,De mutationibus lin-

gu(e sueogothicre" (1742) on ensimäinen ruotsin-

kielen äännehistorian yritys. Kolme vuotta myö-
hemmin hän julkaisi yliopistolliset luentonsa

,,Utkast tili föreläsningar öfver svenska spräket",

ja 1766 ilmestyi hänen murresanakirjansa
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,,Svenskt dialektlexikon". I. tunsi itse hyvin
teoksen puutteellisuudet, ja hänen tarkoituksensa
olikin vain kiinnittää tutkijain huomio niihin

aarteisiin, jotka säilyivät murteitten sanavaras-

tossa. I:n pääteos on hänen kaksiosainen teok-

sensa „Glossarium suiogothicum" (1769). Tässä
suurenmoisessa teoksessaan I. on raivannut
uuden uran ruotsalaiselle kielentutkimukselle,

joka siihen saakka oli kulkenut O. Rudbeckin
osoittamaa suuntaa. Hänen menetelmänsä oli va-

rovainen ja kriitillinen. Päälähteenä hän käytti

oman maan muinaiskieltä; vasta sitten kun hän
siitä ei löytänyt hakemaansa sanaa, hän kiinnitti

huomionsa islannin kieleen ja kaukaisempiin
sukukieliin („Glossarium"issa tavataan myös muu-
tamia sananvertauksia germaanilaisten kielteii ja

suomen välillä). Konsonanttiopissa hänellä oli

jo jonkinlainen aavistus n. s. äänteensiirrosta
(„ljudskridning", ,,Lautverschiebung") . — Gootin-

kielon ja pohjoismaisen muinaistietecnkin alalla

I. on tullut kuuluisaksi. Useita uusia lukutapoja
Upsalan kirjastossa säilytetystä ,,Codex argen-

teus" nimisestä käsikirjoituksesta (ks. Codex 3)

hän julkaisi teoksessaan „Ulphilas illustratus"

(1752-5.5) ja ratkaisi ainiaaksi riitakysymyksen
käsikirjoituksen kielestä, todistaen sen gootin

kieleksi ja käsikirjoituksen piispa Wulfilan goo-

tin kielellä suorittamaksi raamatunkäännökseksi

(teoksessa „De lingua Codicis argentoi". 1754)

.

— Tärkeitä ovat niinikään I:n „nuorempaa eli

Snorren Eddaa" (ks. Edda) koskevat tutki-

mukset. Tästä hän lausuu sen — nykyään ylei-

sesti tunnustetun — mielipiteen, että se oli nuo-

rille runoilijoille aiottu runouden käsikirja. —
I. ulotti tutkimuk-ensa myöskin Skandinaavian
vanhimpaan historiaan ja riimukirjoituksiin,

joita hän ei pidä 500-lukua vanhempina (teok-

.sessa „De runarum in Suecia antiquitate", 1769).

Ollen aikansa vapaaniielisimpiä henkilöitä

sekä uskonnollisissa että valtiollisissa kysymyk-
sissä I. oli pari kertaa joutua suuremmankin
rangaistuksen alai.seksi eräissä kirjoituksissa

lausumiensa mielipiteitten takia. Hän pääsi kui-

tenkin varoituksilla ja sakoilla. Y. 1742 hän
huomiota herättävällä tavalla oli puolustanut
järjen oikeutta uskonnollisissa asioissa ja 1743-47

julkaisemissaan tutkimuksissa Sigismundin ai-

kaisesta n. s. „näf-retkestä" hänen arveltiin

lausuneen vaaralMsia valtiollisia mielipiteitä.

[E. nf Sotberg (Vitterhets akad. handl., 4:s osa);

C. G. Nordin (Sv. akad. handl. 1796, 6:s osa);

G. Stjernström („Nordisk tidsrift", 1880).]

R. 8.

I H S, eräs Kristuksen monogrammeista, nnin-

dostettu kreikaksi kirjoitetun Jeesus nimen kol-

mesta ensi kirjaimesta IH2:0Y2: .

Ii (ruots. Ijo). 1. Kunta, Oulun 1., Oulun
klilak.. Tin-Kuivaniemen nimismiesp. : kirkolle

Kemistä 42 km: 1,465,7 km-, joista viljeltyä

maata 7,336 lm (1901): 43 "/j^ manttaalia, talon-

savuja 451, torpansavuja 64 ja muita savuja 76;

6,764 as. (1907), joista suomenkielisiä miltei

kaikki; 331 hevosta, 2,772 nautaa (1908). —
Kansakouluja 7 (opett. 10). — Kunnanlääkäri.
Apteekki. — TeoUisuuslaitcksia: 3 sahaa sekä
myllyjä. — 2. Seurakunta, konsistorilli-

nen, Kuopion hiippak.. Oulun tuomiorovastik.

;

itsen, khrakunnaksi 1400-luvulla, jota ennen
ehkä kuulunut Kemiin. Kirkko puinen (rak.

1694). [A. n. Snellman, „Ouluu kihlakunta, Iin

pitäjä" (Suom. muinaism.-yhd. aikak. IX.) sekä
P. N. Mathesiuksen (Suomi 1843, s. 127 ja seur.),

J. W. Murmanin (Suomi 1865 ja seur.), J. W. Ca-
lamuiuksen (Suomi 1868, s. 209 ja seur.) kerto-

mukset.] — 3. Entinen vapaaherrakunta saman-
nimisessä pitäjässä, annettiin 20 p. huhtik. 1652
valtaneuvos Ake Akselinpoika Yö ja Päivälle

(Xatt och Dag) läänitykseksi. Se käsitti 147Vu
manttaalia. K. S.

Iijoki (ruots. Ijo) lähtee Iijärvestä luonnon-
ihanasta Kuusamon „alppimaasta", virtaa mut-
kittelevana reittijokena Soivionjärven, Isokeron,
Irnijärven, Jokijärven y. m. kautta pää-asialli-

sesti lounaista, alijuoksullaan läntistä suuntaa.

Se saa lukuisia lisäjokia ja reittejä: n. 1 '/i pe-

nink. Jokijärvestä alaspäin siihen yhtyy koilli-

sesta tuleva reitti, jonka suurimpana järvenä on
iso Kostonjärvi. Idästä I:een laskee vas. Jon-

gunjärven kautta Korvuanjoen ja Näljängän-
joen yhdistyneet vedet. Muita suuria lisäjokia

ovat oikealla Livojoki Livojärvestä ja Siuruan-
joki. Polijanlahteeu laskevan I:n suussa on Iin

kirkonkylä ja markkinapaikka. I:n vesialue ou

9,534 km^ leveys vaihtelee 100 m:stä V3km:iin.
Samoinkuin muiden Pohjanmaan jokien on I:n

vesimäärä suuresti vaihteleva: kevättulvan
aikana se saattaa purkaa vettä mereen 2.400 m'

sek:ssa, tavallisten kesäsateittenkaan aikana se

ei nouse 300 m':iin, ollen kesäpoudilla vain 53 ra'.

I:n arviolta 150 koskesta ovat suurimmat:
Pahka-Haapakoski (korkeus 33, s m, hevosvoim.

123,000), Purkajakoski (korkeus 14.9 m, hv.

55,000), Maalisniaakcski (6,7 m korkea. 24,800
hv.), Kaasakkakoski ja Yli-Kurkikoski. Kos-
kiensa takia I. on mahdoton laivaliikenteelle,

mutta perkaamalla on saatu 280 km pitkä, vä-

hän veden aikana O, s m syvä veneväylä lijär-

veen asti. Uittoväylänä I:lla on suuri merkitys:

1910 uitettiin sitä myöten mereen 400,000 tuk-

kia ja 15,000 syltä paperipuita ja purilaita. —
Joki on jo vanhastaan kuuluisa lohikalas-

tuksestaan, eikä sentähden kumma, että Upsalan

arkkipiispa 1374 yritteli todistaa hiippakuntansa
ulottuvan tänne, vieläpä toiselle puolelle Oulu-

joenkin. Lohenkalastus I:ssa kuuliui valtiolle,

joka sen vuokraa joenrantamilla asuvien talol-

listen kesken perustetulle yhtiölle. Tällä on

neljä poikkipatoa, joista kolmen suupuoleisen

padon kalat myvdään joka ilta huutokaupalla.
K. S. (E. E. K.)

Iijärvi. 1. Iijoen lähdejärviä livaaran luona.

— 2. Järvi, jonka kautta Hyrynsalmen vedet

laskevat likoskea, Leppäkoskea ja Kiehimänvir-
taa alas Oulujärveen. — 3. Järvi, josta Ihalan-

joki (ks. t.) saa alkunsa Jaakkimassa. K. S.

Iiii ja Iilimato ks. J u o t i k k a a t.

lilitauti, eläinl., 1. maksamatotauti
ilmestyy lampaisiin talvisaikaan ja aiheutuu

niiden maksassa asustavista madoista (Disto-

mumj. Näiden sikiöt joutuvat laitumelta lam-

paiden ruuansulattimiin ja pääsevät sieltä luulta-

vasti maksatiehyttä pitkin maksaan. Täällä

tavataan kehittyneet madot sappitiehyissä, joi-

den seinämissä ne aikaansaavat pitkällisen tu-

lehduksen ja turpoamisen. Taudin oireet ovat

alussa tuskin huomattavat. Vähitellen eläin

alkua kuitenkin laihtua, villapeite surkastuu,
näkyväiset limakalvot kalpenevat ja lopuksi



845 lilja— Iisalmi 846

koko eläiu kuihtuu ja kuolee. Lääkinnästä ei

ole apua. Taudin välttämiseksi on paras vält-

tää alhaisia ja vesiporäisiä laitumia. Kp.
lilja ks. A n d r o p o g o n.

linröyttä, saari Pohjanlahdessa eteläpuolella

Iijoen suuta, ulkomaisten laivain lastauspaikka,

johon proomuilla Iin sahoilta kuljetetaan puu-

tavarat lastattaviksi. Saaren omistaa valtio, joka

vuokraa yksityisille lohenkalastusoikeuden sen

ympäristöllä 6 v:ksi kerrallaan. Lähimmässä tule-

vaisuudessa saarelle rakennetaan asuntoja, joissa

työväki voi asustaa lastausaikoina. K. S.

liriläiset ks. K e 1 1 1 i lä i s e t.

Iirin kieli ja kirjallisuus ks. Kelttiläi-
set.
Iisak (hepr. jizhäq „ hän nauraa"; vrt. 1

Moos. \1„\ 18jj; 2l6), patriarkka, Aabrahamin

ja Saaran poika, Aabrahamille annetun lupauk-

sen perijä (JSIoos. 17ic,i9; 18io), jonka Aabra-

ham saamaansa käskyä totellen on valmis uhraa-

maan (1 Moos. 22). Aabrahamin palvelija nou-

taa Haaranista hänelle vaimoksi Eebckan (1

Moos. 24), joka kahdenkymmenen vuoden kulut-

tua synnyttää hänelle kaksoiset Esaun ja Jaa-

kobin* (1 Moos. 25.1 ja seur.) . I. asuskeli Ka-
naanin eteläisimmissä seuduissa (1 Moos. 24c;;

25i,), etupäässä Beer-Sebassa, jonne hän rakensi

alttarin (1 Moos. 2625,33). — Arvelu (Nöldeke,

Edv. Meyer), että I. alkuaan olisi ollut Beer-

Sebassa palveltu heimojumala, on perusteeton. Ei

ole syytä epäillä I:n historiallisuutta. Ar. E.

Iisalmen-Kajaanin rata, Savon radan
pohjoisin osa, 88,112 km: sivuraiteet asemilla yht.

5,!S87 km; korkein kohta, 187,9i m yi. merenp.

(Suomen rautateiden korkein), on n. 5 km Murto-
mäen aseman eteläp. Rata-osalla 5 asemaa ja

3 pysäkkiä ; 18 kaarisiltaa. Haararadat: Iisal-

men as.-Iisalmen satama {l,5i km), Kajaanin as.-

Lamminniemeu satama (2,34). Kajaanin as.-

Petäjäisenniskan satama (1,99), Kajaanin as.-

Tihisenniemen saha (0,88). Rata avattiin ylei-

selle liikenteelle 15 p. lokak. 1904. Rakennus-
kustannuksiin myönnetty kaikkiaan 5,935,000

mk, josta määrästä oli käytetty rataa liiken-

teelle avattaessa 4,868,384 mk (alkup. kustannus-

arvio 5,660,000 mk) . Matka Helsingistä Kajaa-
niin 633 km. L. H-nen.

Iisalmen kihlakunta käsittää Iisalmen poh-
joispiirikunnan, Iisalmen eteläispiirikunnan sekä

Lapinlahden, Kiuruveden, Nilsiän nimismiespiirit.

Kuopion lääniä. I:n tuomiokunta käsittää

Iisalmen. Lapinlahden ja Kiuruveden käräjä-

kunnat. Viipurin hovioikeuden alainen. K. S.

Iisalmi (ruots. Iden s ai mi). 1. Kaupunki
pohjoisimmassa Savossa, Kuopion läänissä. Poro-

veden pohjoisrannalla, Paloisvirran varrella,

63''33' pohj. lev. ja 27°10,5o' it. pit. Asukasluku
1910 2,311 henkeä (1891 1,027, 1900 1,513),

yleensä suomenkielisiä. Kaupungin pinta-ala 277,50

ha, joista raken. 105,65 ha. Kaupunki omistaa
ääressä olevan Paloistilan (hallinto-oikeus 1874),

lahjoitettu kaupungille 1891, l"/,8 manttaalia,

1,018,68 ha. I. jakaantuu kolmeen osaan: Palois-

virran pohj.-puoli. Luuniemi (molemmat raken.)

ja Paloisvirran eteläpuoli (rakentamaton, huvi-

loita). Kadut leveät, joista kaksi puuistutuksilla

varustettua leikkaa kohtisuorasti toisensa kes-

kellä kaupunkia. Rakennuksista huomattavim-
mat rukoushuone, vhteiskoulu, kansakoulu (uusi.

1908), sähkölaitos (1910), reservikasarmi, työvä-

entalo (suurin kokoussali) sekä kaupungin lai-

dassa komea, harmaasta
kivestä rakennettu mei-
jeri. Yleisiä puistoja:
kirkkopuisto, rantapuisto
ja Luuniemen urheilu-

kenttä ja metsäpuisto.
Kauppatori Paloisvirran
rannalla; laivaranta (a-

voin ; kivestä tehty lai-

turi) Poroselän rannalla,

toinen Paloisvirran ran-

nalla. Kesäisin laivaliike

neljään suuntaan: Kuo-
pioon (et.) , Kiuruvedelle
(länt.), Salahmin tehtaalle

(pohj.) ja Hernej arvelle
(it.).—Kaupungin omaisuus (1909) Smk. 811.432:

81, velat Smk. 177,597:36; tulot (1909) 100.993:80,

joista taksoitettuja veroja 38.259:78; menot
97,175:24, joiden huomattavimmat erät: (1910)

korot 14,173:84, oikeudenhoito 8,250:— ,
poliisi-

laitos 7,400:—, vaivaishoito 8,500:— ,
yhteiskoulu

52,443:80, kansakoulu 32,015:-—, katutyöt 6,063:11,

katuvalaistus 3,000:^. Kaupungin osuus an-

niskeluvoittovaroista (1909) 44.132:24. Kau-

[isalraen vaakuna.

Pi
1 a

IHpHpiP^^mij^a»*- ^äiSS^l:ii:.:.:....M?^

1
Paloisvirta ja osa kaupunkia.

pungin hoidossa olevista rahastoista suurim-

mat (1909): kirkonrakennusrahasto 8,339:20,

työväenasuutorahasto 6,692:10, kansanopisto-

rahasto 4,640:23, Ignatiuksen köyhäinjoulu-

rahasto 4,832:25, lokaviemärirahasto 23,794:41,

N. J. Hjelmmanin testamenttirahasto 15,586:52,

yhteiskoulurahasto 23,533:24, rovasti Laguksen
icoulurahasto 12,649:59. Kunnallisista laitoksista

mainittakoon kuumesairaala ja sähkölaitos. Kun-
nallisten virastojen ohella on tullikamari ja

pakkahuone, sähkölennätinkonttori
;

piirilääkä-

rin asemapaikka. — Kouluja: kansakoulu

(271 opp., 7 opett.) , 8-luokkainen yhteiskoulu

(216 opp., 10 opett.), käsityö- ja kutomakoulu.

käsityöläiskoulu. Kaupungin kansankirjastossa

nideluku (1911) 1.175 (lainoja 1910 4,564 nid.

Iisalmen yhteiskoulu.
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lainaajia 293). — Toistaiseksi yksi sanomalehti
,,Salmetar". Yhdistyksiä: Eouvasväenyhdis-
tys. Kauppiasyhdistys, Työväenyhdistys, Liike-

apulaisyhdistys. Vapaaehtoinen palokunta, rait-

tiusseura „Salnii" sekä urheiluyhdistyksiä. -

—

Telefouilla 80 tilaajaa. — Pankkeja: Säästö-
pankki (tallettajain saamiset v:n 1909 lopulla

Smk. 597,061:44; omat varat Smk. 78,220:41),
Kansallisosakepankin ja Suomen Kauppapankki
o.-y:n haarakonttorit. — Sataman tulot (1909)
Smk. 12,471:64, tuulaakitulot Smk. 3,465:58;
tullikamarin kanto (1910) Smk. 222,092:87. —
Tuonti satamaan (1909): kauroja 117,o

tonnia, rukiita 2,893.2 ton. (neljäs maamme
rukiintuontisatamista) , vehnäjauhoja 274,3 ton.,

ruisjauhoja 438,ä ton.. maltaita 8,o ton. y. m.
Sataman vienti 200 m' polttopuita. Klaree-
raukset (1908) kotimaisessa merenkulussa 1,288
rek.-ton., ulkomaisessa (välitön rahtilaivayhteys
Pietarin kanssa) 807 rek.-ton., yht. 2,095 rek.-ton.

Purjehduskautena 1910 I:n satamassa kävi 197
alusta, yht. 12,779,45 rek.-ton. Paikallisliikettä vä-

littää 6 höyryvenhettä. I:lla oli 1908 11 purjelai-

vaa yht. 751 rek.-ton., 9 höyryalusta, yht. 419 rek.-

ton. — I:n rautatieasema (III:n luokan) on 83 km
Kajaanista; 1 km:n pit. haararata I:n satamaan.
I:n asemalle 1908 saapuneista tavaroista
mainittakoon: rukiita 234 ton., kauroja 180 ton.,

ohria ja muuta vilj. 66 ton., jauhoja ja ryynejä
1.004 ton., maitoa 180 ton., lihaa 128 ton.' voita

5 ton., puutavaroita 2,492 ton., sokeria 259 ton.

Aseman vienti: kauroja 63 ton., jauhoja ja ryy-
nejä 2,159 ton.. maitoa 158 ton., voita 641 ton.,

lihaa 183 ton., lankkuja ja lautoja 5,518 ton.,

hirsiä ja propsia 1,760 ton. j. n. e. — T e o 1 1 i-

s u u s 1 a i t o ik s i a: kolme höyrysahaa (vuotui-
nen valmistus yht. n. 3.000 standerttia) , kone-
paja, oluttehdas, nahkatehdas, sähkötehdas ja
kaupungin ääre.ssä osuusmeijeri (nykj'isin suurin
maassamme: valmisti voita 1910 n. 200,000 kg).

Kirkollisesti I:n kaupunki muodostaa maa-
seurakunnan kanssa pitäjän, jolla on yhteinen
kirkko, 3 km kaupungista pohjoiseen.

N. 5 km kaupungista pohjoiseen on Virran-
sillan taistelusta kuuluisa Koljonvirta. — Puolen-
toista tunnin laivamatkan päässä on Punnin
terveyslähde ja hotelli.

V. 1856 Pekka Kumpulainen antoi kenraali-
kuvernööri Bergille, tämän matkustaessa seudun
läpi, anomuksen kauppalan perustamisesta, piiri-

lääkärin, apteekin ja postikonttorin asettami-
sesta. Vv. 1858 ja 1859 paikkakunta sai piiri-

lääkärin, apteekin ja postitoimiston ja 1860
(24 p. lokak.) kauppala määrättiin perustetta-

vaksi kirkkoherranvirkataloon kuuluvalle Hauki-
niemelle, jonka tontteihin jakaminen suoritettiin

seur. v., jolloin myös kauppalan ohjesääntö vah-
vistettiin. Ensimäinen järjestysoikeuden istunto

oli 16 p. jouluk. 1861. T. sai kaupunginoikeudet
20 p. lokak. 1891 päivätyllä perustu-skirjalla,

jossa myös oli määräys (kauppalan vuokralla
hallitseman ja valtion omistaman Paloistilan

siirtymisestä kaupungin lahjoitusmaaksi.

2. I:n maalaiskunta, Iisalmen khlak.,

nimismiespiirit: Iisalmen kunnan pohjoinen piiri-

kunta ja Iisalmen kunnan eteläinen — Lapinlah-
den piirikunta ; 2,780,6 km^ joista viljeltyä

maata 23,611 ha (1901) ; 104,io5 manttaalia,
talonsavuja 1,149, torpansavuja 422 ja muita sa-

vuja 1,289: 23,124 as. (1907); 2,112 hevosta,
12.483 nautaa (1908). — Kansakouluja 28 (34
opett.). — Peltosalmen maanviljelys- ja karjau-
hoitokoulu. — Salahmin ja Jynkän rautatehtaat
seisovat; muutamia sahalaitoksia. — Kunnan-
lääkäri ja apteekki yhteinen kaupungin kanssa.

3. I:n maa- ja kaupunki-s e u r ak u n t a, keisa-
rillinen, Kuopion hiippak., Iisalmen rovasti-

kuntaa. Erotettiin Kuopion seurakunnasta 15 p.

helmik. 1627. Jakaantuu tulevaisuudessa kol-

meksi seurakunnaksi: Iisalmi, Sonkajärvi ja Vie-
remä (Sen. päät. ^/^ 1897). Seurakuntaan kuu-
luu Rutakon rukoushuonekunta (per. 1854). I:n

kirkko puusta, raken. 1779, korjattu 1879.

Iisoppi flJyssopus (.ffcinalis). huulikukkaisten
heimoon kuuluva. Välimeren maissa villinä kas-

vava pensps, jää pohjoisessa viljeltynä ruoho-
varvuksi. Sekä tiheässä olevat suikeat, ehytlai-

taiset lehdet että sini=;et kukat hyvänhajuiset.
Käytetään rintalääkkeenä. J. A. W.

lisvesi. Päijänteeseen laskevaan Rautalam-
min reittiin kuuluva kapea (levein kohta 372
km) , luode-kaakkoon kulkeva luonnonkaunis
järvi. Varsinainen I. on n. 28 km pitkä; poh-
joisessa siihen liittyy Pulkkilansalon erottamana
Hasvanki. joka ^i^ m kcrkeammalla olevan Ni-

lakkavedeu Kolunlahteen on yhdistetty Kolun
kanavalla. Kaakossa I. on laivaliikenteelle mer-
kityksettömän Suounejoen kautta Suonteenseläu
yhteydessä. Itään I. on yhteydessä Virmasveden
kanssa, niistä Kuttakosken kanavaa päästään
Kuttajärveen. Lännessä ja lounaassa erottaa
I:a Niinivedestä kapea, Juurikkanieniestä pis-

tävä Saikarinuiomi. Jänissalmen ja Vaajasal-
men perkauksen kautta Niinivesi on yhdistetty

I:n asemalta alkavaan, edellämainittuihin jär-

viin ja lisäksi Pielaveteen ulottuvaan, paikalli-

sesti tärkeään laivareittiverkkoon (valniLst. 1892-

95), joka on vähintään 1,78 m syvä. I:n alueen

tuotteet, joista tärkeimmät ovat lankut, laudat
ja muut puutavarat sekä järvestä nostetusta
järvimalmista valmistettu rauta, viedään
markkinoille I:n asemaan päättyvän, Savon
radan Suonuejoen asemalta lähtevää 7 km pit-

kän haararadan kautta. Puutavarain vienti

(1908) oli 13.400 tonnia, raudan 2,223 tonnia.

E. E. K.
Iitana, hallitsija Ondongassa Ambomaalla.

Suom. lähetysseuran työalalla (1883-84). Ennen-
aikainen kuolema katkaisi lähetystyölle suosiolli-

sen I:n elämän. U. P.

Iitin rovastikunta käsittää Iitin. Jaalan.
Elimäen, Anjalan, Ruotsinpyhtään ja Orimatti-
lan kirkkoherrakunnat. Porvoon hiippakuntaa.

K. S.

Iitin tuomiokunta käsittää Iitin ja Jaalan.
Elimäen ja Anjalan, Lappträskin ja Ruotsinpyh-
tään käräjäkunnat. Turun hovioikeuden alainen.

K. S.

Iittala, V:n luokan asema Tampereen-Hämeen-
linnan radalla Kalvolan pitäjässä, 28 km
jälk:si;i pohjoiseen; lähellä asemaa on I:n lasi-

tehdas, saha. Tärkeimmät lähtevistä tavaroista
lasitavarat (1908 536 tonnia), halot y. m. puu-

tavarat (sam. V. 5.239 tonnia). E. E. K.
Iittalan lasitehdas (Iittala Glasbruks

aktiebolag), Iittalan aseman luona Kalvolan
pitäjässä, Hämeen lääniä. Per. 1881, omistajana
osakeyhtiö. Pääoma 480,000 mk. Liikevaihto 1908
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360,000 mk. Työväki (105 henkeä) asuu tehtaan

huoneistoissa; sen avustus- ja eläkerahasto

16,000 mk. Valmistus: talous- ja lääkelaseja. Osa
tuotannosta menee Venäjälle. E. E. K.

Iitti (ruots. Iti s). 1. Kunta, Uudenmaan
1., Pernajan khlak., Iitin kunnan eteläosan sekä

Jaalan ja Iitin pohjoisosan nimismiespiirit : kir-

kolle Kausalan asemalta 9 km; 688,4 km^ joista

viljeltyä maata 10,979 ha (1901) ; 57,soi7 mant-

taalia, talonsavuja 598, torpansavuja 123 ja

muita savuja 1,273; 12,391 as. (1910), joista

ruotsinkielisiä n. 2 %; 1,274 hevosta, 4,672 nau-

taa (1908). — Kansakouluja 17 (opott. 27). —
Kunnanlääkäri. Apteekki. Säästöpankki. Teolli-

suuslaitoksia: Perheniemen höyrysaha, Kausalan
juustomeijeri, Kaukaan rullatehdas, turvepehku-

tehdas (osuuskunta) . — 2. Seurakunta,
konsistorillinen, Porvoon hiippak., Iitin rovastik.

;

itsen, khrakunnaksi 1500-luvun alussa. Kirkko
puusta (rak. 1693). K. S.

livaara, 465 m korkea vuori Kuusamon La-
pissa, Iijärven rannalla, laelta kaunis näköala.

On omituista harvinaista i j o 1 i i 1 1 i-vuorilajia.

Iivana, venäläisiä ruhtinaita. 1.

I. I D a n i 1 o V i t b (k. 1340), Moskovan ruhti-

nas, korotettiin Kaptsakiu kaanin suosiosta

Moskovan suuriruhtinaaksi 1328. Kcska hän
kokosi kaanille tulevan veron, sai hän nimen
K a 1 i t a. f rahakukkaroa

.

2. I. II Iv ano vi t s (1326-59), Moskovan
ruhtinas, edellisen poika, tuli suuriruhtinaaksi
1353. Hänen kuollessaan oli Moskovan ruhtinas-
kunta niin voimaton, että Suzdalin ruhtinas otti

suuriruhtinaan sirvoii, jonka hän sai pitää muu-
tamia vuosia.

3. I. III V a s i 1 j e v i t s (1440-1505) , Mosko-
van suuriruhtinas, tuli isänsä Vasilijn hallitsija-

kumppaniksi 1449 ja hänen kuoltuaan 1462 yksi n-

hallitsijaksi. Hän liitti valtansa alle useita Ve-
näjän ruhtinaskunnista, niinkuin Jaroslavin,

Tverin, y. m. sekä otti haltuunsa 1478 Novgoro-
din tasavallan. I. laJd^asi myöskin maksamasta
veroa Kaptsakiu kaanille, jonka vuoksi tämä
tuli sotajoukolla häntä vastaan 1480 ; mutta tais-

telua ei syntynyt, vaan kaani palasi takaisin

Okan rannalta, jossa molemmat sotajoukot kohta-
sivat toisensa. Siten Venäjä vapautui mongolien
vallanalaisuudesta ja nykyinen Venäjä rupesi

muodostumaan. I. kutsuikin itseänsä „koko Ve-
näjän herraksi". Hän taisteli myöskin Liettuata
vastaan ja aloitti sodan Ruotsia vastaan vanho-
jen, Novgorodilta perittyjen rajariitojen johdosta

1475. Tämä n. s. ,,suuri venäläissota", jolloin

Suomea, kovasti hävitettiin, kesti v:een 1497;
silloin saatiin aikaan välirauha. — I. oli naimi-
sissa kreikkalaisen prinsessan Sofian kanssa,
jonka johdosta hän piti itseänsä Itä-Rooman
keisarien perillisenä, (ks. Venäjä).

4. I. IV Vasiljevits Julma (1530-84),

Moskovan suuriruhtinas, edellisen pojanpoika,
tuli isänsä Vasili IV:n kuoltua 1533 valtaistui-

melle. Aluksi hänen äitinsä Elena hoiti halli-

tusta, mutta tämän kuoltua pajarit kiistelivät

siitä. I. otti kuitenkin pian hallituksen omiin
käsiinsä ja kruunattiin 1547 tsaariksi. Hän val-

loitti 1552 Kasaanin ja 1554 Astrakaanin khaani-
kunnat. Hänen aikanaan kasakka Jermak Timo-
fejev alkoi Siperian valloituksen (1581-84). I.

koetti niinikään anastaa Liivinmaan, inutta

Puula ja Ruotsi tekivät liiton häntä vastaan, ja
Zapoljen välirauhassa 1582 hänen täytyi luovut-

taa Liivinmaa Puolalle; Ruotsin kanssa tehtiin

useita kertoja välirauhoja, viimeksi Pliusassa

1583, jossa I. luovutti Ruotsille toistaiseksi Vi-
ronmaan, Käkisalmen sekä muutamia Inkerin-
maan linnoja. ,,Julman" nimen I. sai siitä, että

hän mitä julmimmalla tavalla kohteli pajareita,
mutta myöskin muihin säätyihin kuuluvia henki-
löitä varsinkin niinä vuosina, jolloin hallitus

oli jaettu pajarien ja n. s. opritsninan kes-

ken. V. 1581 hän vihapäissääu stirmasi oman
poikansa. I. suosi kuitenkin länsi-eurooppa-
laista sivistystä, kutsuen Venäjälle Saksasta oppi-

neita, taiteilijoita ja käsityöläisiä; hän teki myös-
kin kauppasopimuksen englantilaisten kanssa,
jotka olivat löytäneet meritien Arkangeliin. Sota-
laitosta kehittääkseen I. perusti streltsien joukon,
(ks. Venäjä). [Waliszew^ski, ,,Ivan le ter-

rible"].

5. I. V Alek se j e V ; t s (1666-96), oli van-
hemman veljensä Feodorin kuoltua 1682 Venäjän
kruunun lähin perillinen, mutta kun hän oli sekä
henkisesti että ruumiillisesti heikko, syrjäytet-
tiin hänet ja pajarit julistivat hänen 10-vuotiaan
velipuolensa Pietarin tsaariksi. Pietaria sisar-

puoli Sofia sai streltsien avulla kuitenkin halli-

tuksen järjestetyksi siten, että I. ja Pietari oli-

vat yhdessä hallitsijoina, mutta liän itse johti

hallitustoimia. Pietari kukisti Sofian 1689 ja

sen jälkeen I. oli nimeksi hänen hallitsijakump-

paninsa.
6. I. VI Antonovits (1740-64), Braun-

schweig-Wolfeiibiittelin herttuan Antonin ja

Iivana V:n tyttärentyttären Annan poika, tuli

äitinsä tädin, Anna keisarinnan jälkeen 1740 tsaa-

riksi, ensiksi tämän suosikin Bironin (ks. t.)

holhuunalaisena. I:n äiti Anna kukisti Bironin,

ja v. 1741 Pietari Suuren nuorin tytär Elisabet

riisti hallituksen itselleen. I. oli sen jälkeen

vankina tiseassa linnassa, viimeiseksi Pähkinä-
linnassa, jossa kaksi upseeria, joiden huostaan
hän oli uskottu, surmasivat hänet sen johdosta,

että muuan luutnantti Mirovits koetti vapauttaa
ja huudattaa hänet keisariksi. K. O. L.

livananlinna (Ivangorod), kaupunki ja lin-

noitus Inkerinmaalla Narova-joen itärannalla

vastapäätä Narvaa. Venäläiset rakensivat sen

1492 estääkseen ruotsalaisten yhteyttä Liivin-

maan ritariston alueiden kanssa; Knut Posse ja

Svante Sture valloittivat ja hävittivät sen 1496,

mutta venäläiset rakensivat sen uudelleen. V.

1581 Pontus de la Gardie valloitti I:n, jonka jäl-

keen se oli ruotsalaisten hallussa v:eeu 1590;

Evert Horn valloitti sen taas 1612, ja se sekä
muu Inkerinmaa Itiovutettiin Ruotsille Stolbo-

vaii rauhassa (1617). V. 1704 venäläiset sen taas

ottivat haltuunsa. K. O. L.

livar Akselinpoika ks. T o 1 1.

livar Maununpoika k s. Särkilahti.
livar Vidfamne (s. o. Laajasyli), ruots.

tarukuningas, jonka kerrotaan voittaneen ja

polttaneen Ingjald Illräden sekä hukkuneen
„Karjalanpohjaan", s. o. Suomenlahden sisä-

pohjukkaan, sotaretkellä Gardarikin kuningasta

Radbartia vastaan (n. 700 j. Kr.). K. G.

livesi, Iisalmesta pohjoiset n oleva, historialli-

sesti muistettavan Koljouvirran kautta Poro-
veteen laskeva järvi, n. 12 km pitkä. Sen ran-



851 Ijoliitti—Ikkuna 852

Ikaalinen.

ualle Pölkkyniemeeu pystytettiin parikymmentä
vuotta sitten taistelun muistomerkki. Pari km
T:stä länteen on 205 m korkea Ii mäki.

(E. E. K.)
Ijoliitti, eruptiivinen vuorilaji, jossa pää-

aineksina on vain nefcliiniä ja ])yrokseenia

(viimemainittu augiittia, egiriiniaugiittia ja

egiriiniä). Lisäaineksena on paljo apatiittia.

I. muodostaa erikoisen vuorilajiluokan, mutta on
sangen harvinainen. Sitä on nim. tavattu ainoas-

taan Suomessa, Kuusamon livaarassa, jonJca mu-
kaan nimi, sekä Kuollan niemimaalla nefeliini-

syeniittien yhteydessä. P. E.

Ikaalinen (ruots. I k a 1 i s) . 1. K u n t a. Turun

ja Porin 1., Ikaalisten khlak., Ikaalisten ja Jämi-

järven nimismiesp. ; 846, i km*, joista viljeltyä

maata 11,458 ha (1901); 12,147 as., kaikki suomen-

kielisiä, 1,215 hev., 4,192 nautaa. Kansakouluja
1.3. — 2. Edellämain. kunnassa on kirkonkylä

saanut kauppalan oikeudet% 1863. Kauppalassa,

joka sijaitsee Kyrösjärven rannalla, on kunnan
lääkäri, apteekki, säästöpankki (1876), suomalai-

nen yhteiskoulu. Säännöllinen höyrylaivakulku

Kyrösko-skelle, josta edelleen on laivaliike Siu-

ron asemalle. — 3. Seurakunta, konsistorilli-

nen, Turun arkkihiippak., Tyrvään rovastik., ollut

ennen Lahtisten kappelin niminen, itsen, "/i 1641

Kyröstä. Kirkko puusta (rak. 1799, korj. 1860-

61). [Wilh. Carlsson, „Entinen Ikalinen" (Suom.

kirj. seur. toim. 47 osa 4. Pitäjänkertomuksia

IV).] K. S.

Ikaalisten kihlakunta käsillää Ikaalisten ja

.JämijärvHii. l'arl.am)n, Kankaanpäiln. Karviau

ja Honkajoen, Hämeenkyrön ja Viljakkalan nimis-

miespiirit. Turun ja Porin lääniä. — I:n tuo-
miokunta käsittää samat käräjäkunnat. Tu-

run hovioikeuden alainen. K. S.

Ikalaborg, entinen vapaaherrakunta, jonka

valtaneuvos Kosenhaue sai läänitykseksi ja joka

käsitti koko Kalajoen pitäjän, poisluettuina ne

tilat, jotka sitä ennen olivat jalkaväen tarpf>isiiu

määrätyt. Vapaaherrakunta sisälsi siten 149 ^n
manttaalia ja tuotti verotuloja 1652 129 "j.^

veroamaksavalta talolta 2,420 taalaria. V. 1661,

kun veroamaksavia taloja oli 145 '/^ manttaalia,

nousivat varsinaiset tulot 2,679 taalariin.

K. S.

Ikarilaiset (raiisk. Icariens), sen kommunisti-

sen ylitoiskuntajärjeslyksen kannattajat, jonka

ransk. Cabet on e.sittänyt romaanissaan „Voyage
en Icarie". Tkarian ihannevaltion nimi kreikka-

laisen tarun Ikaroksesta (ks. t.). J. F.

Ikarios [Ika'-], kreik. taruhenkilö, Attikan

Ikaria-demoksen nimikkourho, ensimäinen, joka

-Atlikassa otti vieraanvaraisesti vastaan Dio-

nysos jumalau. Tämä antoi hänelle palkinnoksi

viinin lahjan. Kun I. sitten levitti maakunnassa
uutta nautintoainetta, niin muutamat paimenet,

jotka hillittömyydessään olivat siitä juopuneet,

luulivat häntä myrkyttäjäksi ja surmasivat hä-

net. Hänen tyttärensä Erigone hirttäytyi su-

rusta. Taru asetettiin yhteyteen Dionysoksen
kunniaksi vietetyn Aiora- (kiikku-) juhlan kanssa.

O. E. T.

Ikaros [l-J, kreik. taruhenkilö, Daidaloksen
poika. Kun Daidalos ja I. edellisen tekemillä

siivillä pakenivat Kreetasta (ks. Daidalos),
niin I. lensi liian lähelle aurinkoa; siipiä koossa-

pitävä vaha suli; I. syöksyi mereen ja hukkui.

Hänen isänsä hautasi hänet saareen, jolle hänen
mukaansa annpttiin nimeksi Ikaros tai Ikaria
(nyk. N ikaria). O. E. T.

Ikenet fgingivaj, se osa suun limakalvoa, joka

lähinnä verhoo hampaitten juuria ynnä ne leuka-

luun osat, joissa hampaat ovat kiinni.

Ikiliikkuja (lat. perpetuum mobile), sellainen

laite, joka pysähtymättä on käynnissä; siis laite,

joka voittaa ilman ulkonaista apua liikevas-

tukset (hankauksen y. m.). Ikiliikkujaa on koe-

tettu vielä sittenkin rakentaa, kun tiede jo ai-

koja sitten oli todistanut sen mahdottomuuden.
J. K.

Ikkuna (lat. fenestra) , rakennust., aukko
rakennuksen seinässä (tai katossa) huonei-

den valaisemiseksi. Eri aikoina, eri ilmanalo-

jen ja huoneiden tarkoituksen mukaisesti, ikku-

naa on käsitelty mitä erilaatuisimmalla tavalla.

Eakennustyylien huomattavimmat eroavaisuudet

esiintyvät usein juuri i:n muodostelu.ssa. Lämpi-
missä maissa i:lla ei ole ollut läheskään sitä mer-

kity.stä kuin pohjoisemmissa, ilman.ila kun ei

vaadi tarkkaa eristäytymistä tilkoilmasta. Tämän
vuoksi entisajan kansoilla, egyptiläisillä, kreikka-

laisilla, vieläpä roomalaisilla lasin käytöllä ra-

kennuksissa, vaikkakin sen valmistaminen oli

näille tunnettu, ei näytä olleen sen suurempaa

merkitystä. He käyttivät i:ihin ohuita, rei'illä lä-

päistyjä marmori- ja alabasterilevj-jä ; myös ris

tikoita puusta, raudasta, pronssi-sta. Egyptiläinen

temppeli sai niukan valonsa tämäntapaisten auk-

kojen (lat. flaustra) kautta, joita oli sovitettu

basilikan tapaan keskilaivan seiniin sivulaivojen

yläpuolelle, Yksityisa.suiinot olivat usein järjeste-

tyt niin, että huoneet keskittyivät avonaisen

peristylin tai atriumin ympärille, josta tavalli-

sesti vain ovi-aukot toivat valoa huoneisiin. Uiko-
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seinät olivat siis läpäisemätöntä muuria. Meidän
aikoihimme säilynyt Rooman Pantheon saa va-

lonsa kattokuvun la-

essa olevan avonaisen,

pyöreän aukon kautta,

joka ei vielä tänäkään
päivänä ole lasilla ka-

tettu. N. 1300 raken-
netussa Orvieton tuo-

miokirkossa tapaamme
ikkunoita, jotka ovat
peitetyt ohuilla, rei-

ällisillä marmorile-
vyillä. — Nuo vanhan
ajan rakennukset te-

kivät umpinaisen ja

suljetun vaikutuksen,

mutta ne olivatkin ra-

kennetut etelän aurin-

gon alla suojaksi paah-
tavaa hellettä vastaan.

Egyptiläisillä on kui-

tenkin ollut toisenlainen rakennusmuoto, jossa on
ulkoseinässä ikkunoita ja joka siten enemmän
muistuttaa nykyajan rakennuksia. Kreikkalai-
sessa Erekhtheionin temppelissä tavataan sama
ikkunamuoto täydelleen kehittyneenä. Muinais-
kristillisellä ajalla lasi alkoi ikkunoissa enemmän
tulla käytäntöön. 500-luvulla varustettiin Sofian
kirkko Konstantinopolissa lasi-i:lla. Täältä
sen valmistamisen taito siirtyi Venetsian kautta
muuhun Eurooppaan, jossa romaanisella ja

goottilaisella ajalla lasimaalaustaide saa-

vutti suurenmoisen kukoistuksen. Kun ikkuna-
ruutuja voitiin valmistaa verrattain rajoitetussa

A. claustra.

Egyptiläinen asuinrakennus ja sen tavallinen ikkunatyyppi.

koossa, syntyi gotiikan rakennuksille ominai-
nen i:iden tiheä puitejaoitus ja nuo ihmeteltä-
vät ruusustot. Nämä tehtiin huulella va-

rustetuista kivistä, joihin lasiruutu suoraan kiin-

nitettiin. Kivipuitteet vahvistettiin vaakasuorilla
n. s. tuuliraudoilla. Suuret, pyörö-i :t tehtiin ulos-

päin kuperiksi paremmin vastustaakseen tuulen
painetta. Goottilaisessa kirkkorakennuksessa,
jossa muuripinnat esiintyvät vain ohuina tuki-

pilareina näiden välisine suurine ikkunoineen,
on jo nykyaikaisen lasipalatsin ajatus valmiina,
mutta siinä on suljetun huoneen luonne erin-

omaisella tavalla säilynyt lasimaalausten avulla.

Sittenkuin lasiruutuja nykyisin on onnistuttu
valmistaa melkein minkä kokoisina tahansa, on
liikepalatsi muodostunut meidän päiviemme tun-

nusmerkillisimmäksi rakennukseksi, jossa kapei-
den kannatuspilarien välillä loistavat suuret, yksi-

toikkoiset peililasi-i:t. Nykyään kuitenkin var-

sinkin asuinrakennusten i:t usein jaetaan keski-

aikaiseen tapaan puola- 1. puitejaoituk-
s e 1 1 a pieniin ruutuihin, koska huoneet täten

hauskemmin eristyvät ulkomaailmasta ja sileihin

fasadipintoihin saadaan enemmän vailitelua.

I:n ryhmittely on tarjonnut arkkitehdille

tilaisuutta mitä moninaisimpiin vaihteluihin.
Milloin ovat i:t asetetut yhtä suurina ja tasaisesti

fasadipintaan, milloin kapean pylvään erotta-

mina, kaksi- tai kolmijakoisiin ryhmiin koottuina,
milloin gallerian tapaisesti yhteen jonoon asetet-

tuina, milloin seinästä ulkonevina ulokkeina.
I:n muoto vaihtelee samoin eri rakennustyy-
leissä. Romaanisen tyylin tunnusmerkki on
pyörökaarinen i., gotiikan huippu- ja tudorkaari-
nen, jotavastoin renesanssi useimmiten käytti
suorakaiteen muotoa pyörökaaren ohella. I:n ym-
pärys muodostui renesanssissa fasadipinnasta
ulkonevaksi kehykseksi, keskiaikaisissa tyyleissä

taas i:aa ympäröivät muuriin syvälle uurretut
profiilit.

I:n rakenteelle on varsinkin pohjois-

maissa täytynyt omistaa paljon huolta. Kylmän
ilmanalan takia ikkunan täytyy olla kaksinker-
taisen. Sen kehys tehdään tavallisesti puusta.
Lasiruudut kiinnitetään kitillä tai puulistoilla

ikkunakehyksiin, jotka tarkasti sopivat
i.-aukossa olevaan karmipuuhun (tav. 5x20
cm) , toinen kehys sisä- toinen ulkohuuleen. Karmi
pannaan kivirakennuksissa mieluimmin paikal-

leen jo muuratessa ja naulataan kiinni n. s.

puutiileihin (asfalttitervaan kastettuja

puukappaleita), jotka muurataan sinne tänne
muuriin ikkuna-aukon kohdalle. I.-kehysten

kulmarautoja, hakoja, salpoja j. m. s. sanotaan
yhteisnimellä ikkunaheloiksi. Salvoista

enin käytetyt ovat pitkäsalpa, joka yht-

aikaa painaa kiinni i:n ylhäältä, alhaalta ja

keskeltä. I:t tehdään nykyään useimmiten sisään-

aukeneviksi, koska siten on helpompi päästä

niihin käsiksi ja niitä puhdistaa. Paljon käyte-

tään myös kahta eri karmia (silloin ohuem-
mista puista), joka sovitus paremmin eristää

kylmää vastaan, varsinkin jos tämän lisäksi i.-

ruudut kiinnitetään suorastaan karmipuuhun,
jättämällä vain yksi puitteilla varustettu osa

avattavaksi. Avattava osa on vain järjestettävä

siten, että siitä helposti ulottuu muita osia puh-

distamaan. Eräs uudempi sovitus on ,,kaksois-

kehyksillä" varustettu i., jonka karmissa on vain

yksi huuli. Sisäkehys on kiinnitetty saranoilla ja

salvoilla ulkokehykseen, niin että molemmat
aukenevat yhdellä kädenkäänteellä. Huulen koh-

dalla syntyvää rakoa peittämään käytetään huo-

paista tiivistyslistaa. Huolellisesti tehtynä tällä

i:lla on huomattavat edut edellä mainittujen rin-

nalla.

I:n alapuolella syntyvä ikkunaluisu pei-

tetään kivirakennuksissa rautalevyllä, kattotii-

lillä, liuska- tai muulla luonnollisella kivellä,

sisäpuoli puulla, n. s. ikkunalaudalla;
sisäpielet varustetaan joskus puupanelilla. Puu-

rakennuksissa i:t ympäröidään sisä- ja ulkopuo-

lisesti vuorilaudoilla. Vanhoissa linnoissa

y. m. rakennuksissa, joissa muurit olivat ylen-

määrin vahvat, mutta i:n rintamuuri paljoa ohu-

empi, muodostivat leveät i.-pielet kodikkaan, usein

erikoisesti sisustetun ikkunakomeron. Tätä

aihetta on myöhemminkin paljon käytetty, nyky-
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aikana erityisesti oma-koti rakennuksissa. — Eri-

koisissa tapauksissa käytetään työntöikku-
Q a a, joka on korkeudelleen jaettu kahtia, niin

että alempi osa voidaan työntää ylemmän sivu.

Tällainen i. voi olla edullinen lasiparvekkeissa,

kesähuviloissa j. m. s., joissa tiiviys ei ole niin

välttämätön.
Lämpimämmissä maissa riittää yksinkertainen

i.. mutta sen sijaan on se, estääkseen auringon
paahtamasta huoneisiin, ulkopuolelta varus-

tettava luukuilla. Xämät ovat tehdyt kehyksiin
sovitetuista vaakasuorista puusäleistä, siten että

ne laskevat ilmaa lävitsensä mutta suojaavat

auringolta. Meikäläisissä oloissa käytetään luuk-

kuja maalaisrakennuksissa (luiviloissa) ehkä
enemmän julkipuolen vilkastuttamiseksi kuin
turvallisuusnäkökannalta katsoen. Viimemaini-
tun seikan vuoksi kaupunkien myymäläikkunat
ovat joskus yöksi peitetyt n. s. persienneillä, säle-

uutimilla ja pankkien ikkunat (etelämaissa

melkein säännöllisesti asuinrakennustenkin ala-

kerrokset) ovat varustetut usein sangen kau-

niisti koristelluilla metalliristikoilla.

I:iden suuruus on riippuvainen huoneiden tar-

koituksesta. Yksinkertaisena ohjeena tässä suh-

teessa on sääntö, että i:n vapaan valopinnan
tulee olla määrättyä suuruutta huoneen lattia-

pintaan nähden, kouluhuoneissa '/s' asuinhuo-

neissa 7t- I:Q korkeus lattiasta on asuinraken-

nuksissa noin 0,8 m, kouluhuoneissa 1-1,2 m ja

.•ie ulotetaan jälkimäisissä kernaasti mahdolli-

simman lähelle katonrajaa, koska juuri ylempää
saadaan paras valaistus. Tähän voi lisätä uudem-
pina vaatimuksina, että kunkin oppilaan tulisi

paikaltaan nähdä osa taivaanlakea.

Missä määrin päivänvalo kadottaa voimak-
kuuttaan eri laatuisten lasien läpi kulkiessaan,

antavat Mohrmannin tutkimukset seuraavia

numeroita:

Tav. ikkunalasi (yksink.) .... 5— 10 pros.

(kaksink.). . . . 10—20
Peiliiasi (8 mm paksu) 6— 10 ,,

Syövytetty lasi (himmeäksi hinttii) 27 ,.

Valkoinen katedraalilasi .... 12'^'.^ ,.

Maitolasi 50—80 ' „

Keltainen lasi 34 .,

Vihreä ja punainen lasi .... 80—90 .,

Valkoinen öljytty paperi .... 15—30 ,,

Tiheä liinakangas 50— 95 „

Ohuet harsouutimet 15—30 „

Yllämainitun perusteella valonhukka nousee
tav. asuinrakennuksen i:ssa n. 50 prosenttiin.

Kapeiden katujen varsilla sijaitsevien myymä-
löiden valaistusta (samoin pitkien käytävien ja

kellarien) on koetettu vahvistaa n. s. luks-
ferprismoilla, lasilla, jonka toinen pinta

on pri.sman-muotoise.sti uurrettua.

Katto-i. (Kattovalaistus) tulee kysymykseen
suuremmissa rakennuksissa, museoissa, taide-

kokoelmissa, kirjastoissa j. m. s.; sen kehys on
tav. raudasta. — Katto-i:sta, itse rakennuksen
arkkitehtuuriin liittyvänä osana, on olemassa

monta kaunista esimerkkiä. [.,Handbuch der

Arfhitektur" TIT o.sa, III. 1-1 K. .«?. K.
Ikkunalasi, ikkunoihin käylrtty lasilaji ks.

Lasi.
Ikkunavero ks. Kaki- ;i n u s v < r o.

Ikneumon ks. F a a r a r, r o t a t.

Ikonien ks. Konia.
Ikonodulia (krt-ik. ciköu = kuva, ja dule'in -

palvella), kuvainpalvelus.
Ikonografi (kreik. eikö' ti = kuva,, ja giaphein

= piirtää). 1. Pantografin (ks. t.) tapainen pii-

rustuskoje, jolla saadaan suurennettu tahi pie-

nennetty jäljennös piirustuksesta. Sen muodos-
taa py-styssä oleva putki, joka vivuu tapaisesti

liikkuu sen vartta tarvittavaan suhdelukuun
jakavan kiinnityspisteen ympäri ja jonka päissä

on ulos ja sisään liikkuvat piirrinkynät. Kun
yläpuoleista kynää kuljetetaan pitkin jäljennet-

tävän piirustuksen viivoja, piirtää alapuoleinen
A-a.stamuotoisen 1. peilikuvamaisen jäljennöksen
samassa viivasuliteessa alkukuvaan, mihin kiin-

nityspiste kulloinkin jakaa putken. Käytetään
kivipainossa piirustusta siirrettäessä kivelle. —

-

2. Ikonografian (ks. t.) tutkija. E. S-a.

Ikonografia (kreik. eifcö'« = kuva, ja graphein
= kirjoittaa) 1. ikonologia {logos - oppi),

taidehistoriallinen nimitys, jota käytetään mer-
kitsemään vertailevaa tutkimu.sta jonkun — var-

sinkin uskonnollisen — aiheen taiteellisesta kä-

sittelystä eri aikoina ja jonka tarkoituksena on
selvitellä sellaisia seikkoja kuin taideteosten

ikää, eri taiteilijoiden suhdetta johonkuhun kou-

luun tai yleiseen kehitykseen katsoen, heidän
teostensa perinnäisiä ja omintakeisia piirteitä, eri

aikakausien taiteellista käsitystä ja luonnetta

j. m. s. Muotokuvataiteen alalla ikonografialla

ymmärretään joko saman henkilön eri muotoku-
vien taide- tai sivistyshistoriallista vertailua tai

myöskin kokonaisten eri yhteiskunta/- tai ammatti-
luokkien muotokuvien historialli.sta tutkimista.

Edelliseen lajiin kuuluvat esim. sellaiset teokset

kuin J. Strzygowski, „Ikonographie der Taufe
Christi" : G. Eietschel, „Weihnachten" ; W. Rothes,

,.Die Madonna u. ihre Verherrlichung durch

die bildende Kunst": Jos. Kirchner, ,,Die Darstel-

lung des ersten Menschenpaares in der bild.

Kunst" ; J. J. Tikkanen, „Die Psalterillustration

im Mittelalter"
;

jälkimäiseen esim. „Iconogra-

phia Batava"; .,Danske malede Portraetter";

N. Sjöberg, „Svenska porträtt i offentliga sani-

lingar" : Viktor Rydberg, ,,Romerske kejsare i

marmor" (suomenn.)

.

F. L.

Ikonoklasti (kreik. eikö'n = kuva, ja klä7i =

murskata), kuvainraastaja.
Ikonostaasi (kreik. eikö'n - kuva, ja stasis =

asonto. t<'line). kuvaseinä, maalatuilla (metallilla

päälly.^tPtyillä) pyhimyksenkuvilla koristettu

puinen väliverho kreikkalais-katolisen kirkon

kuorin ia muun kirkon välillä.

Ikonostasis ks. Ikonostaasi.
Ikooni (kreik. eiA-ö'n = kuva) , kuva: kreikka-

laisessa kirkossa Jeesuksen. Jumalanäidin ja py-

himy.sten kuvat.

Ikosaedri (kreik. eikosi = 20, ja 7iedra = pinta),

säännöllinen monitaso, jota rajoittaa kaksi-

kymmentä tasasivuista yhtä suurta kolmiota.

I:llii on 30 särmäviivaa ja 12 kulmaa. Kussakin

kulmassa yhtyy 5 kolmiota. Jos sen särmäviiva

on a, niin on pinta-ala •' V -J''", kuutiosi.sällys

12

Ikositetraedri ks. Kide.
Iksion j-Vön], kreik. tarulu-iikilö. Thessalian

lapithien kuningas. Surmattuaan julmalla ta-
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valla appensa hän joutui sukulaisvereu saastu-

tuksesta mielipuoleksi, eikä kukaan ottanut

häntä puhdistaaksensa, ennenkuin hän turvan-

hakijana kääntyi itse Zeuksen puoleen. Zeus
armahti häntä ja puhdisti hänet, vieläpä otti hä-

net pöytäkumppauikseeu. Jumalien ravintoa

nauttimalla hän tuli kuolemattomaksi. Mutta
ylimielisyydessään häu himoitsi hyvär.tekijänsä

puolisoa Heraa. Koettaaksensa häntä Zeus loi

pilvestä Heran näköisen haahmon. I:n yhtymi-
sestä tämän pilven kanssa syntyivät myöhem-
min kentaurit. Mutta röylikeän kiittämättömyy-

teDsä ja hurjan himonsa rangaistukseksi I. sidot-

tiin käärmeillä palavaan pyörään, joka ikuisesti

pyörii korkealla ilmoissa. O. E. T.

Ikterus ks. Keltatauti.
Iktinos [-tl'-], kreik. arkkitehti, toimi Atee-

nassa Perikleen aikana; rakensi (yhdessä Kal-
likrateen kanssa) Ateenan akropoliille Ateena
jumalattaren suurenmoisen Parthenon (ks. t.)

nimisen temppelin (437-432 e. Kr.) ; suunnitteli

eräiden lähteideii mukaan Eleusiin suuren teat-
terintapaisen mysteeri-temppelin (ks. E 1 e u s i s) ;

rakensi Arkadian phigaleialaisille Apollon Epi-
kurioksen monessa suhteessa merkillisen temppt'-

lin (ks. Phigaleia). O. E. T.

Iktyodontit (kreik. ikhthy's = 'ka\a,, ja odo'ntes

= hampn.at). kalanhampaat. etenkin haikalan-
hampaat, joita jokseenkin yleiseen tavataan kai-

kista syvän meren kerrostumista, ne kun jäävät
jäljelle muun luurangon lahotessa. P. E.
Iktyofagit (< kreik. ikh thy's -kahi, phagein

- syön) , kalansyöjät.

IktyoH (kreik. ikhthy's = kala) , nimitys ai-

neille, jotka kuivatislauksella saadaan kivetty-

neitä kaloja sisältävästä, n. s. bituminöösisestä
maasta, jota tavataan Tyrolissa. Eikkihapon vai-

kutuksesta i:iin syntyy i.-sulfohappo, joka voi

kemiallisesti yhtyä alkaleihin ynnä metallioksi-

deihin synnyttäen suoloja, joista tärkein on:

ammonium sulfoichtyolicum, mikä
tavallisessa puheessa kulkee suorastaan vain i:u

nimellä. I. on mustanpuhuva, tervantapainen,
antiseptinen neste, jonka käytäntö lääketieteessä

on hyvin monipuolinen. .1/. OB.
Iktyologi (kreik. ikhthy's - kala) , kalojentun-

tija ; kaloihin erikoisesti perehtvnyt eläintietei-

lijä.

Iktyologia (kreik. jÄ;/;//n/'s = kala) , oppi ka-
loista.

Iktyosauri ks. K a 1 a 1 i s k o.

Iktyosis (kreik. iÄ;7if/(^'s = kala), suomutauti,

.synnynnäinen ihotauti, jossa iho on suomun-
tapaisosti muuttunut, muistuttaen kalan suo-

muista pintaa. (M. 0-B.)
Ikuisuus ks. I a r. k a i k k i s u u s.

Iku-Turso, Äijöu (s. o. paholaisen) poika,

merihirviö, joka Kalevalassa ilmestyy Väinämöi-
selle, kansanrunossa Jumalan pojalle. Vastaa
Edda-runojen Midgardin käärmettä, joka oli yksi

thurseista eli jättiläisistä ja Loki paholaisen
sikiö. Molemmat johtuvat raamatullisesta Le-
viathanista. [K. Krohn, „Kalevalan runojen

historia", siv. 786.] K. K.
Ikä. 1. Fysiol. Eletty aika ynnä saavutettu

vastaava kehitys. Thmisen elämä jaetaan eri ikä-

kausiin, jotka ovat enemmiln tai vähemmän sel-

västi toisistaan erotettavissa. Lukuunottamatta
sikiön elinkautta ennen syntymistä erotamme

seuraavat ikäkaudet: vastasyntyneen lapsen ikä,

rintalapsen ikä, kehittyneemmän lap.sen ikä,

poika-ikä, uuoriuiden ikä, kypsyyden 1. miehuu-
den ikä ja vanhuuden ikä. Vastasyntyneen lap-

sen ikä: syntymisestä napanuoran kutistumiseen
ja lapsen ruumiista irroittumiseen, käsittää noin
4-5 vuorokautta, jolloin lapsi on kovin avutto-
massa tilassa. Seuraa sitten rintalapsen ikä-

kausi, n. 7-9 kuukautta, jona aikaua lapsi on
äidin maidosta riippuvainen tai ei ainakaan tule

toimeen juuri muulla ravinnolla kuin maidolla.
Tällä ajalla ovat lapsen ruumiinliikkeet jotenkin
epämääräiset, vaikkakin niissä vähitellen alkaa
huomata suoranaisempaakin tahdonilmaisua.
Vaikka aistimet jo syntymisestä asti ovat käyttö-
kuntoiset, alkaa lapsen henkinen ja älyllinen

kehitys vain hyvin vähitellen ilmetä; tosin su-

run ja ilon ilmaisumuodot alkavat kuitenkin jn

pian esiintyä todisteiksi siitä, että tuutopuolinen
hermosto jo vie jonkinlaisiin mielteisiin. Mai-
nittu ikäkausi päättyy eusimäisten 1. maitoham-
paitten kehittymiseen, mikä tapahtuma samalla
johtaa nyt alkavaan kehittyneempään 1. myö-
hempään lapsen ikäiin. Jälkimäistä kestää noin
sejtsemäntcea ikävuoteen s. o. pysyviiisten hani-

i:aitten ilmipuhkeamiseen. Tällä ikäkaudella ke-

hittyy nyt etupäässä ruumiin lihasten toiminta-
kyky ; jo vuoden vanhana lapsi tavallisesti oppii

käymään ja muutenkin lihaksiaan oman tah-

tonsa mukaisesti käyttämään; henkinenkin kehi-

tys on silloin jo hyvällä alulla. Poikaikä laske-

taan sitten 7 ikävuodesta 13-14 ikävuoteen, jol-

loin mieskimtoisuuden aikakausi alkaa (tytöissä

aikaisemminkin n. 11-12 vuoden iästä) ja siitä

lähtien nuoruuden ikä aina 19-21 ikävuoteen
asti. Viimemainittujen ikäkausien varrella

tapahtuu ruumiin varttuminen täysikasvuiseksi
ja yleensä ruumiillinen vaurastuminen, jonka

ohessa henkinenkin kehitys vilkkaasti edistyy.

Miehuudenikä, jota sitten kestää aina 45-50 ikä-

vuoteen saakka, jaetaan tavallisesti kahteen
osaan: nuorempaan miehuuden ikään, n. 21:st5,

30-35:teen vuoteen, jolloin ruumis yhä vnnkistuu
käyden hartiakkaammaksi ; sitten setiraa paras

eli kypsynyt miehuuden ikä n. 45-50 ikävuoteen
saakka, jolla kehitysasteella ihmisen ruumiilli-

nen kestävyys ja henkinen toimintakyky yleensä

ovat paraimmillaau. Sitten alkaa n. 50-55 ikä-

vuodesta lähtien vähitellen kehittyä vanhempi
miehuuden- sekä sittemmin vanhuudenikä, jolloin

sekä ruumiin elintoiminnat alkavat käydä lai-

meammiksi että verisuonien seinissä ynnä sydä-

messä ilmenevät kudosten muutokset (kalkkiu-

tumiset y. m. tapahtumat) jo alkavat ennustaa
kudosten elinvoimaisuuden taantumista.

Korkean iän saavuttamisen edellytykset ovat

kovin erilaiset eri maissa ja eri oloissa. Mää-
räävinä tekijöinä tässä suhteessa ovat perinnölli-

syys, ilmasto-olol, elantotavat sekä terveyden- ja

sairaanhoidon kehitys. Ke.ski-iän pituus oa niin-

muodoin liian monesta seikasta riippuvainen ol-

lakseen jonkinlaisena täydellisenä yleisen edis-

tymisen mittapuuna; kuitenkin lienee yleisen

edistymisen ja aineellisen vaurastumisen an-

sioksi luettava, että ihmisen keski-iän pituus

vuosisatojen vieries.sä on ylipäätään venynyt en-

tistään pitemmäksi. Ruotsissa esim. oli 1755-75

vastasyntyneen lapsen todennäköinen jäljellä-

oleva ikä. pojilla 33,9 sekä tytöillä 36,6 vuotta
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ja 1871-80 olivat vastaavat iät 45,s ja 48,6 vuotta;

tätä nykyä lasketaan Ruotsissa keski-iän pituu-

deksi n. 52 vuotta, ennätys, jota ei monessa
maassa ole saavutettu. Suomessa oli 1878-1886
vastasyntyneen pojan todennäköinen jäljellä-

oleva ikä 39,6 ja vastasyntyneen tytön 42, s, sekä

1891-1900 ajalta tehtyjen laskujen mukaan, edel-

lisen jäljellä oleva ikä 42,9 ja jälkimäisen 45,6

vuotta, josta siis huomaamme että Suomikin
tässä suhteessa kuuluu edistyneimpiin maihin.

Naiset elävät yleensä n. pari vuotta vanhem-
miksi kuin miehet. Vv. 1878-86 oli Suomessa 100

vuotta tä3'ttäueitä 5 miestä ja 24 naista sekä 101

vuotta täyttäneitä 3 miestä ja 15 naista, (vrt.

[Boxström, ,,Jemförande befolkningsstatistik"

(1891) ja Lindelöf, ,.Dödli.2:heten i Finland under

decenniet 1891-1900".] M. 0-B.

2. Lakit. Iän vaikutus ihmisen ruumiilliseen

ja henkiseen kelpoisuuteen tunnustetaan myös
oikeudessa ja oikeuselämässä. Yleiseen toimi-

kelpoisuuteen sekä useihin muihin kelpoisuuk-

siin vaaditaan määrätty ikä (ks. Alaikäi-
syys). Samaten toiselta puolen määrätyn ikä-

rajan saavuttaminen voi aiheuttaa vapautuksen
eräistä yhteiskunnallisista velvollisuuksista sekä

tuottaa määrättyjä oikeuksia. Niinpä ei esim.

sitä, joka on täyttänyt 60 vuotta, voi vasten

tahtoaan määrätä holhoojaksi eikä valita kihla-

kunnanlautamieheksi, kuntakokotiksen esimie-

heksi tai kunnallislautakunnan tai vaivaishoito-

hallituksen jäseneksi, ja vakinaisessa valtion-

virassa oleva henkilö on, tultuaan määrätynikäi-

seksi ja palveltuaan vissin ajan, oikeutettu saa-

maan eron ja eläkkeen, ks. Eläke ja Van-
huuden v a k u u t ti s. O. K:7ien.

Ikäluokka. Joulukuun 18 p. 1878 annetussa

asevelvollisuuslaissa sanotaan kaikkien niiden

nuorukaisten, jotka ovat velvolliset samana vuo-

tena tulemaan kutsuntaan tai ovat samana
vuonna kutsunnassa olleet, muodostavan yhden
ikäluokan eli vuosiluokan.
Ikäpresidentti, kansaneduskunnan taikka

muun valitun orgaanin vanhin jäsen, joka lain

säännösten nojalla toimii puheenjohtajana, kun-
nes varsinainen puheenjohtaja 1. puhemies on
valittu. Useimmis-;a valtioissa on säädettynä,

että eduskunnan taikka eduskuntakamarin iäl-

tänsä vanhin jäsen mainittuna väliaikana hoitaa
pulieenjohtnjan tointa. Myöskin Suonien V. J.

sisältää tällaisen säännöksen (§ 23). Niinikään
säädetään, että valiokunnan vanhin jäsen kutsuu
kokoon ensimäisen kokouksen ja siinä johtaa
puhetta (V. J. § 39).

Ikävyys, ikävystyminen, ikävä,
sielut., se epämieluisa tunne, joka syntyy, kun
tajunnassa ei ole mitään sisällystä eikä toimin-

taa. Sielu, samoinkuin ruumiskin, kaipaa toi-

mintaa. Kun sitä ei ole, niin syntyy pahanolon
tunne, ,,aika käy pitkäksi", s. o. tyhjä aika sem-

moisenaan tunkeutuu epämieluisasti huomioomme
ja me haluamme kiirsiiuättömästi jotakin vaiku-

telmaa, joka antaisi toiminnan aihetta mieltämis-

kyvyllemme. A. Cr.
i. 1., lakit:, lyhennys sanoista ,,ilman lisä-

maksuvelvollisuutta", mitkä sanat tai niiden

mainitut alkukirjaimet ovat liitettävät sellaisen

osuuskunnan nimeen, missä jäsenet eivät ensin-

kään ole lisämaksuun velvolliset, vrt. Osuus-
kunta. O. Krnen.

Ilajankoski, Koitajokeen laskevassa Ilajan-

joessa oleva koski Ilomantsin pitäjässä, jonka
varrelle 1836 perustettiin sam. v. saadun lupa-

kirjan nojalla harkkohytti, joka lakkasi jo

vuosisadan puolimaissa. E. E. K.

Ile [il] (ransk., < lat. ins/tZa = saari) , kirjoi-

tettiin ennen I s 1 e, saari.

ile-de-France [U da frusj. 1. (Isle-de-

Frauce, Francia), vanha provinssi (hen-
tuakunta) Ranskassa, pääkaupuukinsa Pariisin

ympärillä. Kapetingien suvun perintömaa ja,

suvun 987 noustua Ranskan valtaistuimelle, koko

kuningaskunnan ydiu. Ile nimi johtunee siitä,

että n. s. Pariisin altaan reunaosat vallin tavoin

kohoavat koillisessa olevan Champagnen liitu-

kerrostumien yli, joten maa saaren tavoin erot-

tautuu ympäristöstään. Vastaa nyk. Seinen,

Seine-et-Oisen, Öisen, Aisnen ja Seine-et-Marnen

departementteja. — 2. Pohjoisin Grönlannin
itärannikolla sijaitsevista suuremmista saarista,

77° 38' pohj. lev. ja 17° 36' länt. pit. Orl^ans'in

herttuan Filipin löytämä 1905. — 3. Saari, ks.

Mauritius. W. S-m.
Ilerda (nyt L e r i d a) , vanhalla ajalla kau-

punki Koillis-Espanjassa Sieoris- (Segre-) joen

varrella; 49 e. Kr. Cajsar voitti siellä Pompeiuk-
sen legaatit Afraniuksen, Varron ja Petreiuksen.

Ileus [i-J (lat.), taudintila, mikä aiheutuu

siitä, että suolten läpikulku syystä taikka toi-

sesta on tukkeentunut, niin ettei nautittu ravinto

pääse luonnollista tietään menemään ; seurauk-

sena tästä on se, että mahalaukun ja suolten

sisällys (ulostukset) poistuu ruumiista oksenta-

malla. I. on mitä ankarin taudin merkki, jonka

ilmestyessä on mitä pikemmin haettava asian-

omaista apua. Useimmin on tällaisen taudin-

tilan syynä n. s. suolisolmti, mikä voi syntyä il-

man erityisempää ulkonaista syytä, mutta ta-

vallisemmin kehittyy siten, että jokin suolen

mutka tulee kahlituksi kureutuneeseen kohjuun.
Hoitoneuvot ovat ylipäätään kigurgian alaan

kuuluvat. M. 0-B.

Hex aqvifolium, piikkipaatoama, Aqvi-

foliaccce-heimoon kuuluva alativihröä pensas t.

15 m: iin korkea piui, jolla

on okahampaiset, kiiltävät leh-

det, valkeat kukat ja punaiset

marjat. Kasvualue Algeriasta

Norjaan (63° 10') ja Länsi

-

Euroopasta Kiinaan. Useina
muunnoksina pohjoismaissakin
viljelty koristepensas. Raskas
puu on hyvää ainespuuta. —
Eräistä etelä-amer. 7?ea;-la-

jeista saadaan mateetä. ks.

M a te e. J. A. W.
Ilg filhjj, Albert (1847-96)

,

rioitsija, tuli 1878 Wienin keisarillisten taide-

historiallisten kokoelmien johtajaksi. Hänen
teoksistaan mainittakoon „Beiträge zur Ge-

schielite der Kunst u. Kunsttechnik aus mittel-

Iiochdeutschen Dichtungen" (1892), .,Zeitstimmen

iiber Kunst und Kiinstler der Vergangenheit"
(1881), ,,Album österreichischer Bildhauerarbei-

ten des 18. Jahrhunderts" (1878), „Wiener
Schmiedekunst des 17. u. 18. Jahrhunderts",
,,Kunstgesehichtliche Charakterbilder aus öster-

reieh-Ungarn" (1893). J. Hl.

I. aqvifolium.

itäv. taidehisto-
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Iii [-li'], joki Keski-Aasiassa ; sen lähdejoet,

Tekes ja Kunges, saavat alkunsa Tiensanin kor-

keimmissa jäätikköseuduissa. I. virtaa Kiinan
Kuldzan-alueen ja Venäjän Keski-Aasiaan kuu-
luvan Semiretseuskin proviussiu kautta ja las-

kee 1,500 km pitkän juoksun jälkeen Balkas-jär-

veen, johon se on muodostanut 13,000 km^ laajaa

suistomaan. Tämä oli ennen viljelty ; nykyään
»e on vesikasvien peittämä. I:n vesimäärä on
vaihteleva, mutta se on silti tärkeä sateesta köy-
hän, ktiuman alueen keinotekoiselle kastelemi-
selle. , Vr. S-m.

Iliadi (kreik. tlia's) ks. Homeros.
Ilias (kreik. lUa's) , Iliadi, ks. Homeros.
Hion [Hion], Homeroksen runoelmissa tav.

1 1 i o s, muinainen kaupunki Vähän-Aasian Troas
maakunnassa. I. esiintyy homerolaisissa eepok-
sissa ja niistä riippuvassa runoudessa samana
kuin Troia. Historiallisena aikana oli olemassa
kreik. I. kaupunki, n. 5 km Hellespontoksen
suusta Skamandros- ja Simoeis-jokieu välisellä

kummulla, jonka nykyinen nimi on Hissarlik.

Siellä palveltiin Athena Ilias jumalatarta oudon-
laisilla menoilla, jotka osaksi asetettiin yhtey-
teen Troian sodan tarujen kanssa (ks. A i a s)

.

Uudemmalla ajalla on kuitenkin kauan (2:sella

vuosis. e. Kr. eläneen kirjailijan Demetrios Skep-
siläisen väitteiden nojalla) etsitty sankarieepok-

sen I:n paikkaa muualta; hyvin yleisesti kanna-
tettiin Leehevalier'n (lS:nneu vuosis. lopulla)

lausumaa arvelua, että se oli sijainnut n. 9 km
etelämpänä, Bunarbashi-vuoren huipulla. Siitä

huolimatta rupesi H. Schliemann (ks. t.),

Homerokseen ja vanhan ajan yleiseen traditsio-

niin nojaten, etsimään tarujen I:ia Hissarli-

kista; siellä hän pani toimeen kaivauksia 1870,
1871, 1872, 1873, 1878, 1879. 1882 ja 1890; hänen
kuoltuansa W. D ö r p f e 1 d, joka oli ollut mu-
kana 1882:n ja 1890:n tutkimuksissa, jatkoi kai-

vaustöitä 1893 ja 1894. Tulokset olivat koko mui-
uaistieteelle erinomaisen tärkeät. Hissarlikin
kummulla on, löydettyjen rakennusjäännösten.

Hissarlikin kummun läpileikkaus.

savi- ja metalliesineiden y. m. nojalla, voitu erot-

taa 9 eriaikuista asutusta. l:nen asutus oli ole-

massa jo kivikaudella (tai kivi- ja pronssikauden
välivaiheella) : 2:nen oli vahvoilla muureilla va-

rustettu linna, jonka keskellä oli melkoisia suur-

ten selväpiirteisten rakennusten (kuninkaan-
talon) jäännöksiä; tämii linna oli ilmeisesti suu-

ren tulipalou hävittämä ; siksi löytäjät alussa
luulivat sitä Homeroksen Troiaksi. [vrt.

O. E. Tudeer, „Käynti Hissarlikissa Schliemannin
luona", (Valvoja 1891).] Sekin on ikivanha asutus

pronssikauden keskipalkoilta (n. 2500-2000 e. Kr.)

.

3:s (jota Schliemann ensin oli pitänyt Homerok-
sen Troiana). 4:s ja 5:s asutus olivat verrattain
vähäpätöisiä kyläutapaisia. 6:s asutus taas oli

vahva, toista asutusta melkoista laajempi linna
jykevine muureineen, torneineen, portteineen, joka

edustaa samaa kulttuurikautta kuin Mykenain
ja Tirj'nsin linnat (pronssikauden loppupuolta,
n. 1500-1250 e. Kr.). Tätä asutusta voi lähinnä
ajatella siksi muinaiseksi linnaksi, johon Troian
sodan tarut ovat liittyneet. Sen raunioiden
päällä oli 7:s asutus, luultavasti ei-kreikkalai-
nen. Smtena asutuksena oli 6:nnen-4:nnen vuosi-
sadan verrattain vähäpätöinen kreikkalainen I.

kaupunki. 9:ntenä asutuskerroksena oli helle-
nistis-roomalaisaikuineu I. Sankariajau muistojen
innostamana Aleksanteri Suuri suunnitteli I:n

kohottamista suureksi ja mahtavaksi kau-
pungiksi; m. m. oli Athena Ilias jumalattarelle
rakennettava uusi loistava temppeli. Nämä
suunnitelmat panivat Aleksanterin seuraajat ja
varsinkin Lysimakhos toimeen. Caesarista al-

kaen roomalaisetkin mitä suurimmassa määrin
suosivat I:ia, sila ktin pidettiin Ctesarin suvun
ja yleensä Rooman valtion alkukehtona (ks.

A i n e i a s ja C se s a r) . Hissarlik oli tämän
uuden I:n (1 1 i u m n o v u m) akropoliina; sen

loistorakennuksista tärkein oli Athenan suuri
temppeli. [W. Dörpfeld, „Troja und Hion",

(1902).] O. E. T.

Ilithyia ks. E i 1 e i t h y i a.

Ilja, munkki, kreik.-kat. lähetyssaarnaaja
T\aja-Karjalassa 1500-liivulla. V. 1534 piispa

Makarij tsaari Vasili livananpojan käskystä
lähetti I:n Laatokan rantamaille, ja sinä ja

seur. V. hän kulki näillä seuduin lähetysmatkoilla

hävittäen pakanalliset menot. K. Ö.

Ilja Muromets ks. B y 1 i n a.

Iljinski, Aleksandr (s. 1859) , ven. sävel-

tiljä, Bargielin oppilas; on toiminut v:sta 1885

sävellysopettajana Moskovan filharmonisen sen

ran musiikkikoulussa. Säveltänyt oopperan
.,Bakhtsisarain suihkulähde", sinfonian, jouhi-

kvartetin y. m. 7. K.
Iljminskij [-i'n-], Xikulai Ivanovits

(1822-91), ven. orientalisti, v:sta 1861 turkkilais-

tataarilaisten kielten professori Kasaanin yliopis-

tossa, v:sta 1872 ,,vierassyntyisiä" varten perus-

tettm opettajaseminaarin jchtaja Kasaanissa.
I:n tieteellisistä julkaisuista mainittakoon sult-

taani Baberin autobiografia ,,Baber-name"(1857)

.

joka on tärkeä lähde itäturkkilaisen tsagatai-

murtecn tuntemiseksi. Tultuaan seminaarin
johtajaksi I. kokonaan omisti voimansa „vieras-

syntyisten", siis m. m. myös Volgan seutujen

suomensukuisten kansain (votjaakkien. tseremis-

sien, mordvalaisten y. m.) valistamiseksi etu-

päässä uskonnollisessa suhteessa. Tämän vuoksi

hän innokkaasti edisti hengellisen kirjallisuuden

kääntämistä näiden kielille ja ajoi — vastaväit-

teistä huolimatta — läpi sen periaatteen, että

alkeisopetus kuin myös jumalanpalvelus ainakin

aluksi oli toimitettava ,,vierassyntyisten" omalla

kielellä. — Hyvillä neuvoilla ja- ystävällisellä

opastuksella I. tehokkaasti avusti niitä suoma-

laisia kielentutkijoita (esim. V. Porkka vainajaa),

jotka 1880- ja 1890-luvuilla pitivät Kasaania tut-

kimustenpa lähtökohtana. Y. W.
Ilkivalta 1. vallattomuus, lakit. Tätä

sanaa (saks. Unfiig, ruots. ofop) käytetään rikos-

oikeudessa yleensä merkitsemään yleisen ulkonai-

sen järjestyksen häiritsemistä tai sopivaisuutta

ja siveyttä loukkaavaa menettelytapaa. Suomen
voimassaolevan, joulukuun 19 p. 1889 annetun
rikoslaiii 43 luvun 7 §:n mukaan rangaistaan
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se, joka yleisellä tiellä, kadulla, kulkuväylällä

tahi muussa julkisessa paikassa taikka julkisessa

toimituksessa tahi yleisessä kokouksessa melua-

malla tahi kiroilemalla häiritsee rauhaa taikka

harjoittaa muuta ilkivaltaa taikka matkaansaat-
taa häiriötä, antamalla tulipalon tahi muun vaa-

raa merkin, vaikka tietää, ettei sellaista vaaraa
olekkaan, enintään kolmensadan markan sakolla

taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuu-
kaudeksi. Niinikään Rikoslain 24 luvun 4 § sää-

tää rangaistuksen sille, joka ilkivaltaisesti pite-

lee ruumista taikka haudalla harjoittaa ilki-

\altaa. O. K:nen.
Ilkka, Jaakko Pentinpoika (k. 1597),

suom. talonpoika, nuijapäällikkö, oli 1592 v:n

paikoilla tullut isännäksi Ilkan taloon Ilmajoella.

Linnaleirin vastustamisesta vietiin hänet tammi-
kuussa 1595 vankina Turun linnaan, josta hänen
kuitenkin onnistui paeta. Vuoden 1596 lopulla

Etelä-Pohjanmaalla nuijakapinan leimahtaessa I.

tuli sen nuijajoiikko-osaston päälliköksi, joka

meni Pirkkalaan ja Nokialle. Kuu Fleming huo-

veilleen saapui, vaati hän talonpojilta I:n ynnä
muiden päämiesten luovuttamista käsiinsä

;

I. pääsi kuitenkin pakoon ryöstetyn hevosen se-

lässä. Mutta kohta sen jälkeen hän joutui kotipai-

koillaan kiinni ja mestattiin Ilmajoen kirkolla

tammikuus-a 1597. Tä'ä pohjalaisten (s;simäistä

kapinaa nimitetään kansan muistossa usein

„Tlkkaisen sodaksi". Säilynyt kansanruno pu-

huu pilkallisesti Ilkan sotataidosta ja juopumisen
halusta {„ei konna tapella tainnut, eikä sam-

makko sotia, että joi joka talossa" j. n. e.).

[Yrjö Koskinen, „Nuijasota".] Ä'. G.

Ilkkaisen sota ks. Ilkka, Jaakko.
Illakko ks. H e s p e r i s.

Illatiivi (lat. iZZflfi'vMS = sisäänviennin 9ija),

i-räs länsisuomalaisten kielten nimisanain sija-

muoto: sisätulento (vanh. nimitys: menentö) ;

suomessa sen päätteenä eri tapauksissa on vo-

kaalin pidentymä ja n, -h-n ja niiden välissä ^:n

edellä käypä vokaali, sekä -sen 1. -seen, mon.
-sii7i. ks. Sisäiset paikallissijat.

A. K.
Ille, keskiaikainen suom. aatelissuku, jonka

kilvessä on liljaa pitävä haarniskoitu käsi ja

jonka nimi näyttää olevan yhteydessä sen omis-

taman Yl;iti'>en 1. Yläläu kartanon kanssa. Tä-

hän sukuun kuuluivat: 1. J a a k k o P i e t a r i n-

poika I. (k. 1485), Porkkalan herra (Lam-
milla), Etelä-Suomen laamannina ainakin v:sta

1477. — 2. Maunu S u n e n p o i k a I.

(k. 1566), Prestkullan herra, vanlia sotakarhu,

1538-45 Äyräpään voutina, jona sekaantuu raja-

selkkauksiin venäläisten kanssa, ratsumestarina
Venäjän sodassa 1555, jolloin joutui vangiksi, ja

1565 amiraalina sotalaivastossa. — 3. Viimemaini-

tun poika S a-l o m o n I. (k. 1599), joka 1590

toimi sotapäällikkönä Käkisalmen läänissä ja

jonka Arvi Stälarm tammikuussa 1599 määräsi
linnanisännäksi Kastelholmaan, missä hän tur-

haan vastarintaa yritettyänsä heinäkuun viimei-

senä päivänä antautui Kaarle herttualle; tästä

syystä herttuan käskystä kuuden toverin kanssa
mestattu Turun torilla 6 p. syysk. 1599. I.-suku

«ammui mieskannalta 1630-luvulln. K. G.

Ille faciet (lat.), „hän seu tekee", kuningas
Kaarle IX:n pojastaan Kustaa Aadolfista lausu-

miksi sanotut sanat.

Illegaalinen (ransk. illegal), lainvastainen,

laiton.

Illegitimi (lat., •< kieltävä in ja legi'thnus -

laillinen), laiton, väärä, avioton (lapsi).

Iller, Tonavan oikeanpuolinen lisäjoki, alkaa

kolmesta lähdejoesta Algaun-alpeilta ; Kempte-
nistä asti uittokelpoinen. Keskijuoksu on Baieriii

ja Wurtteinbergiii rajana. Jckialue 2,226 km',

pituus 165 km. Laskee Uimin kaupungin ylä-

puolella pääjokeensa. (W. S-m.)
Illeri ks. Hilleri.
Illiberaali (lat. iliilicnyiisj. vapautta vihaava,

ahdasmielinen.
Illicium, tähtianis, M agnoliacece-he[mooi\

kuuluvia pensaita, joilla on alativihreät, piste-

mäisiä öljyrauhasia sisältävät lehdet. Etelä-

Kiinassa ja Aunamissa kasvavan I. verumin kuk-

kia käytetään viheriän teen, anisettiliköörin ja

saippuan parfymoimiseen. Japanil. /. religiosum,

jonka survottua kuorta käytetään suitsutuksena

ja jota istutetaan temppelien pihoihin, on myr-
kyllinen. ./. A. W.

Illimani [iljima'-]^ korkeutensa puole-,ta kol-

mas Cordillera de la Pazin (Cord. Realin) hui-

puista Boliviassa, Etelä-Anieriikassa. Conwayn
mukaan 6,405 m yi. mereup. ja aivan lumen ja

jäätikköjen peitossa. CSV. S-m.)

Illinois [ilinoi(z)], joki Y'hdysvalloissa,

Mississipin vasemmanpuolinen lisäjoki ja I.

valtion pääjoki, alkaa Michigan-järven lounais-

puolella, 72 km Chicagosta lähdejokiensa Des
Plaines'in ja Kankakeen yhdyttyä, ja laskee

n. 410 km pituisena Mississippiin 45 km
St. Lotiis'n kaupungin pohjoispuolella. Syvä ja

leveä joki laajenee paikoittain reitintapaiseksi,

muodostaen m. m. Peoria-järven. Alijuoksu ka-

navoitu, 2,5 m syvä. Lasallen kaupunkiin asti

liikekelpoinen. Siitä alkaa tärkeä. 154 km pitkä,

1840-luvulla rakennettu, 1866-70 laajennettu I.-

Michiganin kanava, joka vie Chicagoon.
(Vr. S-yn.J

Illinois [ilinoi(z)] (lyh. 111.), Pohjois-Ame-
riikan Yhdysvaltojen tärkeimpiä liittoval-

tioita, rajoittuu pohjoisessa Wisconsiniin, idässä

Michigan-järveen ja Indianaan, etelässä Ken-
tiickyyn ja lännessä Missouriin ja Iowaan:
146,756 km', 5,418,670 as. (1906) 1. 37 kmMlä,
niistä 85.078 neekerejä ja mulatteja, 1,503 kiina-

laisia ja 859 Suomessa syntyneitä siirtolaisia

(1900). Maa on melkein kauttaaltaan hedelmäl-

listä tasankomaata, jonka pintaa jääkauden ker-

rostumat ja tulvamaa peittävät. Öiluurisessa ja

karbonisessa vuoriperustassa, varsinkin I:n

eteläosassa, on laajoja, tuottavia kivihiilialueita

(1907: 51 milj. tonnia). I:ssa on laajoja lehti-

puumetsiä, mutta niitii on harvassa. Monet
muutoin hedelmälliset alueet ovat niin. niin

ohuen ruokamultakerroksen peittämät, että

metsänkasvu on mahdoton. — Mannerilmasto
(Chicagon keskilämpö 9,i°, heinäk. -|- 22° ja

tammik. — 5°), mutta sademäärä runsas

(Chicngossn 854 mm). Tuhoi-at pyörremyrskyt
ja ankarat tuulet ovat tavallisia. — I. on Yhdys-
valtojen tärkeimpiä maanviljelys- ja karjan-

hoitoalueita (264,151 farmia 1900). Päätuotteet
1906: maissia (9,7 milj. tonnia), vehnää (1,*

niilj.), kauraa (1,7 milj.) ja heiniä (2,« milj.)

Kotieläimistä ovat naudat (3 milj.) ja siat

(4.: milj.) tärkeimmät: myös hevosia ja lampaita
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pidetään paljo. — Kivihiilituotanuossa voittaa

I:n vain Pennsylvania. Teollisuus on suuri
[U. löjUUO tehdasta ja 434,UUU työmiestä} ; tuo-

tannon vuotuinen arvo 1,410 milj. dollaria. Tär-
keimmät ovat vientiteurastuslailokset, teräs- ja

rnutatehtaat, polttimot ja panimot. Kauppaa
edistävät Michigan-järvi. purjehduskelpoiset joet

ja kanavat sekä tiheä rautatieverkko (1907:

19,500 km, sitäpaitsi 4,500 km sähköratoja)

.

Kauppalaivasto on melkoinen (347 alusta, tonni-

luku 87,560). — Kouluopetus on maksuton ja

pakollinen 7:nnestä 14nteen ikävuoteen. Valtiossa

on Tl ylempää normaalikoulua sekä 25 eollege-

opistoa ja yliopistoja, joista Augustana college,

1'rbanan valtion yliopisto ja Chicagon yliopisto

ovat mainittavat. — Valtiomuoto on v:lta 1870.

Toimeenpanovalta on 4 v:ksi valitulla kuvernöö-
rillä ja valtion virkamiehillä. Lainsäätämis-
vulta on 4 v:ksi valitulla 51-jäseuisellä senaa-

tilla ja 2 v:ksi valitulla eduskunnalla, jossa on
153 jäseniä. Vaalioikeus on kaikilla 21 v. täyt-
täneillä miehillä, jotka vuoden ovat asuneet val-

tiossa ja 90 päivää asianomaisessa „kreivikun-
nassa" (kauntissa), joita on 102. Liitokongressiin
I. nyk. lähettää 2 senaattoria ja 25 edusmiestä.
Valtionvelkaa I:lla ei ole. — Pääkaupunki on
Springfield; tärkein kaupunki Chicago
|ks. t.) . — I:n käsittävän alueen Ranska luovutti

1763 Englannille, joka liitti sen siirtokuntiinsa.

Englannilta se joutui Yhdysvalloille, jotka 1809
tekivät siitä territorin. Tämä otettiin 1818 val-

tioliittoon. TV. S-m.
Illitteraatti (lat. illltteru'tus) , tieteellistä si-

vistystä vailla oleva.

Illo ks. Ilo V.

Illojaalinen (<ransk. Zoi/ai = rehellinen, <[
loi = laki) , valtiollisesti uskoton, kunnoton tai

epäluotettava. Nimitystä käytetään usein puo-

lueista tai henkilöistä, joita esivallan taikka hal-

lituksen kannalta katsottuna ei pidetä luotetta-

vina. — Illojaalisiksi leimataan useasti myös-
kin henkilöitä, jotka liike-elämässä turvautuvat
luvattomaan keinotteluun taikka koettavat lain

säännöksiä kierrellä, vrt. Lojaalinen.
Illukansaari, Taipalsaaren kuntaan kuuluva

saari Saimaassa; kylä ja höyrylaivalaituri.

Illuminaatit (lat. /Z/i<mi7iä7i = ,,valistuneet")

.

Tällä nimellä vanhan kirkon kirkkoisät tarkoit-

tivat kastetulta. Myöhemmin sitä on käytetty
hurmahenkisistä, mystikoista ja teosofeista,

jotka tätä nimeä joko ovat vaatineet itselleen

tai joille se on annettu. Erikoisesti käytetään
tätä nimitystä siitä 1575 Espanjassa esiinty-

neestä mystillis-hurmahenkisesiä puolueesta, joka
tunnettiin nimellä alombrados. Espanjasta
inkv.isitsioni sen hävitti, mutta se ilmestyi uudel-

leen Eanskassa 1623 (Flanderissa ja Picardiessa)
nimellä gtierincts, häviten sieltä vainojen

johdosta. Samanlainen liike ilmaantui uudelleen
1722 Etelä-Ranskassa, jossa se myöhemmin yh-
disti mystillisen oppinsa vapaamuurarien sala-

menoihin; vallankumous teki siitä lopun 1794.
— Uudemmalla ajalla on tämä nimi etupäässä
lainopinprofessorin Adam Weishauptin Ingol-
stadtissa perustamalla salaisella veljeskunnalla.
Hän oli jesiiiittakoulusta lähtöisin, mutta 1700-

luvun uskonnolliseen »valistukseen" ihastunut
mies, joka ryhtyi levittämään deistisiä aatteitaan

katoliseen Saksaan. Vihaamaltaan jesuiittain
2rt. lU. Paini-ttu ",11.

veljeskunnalta hän lainasi muodot (vakoilun, eh-

dottoman tottelevaisuuden j. n. e.) toivoen saa-
vuttavausa saman menestyksen, mutta saikin

aikaan eripuraisuutta. Veljeskunta, joka taitavan
järjestäjänsä, vapaaherra Adolf von K n i g g e n
toimesta levisi myös protestanttiseen Saksaan
ja jonkun verran muihinkin maihin ja joka lä-

heisesti liittyi baierilaiseen vapaamuurariliik-
keeseen (loistava seremonia), joutui sekä tämän
eripuraisuutensa vuoksi että syytettynä anti-
monarkisista pyrkimyksistään huonoon huutoon,
ja 1785 Baieriu hallitus sen kielsi. Weishaupt
pakeni Gothaan, jossa kuoli 1830. Knigge oli

jo aikaisemmin luopunut veljeskunnasta. Weis-
hauptin seara edusti kaikinpuolin pintapuolista
valistusta ja kannatti jesuiittain periaatteita
sekä tarkoitti kaiken uskonnollisen ja valtiolli-

sen auktoriteetin kumoamista.
(L. H.)

Illuminatsiom (lat. iZ/itmmäVe = valaista)

,

juhlavalaistus. — Illumineerata, toimeen-
panna juhlavalaistus.

Illusioni (lat. illu'siu), kuvitelma, pettymys;
erityisesti aistinhairahdus (ks. t.). Kauno-
tieteessä i. on tärkeä käsite ja merkitsee
yleisesti määriteltynä taideteoksesta nauttijan
siirtymistä taideteoksen kannattamaan taiteelli-

seen todellisuuteen. Tämä ei ole käsitettävä

siten, että taidenauttija pitäisi taiteellisen esi-

tyksen esinettä todellisena eli tosioloisena, päin-
vastoin hänellä tulee olla se tietoisuus, että
hänen eteensä kuvatut henkilöt, tapahtumat y. m.
pohjaltaan ovat pelkkää näennäisyyttä. Kui-
tenkin saattaa tämän näennäisyyden tietoisuu-

dessa olla eri asteita, ja voimakas, etevää draa-
maa tulkitseva näyttämöesitys esim. saattaa niin

vallata katsojan, siihen määrin liikuttaa hänen
tunne-elämänsä syvyyksiä, että hän melkein
kokonaan unhoittaa katselevansa jotakin kuvi-
teltua, näennäistä. A. Gr. d J . El.

Illusorinen (ks. Illusioni), petollinen,

harhaanviepä, näennäinen.
Illustrated London News filastreitid landn

nji(,'z], lontoolainen kuvalehti, jonka kirjanpai-

naja Herbert Ingram perusti 1842 ja josta

tuli ,,Illustrierte Zeitung" (ks. t.) ja „L'Illu-

stration" (ks. Ulustration, L') kuvalehtien esi-

kuva. J. H-l.

Ulustration, L' [1'ilystrasiö'], Pariisissa v:sta

1843 ilmestyvä kuvitettu viikkolehti (liitteenä

,,L'Illustration thgätral")

.

Illustratsioni (ks. Illustreerata), valai-

seva esimerkki, selitys: kuva (piirustus, puu-
tai vaskipiirros, autotypia j. n. e.) tekstin koris-

tuksena tai selityksenä.

Illustreerata (lat. illusträ're) , valaista, selit-

tää: antaa loistoa jollekin; kullalla kirkastaa
maalauksen valokohdat; varustaa käsikirjoitus

tai painettu teksti selittävillä tai koristavilla

kuvilla, kuvittaa.

Illustrierte Zeitung, vanhin saks. kuvallinen

viikkolehti, jonka. J. J. Weber 1843 perusti

,,Illustrated London News"in (ks. t.) malliin.

Sen nykyinen päätoimittaja on Franz Metsch.

I. Z. on suuresti vaikuttanut uudenaikaiseen
saks. puupiirrostaiteeseen, jonka kehittämiseen

se on omistanut paljon huolta. J. H-l.

Illustris [-ii-J (lat.), loistava, kuuluisa; kun-
nia-, esim. rector illustris, prcBses illustris. —
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Illustrissimus (edellisen sanan superlat.),

loistavin, kuuluisin.
Illyria, muinoin itsenäinen valtakunta, sit-

temmin Illyricum nimisenä roomal. maakunta,
jona se käsitti Adrian-mereu itärannikon Ist-

riasta Driloniin (Albaniassa olevuan Drin-jokeen)
asti ja sisämaassa Sava- ja Drina-jokiin saakka;
vastaa siis jotenkin nyk. Bosniaa. Hertsegovinaa,

Serbian länsiosaa, Dalmatsiaa ja Montenegroa.
Toisinaan I:lla käsitettiin laajempaa aluetta,

joka vastasi, paitsi ylläm. maita, myös nyk.
Kroatsiaa ja Pohjois-Albaniaa. Suurimmaksi
osaksi jylhä vuorimaa soveltui etupäässä karjan-

hoitoon ja sisälsi vuorikaivoksia. Sen asukkaat
olivat illyrialaiset, jotka muodostivat erityisen

haaran indoeurooppalaista heimokuntaa. Hei-
dän jälkeläisensä ovat nykyiset albanialaiset.

Hajallisuutensa tähden he joutuivat (300-luvulla

e. Kr.) Makedoniasta riippuviksi. I:n hallitsijat

joutuivat sittemmin (200-luvulla e. Kr.) riitai-

suuksiin roomalaisten kanssa, jotka pitkällisissä

-sodissa valloittivat maan (lopullisesti 35-33

e. Kr. Augustuksen johdolla). Roomalais-aikaan
I. vaurastui, mutta sen asukkaat, joita paljon
palveli roomalaisessa armeiassa ja laivastossa,

roomalaistuivat rannikolla kokonaan. Ainoas-
taan Albanian vuoriseuduissa asuvat illyrialaiset

säilyttivät kielensä, vaikkakin lukuisilla rooma-
laisilla aineksilla sekoitettuna. — V:sta 324 j. Kr.
kutsuttiin Illyricum nimellä yhtä niistä neljästä

suuresta maaherrakunnasta (prefektuurasta)

,

joihin valtakunta oli jaettu: siihen kuului silloin

koko Balkanin niemimaa. — I. tuli valtakunnan
lopullisessa jaossa 395 j. Kr. kuulumaan Länsi-
Roomalle, mutta joutui sen kukistuttua 476 Itä-

Rooman valtakunnalle. 6:nnella ja 7:nnellä vuosi-

sadalla tunkeutui I:aan slaavilaisia heimoja,
jotka perustivat itsenäisiä valtakuntia. Myö-
hemmin keskiajalla venetsialaiset sekä turkki-

laiset saivat jalansijaa I:ssa : venetsialainen osa
joutui Itävallalle Campo-Formion rauhassa 1797.
Itävallan 1809 Wienin (Schönbrunnin) rauhassa

luovuttamat alueet (Krain, osa Kroatsiaa,
Istria, Triest. Görtz y. m.) Napoleon yhdisti T:n

maakuntain nimellä. Pariisin rauhassa 1814
Itävalta sai nämä maat takaisin. V. 1816 Itä-

valta mtiodosti I:n kuningaskunnan, johon kuu-
luivat Krain, Kärnten. Görtz-Gradisca ja Istria,

mutta 1849 se jälleen hajoitettiin mainittuihin
eri kruununmaihin. — Uudempaan aikaan
(v:sta 1835) I:n nimeä on käytetty tarkoitta-

maan etelä-slaavilaisten kansojen harrastamaa
kansallista ja valtiollista yhteyttä (ks. 1 1 1 y-

rismi). G. R. (J. J. M.)'
Illyrialaiset (kreik. illyrio'i), muinaisen Illy-

rian (ks. t.) asukkaat. Myöskin veneetit ja mes-
sapit Koillis- ja Kaakkois-Italiassa näyttävät
kuuluneen illyrialaisiin.

Illyriläinen liike ks. 1 1 1 y r i s m i.

Illyrismi, etelä-slaavilaisten ja erittäinkin

Kroatsian. Slavonian ja Dalmatsian slaavilaisten

kansallinen liike, joka alkoi 1830-luvulla yu. ajoi

varsinkin Itävalta-Unkarin monarkian alueella

olevien etelä-slaavien kansallis-sivistyksellisen ja

valtiollisen yhteenliittymisen asiaa. Liike syn-

tyi Kroatsiassa, jossa sen keskustana oli Agram.
Lähimpänä valtiollisena syynä siihen oli unkari-
laisten vahvistuneesta kansallistunnosta synty-
nyt pyrkimys saattaa unkarin kieli siihen asti

käytetyn latinan kielen asemesta julkisen elä-

män kieleksi myöskin slaavilaisissa osissa Unka-
rin valtakuntaa. Kroatsialaiset tunsivat kuiten-
kin olevansa heikkoja ja muista etelä-slaavilai-

sista eristettyjä, niinkauan kun heillä oli eri

kirjakieli. Kaikkiaan oli etelä-slaavilaisilla tä-

hän aikaan kolme jopa neljäkin eri kirjakieltä.

Dalmatsiassa oli jo varhain kehittynyt huomat-
tava slaavilainen kirjallisuus ja sen kieli perus-

tui eteläisen Dalmatsian murteeseen. Serbiassa.
Montenegrossa, Hertsegovinassa ja Bosniassa oli

kirjakielenä käytetty vanhan kirkkokielen,
kansankielen ja osaksi venäjän-kielen sekoi-

tusta, kunnes sillä Vuk Karadzicin (ks. t.) vai-

kutuksesta syntyi kansankielen ja varsinkin lou-

uaisserbialaisten, Dalmatsian kirjakieltä muis-
tuttavien murteiden pohjalle rakennettu uusi

kirjakieli. Saadakseen kansallisille pyrkimyk-
silleen laajemman alan kroatsialaiset päättivät luo-

pua omasta kirjakielestään ja yhtyä käyttämään
kirjakieltä, joka liittyisi aivan likeltä uuteen
serbialaiseen sekä vanhaan ragusalais-dalmatsia-

laiseen kirjakieleen. Tämä kieli erosi ainoas-

taan merkitsemisessään serbian kielestä: tätä,

serbialaiset kun ovat kreikauuskoisia, kirjoite-

taan kyrillisillä, kroatsian kieltä Dalmatsiassa ja

Kroatsiassa taas katolilais-länsimaisten sivistys-

traditsionien peru.stalla merkitään latinalaisilla

kirjaimilla. Sloveenilais-syntyinen etevä runoilija

ja kansanlaulujen kokooja Stanko Vraz (ks. t.)

koetti saada kroatsialaisteu likimmät sukulaiset,

sloveenitkin jättämään oman kielensä ja käyttä-

mään kaikkien »eteläslaavilaisten" yhteistä

kieltä, mutta se ei onnistunut. Tuota yhteistä

kieltä nimitettiin ,,illyriläiseksi", siksi että liml-

tiin serbialaisten, kroatsialaisteu ja sloveenien pol-

veutuvan vanhoista illyreistä, ja lisäksi oli Napo-
leon Dalmatsiasta, Kroatsiasta ja sloveenilaisista

maakunnista muodostanut „illyriläiset provins-

sit", joita Itävaltakin v:teen 1849 nimitti Illy-

rian kuningaskunnaksi. Illyrismi valtiollisena

liikkeenä oli suunnattu etupäässä unkarilaisia

vastaan ja vei muutamiin verisiin katumellakoi-
hin Agramissa sekä vihdoin 1848 julkikapinaan
Unkaria va.staau. I:n johtajista on mai-

nittava kreivi Janko Draskoviö ja sanoma-
lehdentoimittaja Ljudevit Gaj, joka muodosti
uuden kirjakielen latinalaisen oikeinkirjoituksen.
V. 1850 saattoivat useat serbialaiset ja kroatsia-

laiset julistaa Wienissä, että kahdella ennen
erillään olleella heimolla nyt oli sama kirjakieli,

vaikka eri kirjaimet. J. J. M.
Ilma ks. Ilmakehä.
Ilmaeloinen ks. Aerobinen.
Ilma-embolia, ilmarakkulan joutuminen veri-

suoniin tahi sydämen osiin (keuhkovaltimoon tai

oikeaan sydänpuoliskoon)
,
jotka täten tukkeen-

tuvat aikaansaaden esteen säännöllisessä veren

-

kulussa. T. aiheuttaa tavallisesti heti kuoleman.
(M. 0-B.i

Ilmahakuinen ks. A e r o t r o p i s m i.

Ilmajarru ks. ,T a r r u.

Ilmajoen kihlakunta käsittää Lappväärtin,
Kristiinankaupungin maaseurak. ja Sidebyn.
Isonjoen ja Karijoen, Närpiön, Teuvan, Jalas-

järven ja Peräseinäjoen, Kauhajoen, Kurikan.
Ilmajoen ja Seinäjoen, Korsnääsin ja Ylimarkun
nimismiespiirit. Vaasan lääniä. K. S.

Ilmajoen tuomiokunta käsittää Ilmajoen ja
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Seinäjoen, Isonkyrön ja Ylistaron, Kauha-
joen, Kurikan, Jalasjärven ja Peräseinäjoen

käräjäkunnat. Vaasan hovioikeuden alainen.

K. S.

Ilmajohto, putki, jossa enemmän tahi vähem-
män puristettuna ilmaa johdetaan paikasta toi-

seen esim. rautatehtaissa, pajoissa, valimoissa

y. ni. N. s. »pneumaattisessa voimansiirrossa"

on i:n toisessa päässä ilmapumppu, joka puristaa

tahi ohentaa putkessa olevaa ilmaa ; tämän ilman
ja ulkoilman paineen erotus käyttää putken toi-

sessa päässä olevaa konetta. Pneumaattista
voimansiirtoa käytetään: kiviporakoneissa, ilma-

nostolaitteissa, ilmavasaroissa y. m., viime ai-

koina myöskin kirjeiden ja muiden lähetysten

kuljettamiseen suurissa kaupungeissa maanalai-
sia putkia myöten, rahojen kuljettamiseen isoissa

kauppaliikkeissä keskuskassan ja eri myymä-
paikkojen välillä y. m. Kun isot voimat tulevat

kysymykseen, käytetään aina puristettua (ei ohen-

nettua) ilmaa. Viime aikoina ovat yhä suu-

remman merkityksen saaneet tehtaissa käytetyt
n. s. „puristusilmatyökoneet". Tehtaan käyttö-

koneen käyttämä ilmapumppu puristaa ilmaa
noin 7-7,5 ilmakehän paineiseksi ilmasäiliöön,

josta ilma haaraantuvaa i:oa pitkin johdetaan eri

työkoneisiin. I:n alkuosa on jäykkä rautaputki,

loppuosat taipuvia, vahvalla kankaalla päällys-

tettyjä kumiputkia. — I:n käytännöstä sähköjoh-
tona ks. Sähköjohto. E. S-a.

Ilmajoki (ruots. Ilmola). 1. Kunta,
Vaasan 1., Ilmajoen khlak., Ilmajoen-Seinäjoen
nimismiesp. ; 614,8 km^ joista viljeltyä maata
16,844 ha (1901); 63 '^^^ manttaalia; 11,322 as.

(1907), joista n. puoli sataa ruotsinkielistä; 1,508

hevosta, 4,424 nautaa (1908). — Kansakouluja 10

(13 op.), Etelä-Pohjanmaan kansanopisto Korpi-
saaressa.— Kunnanlääkäri (Ilmajoen ja Seinäjoen

kuntien yht. palkkaama) . — Apteekki. —• Teolli-

suuslaitoksia: Koskenkorvan ja Västilän myllyt,

Korven saha ja mylly, Sihtolan saha, Luomon
mylly. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Turun arkkihiippak., Vaasan ylirovastik. ; Ison-

kyrön kappeli, itsen, khrakunnaksi v. 1555.

Kirkko puinen (rak. 1764-65, korj. 1904-06). [P.

N. Mathesiuksen kertomus (Suomi 1843, siv. 273
ja seur.)] E. S.

Ilmajuuri ks. J u ii r i.

Ilmajärvi (veu. llmen), Laatokasta etelään,

Novgorodin kuvcruementissa. Pituus 42,6, le-

veys 34,1 km, pinta-ala 918 km'; pinta on 18 m
yi. merenp. Syvyys vain 2-9 m: rannikot la-

kelta, melko tiheään asuttuja. I:een laskevat
Msta, Pola, Lovatj, Selonj, Verenda y. m. Ke-
väällä ne tuovat I:een runsaasti vettä, mutta
kesäkuumilla I:n vedenvähyys haittaa pahasti
muuten vilkkaanlaista laivakulkua. I. laskee
Olhavan (Volhov) kautta Laatokkaan. Suojaksi

hävittävien itämyrskyjen tuhoilta on itäranni-

kolle kaivettu pari kanavaa laivoja varten. Ka-
lastus on rantaseudun asukkaille tärkeä sivu-

elinkeino. — Keskiajalla I:n seutu kohosi Venä-
jän mahtavimmaksi; sinne kertyi suuria rikkauk-

sia kaupan kautta, joka sinne suuntautui kaik-
kialle haaraantuvaa jokiverkkoa myöten. Siihen
paikkaan, missä Olhava laskee I:stä, syntyi Nov-
gorod. (E. E. K.)

Ilmakaivo on alkujaan alhaalta avonainen
mutta päältä suljettu iso torvi, joka kaivon ke-

hän tapaisesti upotetaan vesiperäiseen maahan
kaivamalla sen sisältä maata sittenkun vesi pu-
ristetun ilman avulla on sieltä pakotettu pois.

Tavallisimmin käytetään i. perustusrakennuk-
siin, jolloin se lujaan pohjaan päästyään täyte-
tään muuriaineella ja muodostaa silloin lujaan
pohjaan saakka ulottuvan peruspylvään. Kuva
1 on torvinuiisen i:n leikkauskuva. Rautator-
vesta on täytemuuria kantavalla välikatolla ero-
tettu vapaa tila n. s. työkammio A, josta kaksi
kulkutorvea S johtaa ilmasulkuun L. Putken
R kautta painetaan vahvoilla ilmapumpuilla il-

maa sulkuun, torviin ja työkammioon niin voi-

makkaasti, että ilmanpaine sisällä on vähintään
yhtäsuuri kuin vedenpaine ulkoapäin eli n. yksi
ilmakehä kutakin 10 m kohden, minkä torven
alasyrjä on veden pinnan alapuolella. Vesi pois-

m O w

tuu silloin työkammiosta. Ilmasulussa on osasto,

josta on ovi sekä ulos että sisälle sekä ilmahana
kummankin vieressä. Kun ulko-ovi suljetaan ja

ilmahana sisälle sulkuun avataan, täyttyy osasto

puristetulla ilmalla niin että voidaan avata

sisäovi ja tulla kaivon sisässä vallitsevaan puris-

tettuun ilmaan, laskeutua torvia myöten alas ja

kaivaa maata työkammion pohjasta niin että i.-

kaivo painuu alemmaksi. Kaivettu maa nostetaan

vinttureilla sulkuun, kaadetaan sivuosastoon, sen

sisäovi suljetaan, ulkohanasta lasketaan puris-

tettu ilma ulos, jolloin ulko-ovi voidaan avata ja

osaston sisus tyhjentää. Samaan aikaan, kuin

kaivoa lasketaan, muurataan sitä ylöspäin. I.

tehdään raudasta, kivestä, betonista ja puusta-

kin. Kuvassa 2 näkyy tavallisen perustuksen

laskuun käytetyn rautaisen ilmakaivon pitkiu-

ja poikkileikkaus. Työkammion seinät ja katto

ovat raudasta, mutta muuraus pidetään aina

vedenpinnan yläpuolella kaivon painuessa. Kun
kaivo täytetään, jäävät rautaosatkin perustuk-

seen. Kivisissä ja betonisissa i:issa on työkam-

mion katto holvimainen. Ilmakaivo-perustus-

tapa on verrattain kallis ilmapumppukoneistoi-

neen, mutta varma, ja sitä kä,ytetään paljon (ei

kuitenkaan vielä tähän asti (1910) Suomessa

kertaakaan) siltapylväiden, tornien, laiturien

perustamiseen syvälle vesiperäiseen maahan. Sa-

mantapaisella menettelytavalla kaivetaan puris-

tetun ilman avulla kaivoskuiluja ja tunneleita

jokien alitse, jolloin ilmakaivo on vaakasuorassa

asennossa ja painetaan eteenpäin vahvoilla väki-

ruuveilla. Työskentely puristetussa ilmassa on

erittäin rasittavaa ja vaatii, samoin kuin sukel-
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tajan ammatti, työntekijältä hyvää terveyttä.

Työmiehet viipyvät rlmakaivossa senvuoksi sitä

lyhemmän ajan kuta suurempi paine siellä val-

litsee, ja ovat lääkärin tarkastuksen alaisina.

J. C-4n.

Ilmakehä 1. atmosfääri, taivaankappa-

leita, erityisesti maapalloa ympäröivä ilmamassa,

sisältää aineosinaan useita eri kaasulajeja sekä

vesihöyryä. Vesihöyrynpitoisuus vaihtelee huomat-

tavasti miltei 0:sta 4:ään volymiprosenttiin ; se

mitataan n. s. hygrometrillä (ks. t.) . Lä-

hellä maan pintaa kuiva ilma sisältää 78,os ti-

lavuusprosenttia typpeä, 20,99 happea, 0,94 argo-

nia, 0,03 hiilihappoa sekä 0,oi tilavuusprosenttia

pienempiä määriä vetyä, neonia, heliumia, krypto-

nia, ksenonia, otsonia, ammoniakkia ja mahdolli-

sesti vielä muitakin kaasuja. Ilman paino saa

aikaan paineen, jota mitataan ilmapunta-
rilla 1. barometrillä ja joka ilman liik-

keiden (tuulien) vaikutuksesta eri paikoissa on

eri suuri. Keskimäärin tämä paine nousee meren-

pinnan tasalla l,03s kg:aan 1 cm-:iä kohden, jota

vastaa 760 mm korkuinen elohopeapatsas (l:n

atmosfäärin 1. ilmakehän paine). Yl-

häälle päin paine vähenee, ja lasketaan 50 km
korkeudessa vastaavan likim. n. O.i mm :n painetta.

1 1 kuivaa ilmaa painaa 0° ja 760 mm:n paineessa

1,293 g. Maanpinnalla on koko maapallon vuoden-

keskilämpötila 14,4°C. Eri valoilmiöistä on

voitu päättää, että i. ulottuu vähintään 200-300

km:n korkeuteen. Sen tiheys vähenee ylöspäin,

eikä i:n ja tyhjän avaruuden välillä liene jyrk-

kää rajaa. Ilmiöt ilmakehässä ovat ilmatie-
teen 1. meteorologian tutkimusesineenä.

Auringon ja isojen planeettien ympärillä on huo-

mattu i., mutta kuun ja pienien planeettien, myös-
kin Merkuriuksen, ympärillä ilmakehää ei ole

ollenkaan tahi on se perin ohut.

Ihminen kuluttaa 24 tunnissa noin 600 1 ilmaa

tai 894 g happea ja luovuttaa noin 540 1 hiilihap-

poa. Samoin eläimetkin kuluttavat happea ja li-

säävät i:n hiilihappopitoisuutta. Kasvit taas vas-

taanottavat huokostensa välityksellä hiilihappoa

ja luovuttavat päivän valossa happea. Tämä seikka

diffusionin (ks. t.) ja ilmavirtojen yhteydessä

ylläpitää tasapainon ilman kokoonpanossa, vrt.

Happi, Hengitys. (U. S: n.)

Juokseva 1. nestemäinen ilma. Niin-

kuin kaikki kaasumaiset aineet voi ilmakin tii-

vistyä nesteeksi, juoksevaksi ilmaksi,
joka on nestemäisen hapen ja typen seos. Ilman
kriitillinen lämpötila on —140°. Jos sitä jäähdy-

tetään tähän lämpöasteeseen ja 39 atmosfäärin

paine siihen vaikuttaa, niin se tihenee nesteeksi.

Kuta alemmas lämpöaste alenee, sitä pienempi

paine tähän tarvitaan. J. ilman valmistukseen

käytetään erityisiä Triplerin, Hampsonin ja von

Linden keksimiä koneita. Viimemainitun koneen

avulla voi ilman mekaanisilla keinoilla jäähdyttää

aina —193°:seen saakka, joka on ilman kiehuma-

piste, ja jossa se siis muuttuu nesteeksi tavalli-

sen ilmapaineen vallitessa. J. ilma on sinertävä,

helposti liikkuva neste. Sitä säilytetään astioissa,

joilla on kaksin- t. nelinkertaiset seinät, joiden

välinen tila ou tehty ilmattomaksi. J. ilman

haihtuessa poistuu ensin typpi, jolla on alhai-

sempi kiehumapiste kuin hapella. Neste tulee

yhä huppirikkaammaksi ja väri sinisemmäksi.
Jäljelle jäänyt nestemäinen happi kiehuu

— 183°:ssa. J. ilman haihtuessa se imee ympä-
ristöstään suuren lämmönpaljouden, jo.sta seuraa,

että ympäröivien aineiden lämpötila alenee hyvin
alhaiseksi. Sen avulla voi saada useimmat kaa-

sut tihenemään nesteiksi. J. ilmaa käytetäänkin
juuri alhaisien temperatuurien aikaansaamiseksi
ja sillä voidaan esittää hyvin kauniita ja mieltä-

kiinnittäviä fysikaalisia ja kemiallisia kokeita.

Edv. Ej.
Ilmakivi ks. Meteoriitti.
Ilmakudos ks. ^^ r e n k y m i.

Ilmakuiva, ulkoilmassa kuivanut vilja; vasta-

kohtana toisaalta tuore, juuri leikattu, toisaalta

riihessä kuivattu vilja. V. A.
Ilmakylpy tarkoittaa raikkaan ilman vaiku-

tusta alastomaan ruumiinpintaan. T. otetaan

joko ulkona tahi huoneessa siten, että ruumis
riisutaan alastomaksi ja iho totutetaan vaihtele-

vien ilmojen ja säitten vaikutusta kestämään.

Ilmakylvyssä, — jonka aluksi tulee kestää vain
3-5 minuuttia ja sitten vähitellen yhä kauemmin,
aina n. puoleen tuntiin asti — on pidettävä huolta

siitä, että ruumis myötään pysyy pinnaltaan läm-

pöisenä, jossa tarkoituksessa kylpevä olkoon ali-

tuisessa liikkeessä, tehköön voimisteluliikkeitä,

hierokoon käsin pintaansa j. n. e. Ilman-vaikutuk-
seen voi myöskin yhdistää auringonsäteitten suo-

ranaisen vaikutuksen ottamalla i:n päivänpais-

teessa, jolloin kylpyä sanotaan aurinkokyl-
V y k s i. Auringon säteily aikaansaa voimak-
kaamman reaktsionin pintaan, kuin pelkkä ilma-

kylpy, mutta sen suoranaista vaikutusta ei ilma-

kylvyssä yleensä erityisesti kaivata. I. karaisee

tehokkaasti ruumista ja saattaa ihon toiminnan
virkeäksi pitämään tarpeellista huolta ruumiin
lämpötaloudesta, niin että vähäpätöiset haitalli-

set vaikutelmat, niinktiin pienet kylmettymiset

y. m. sellaiset, eivät kykene ruumista vahingoit-

tamaan. Lyhyt ryöppy- tahi uimakylpy sopii

hyvin ilma- ja aurinkokylvyn päättämiseksi.
M. OB.

Ilmalaasti ks. Laasti.
Ilmalämmitys ks. Lämmityslaitokset.
Ilmamoottori, voimakone, jossa työtä toimit-

tavana voimana käytetään puristettua (tahi

ohennettua) ilmaa. Varsinaisia i:eja samassa
merkityksessä kuin poltto- ja höyrymoottoreja
käytetään enää vain harvoin; sen sijaan puris-

tettua ilmaa välittömästi käytetään n. s. „puris-

tusilmatyökoneissa" (ks. Ilmajohto).
E. 8-a.

Ilmanala 1. ilmasto. Auringonradan kal-

tevuus horisonttia vastaan maan eri osissa oli van-

hoilla maantieteilijöillä perustuksena maanpin-
nan jaolle vyöhykkeisiin, jotka määrättiin päi-

väntasaajan kanssa yhdensuuntaisesti vedetyillä

ympyräviivoilla. Näitä vyöhykkeitä nimitettiin

kreikaksi klimata (yks. kiima = kallistuminen) ja

niitä oli 24 päiväntasaajalta navalle, niin että

kahden vierekkäin olevan pisimmän päivän ero

oli '/j tuntia. Ilmanalan määrittelyt suoritetaan

nykyisin toisenlaisia menetelmiä käyttäen.

Ilmanala on tulos lukuisista tekijöistä, joista

etusijassa otetaan huomioon ilman lämpötila,

ko.steus, sademäärä, tuulen suunta ja voimak-

kuus sekä taivaan pilvipeite tai pilvettömyys.

Jos maanpinta kaikkialla olisi samanlainen
sekä vailla kukkuloita ja syvennyksiä, määräisi

jonkun paikan asema päiväntasaajaan nähden
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myö8 seu ilmaualaii. Leveysasteen ohella ovat
yleisimmin vaikuttavina syinä ilmanalan erilai-

suuteen: korkeus merenpinnasta sekä paikan
tai maan suhde ja asema mereen nähden, maa-
perän luonne sekä ympäröivien tai lähellä ole-

vien vuorien suunta ja korkeus. 150-180 m:n
korkeusnousu vastaa 1°C keskilämpötilan laskua.
Kun ilma ei ole kosteuden kyllästyttämä, nousee
lämpötilan muutos 100 m:n korkeudennousua
kohti 0,98°C. Mutta jos ilma on vesihöyryn kyl-

lästyttämä, tiivistyy siitä osa ylöspäin kohotessa
pilviksi tai sumuksi ja näin vapautunut höyryn-
muodostuslämpö viivyttää jäähtymistä, joka täl-

laisissa oloissa tulee olemaan ainoastaan noin
puolet siitä, mitä se oli edellisessä tapauksessa,
siis n. ^l2°C 100 m:n nousussa, vaihdellen kuiten-
kin jonkun verran erilaisen lämpötilan ja ilman-
paineen mukaan. Näin myös juoksevaa tai jääh-
tynyttä vettä sisältävän alaspäin virtaavan il-

man lämpeneminen hidastuu, sillä haihtuessaan
vesi sitoo lämpöä. Ylätasangoilla, joilla ilma-
kerros on ohuempi, on auringon vaikutus voi-

makkaampi ; lämmön säteily yöllä ja pakkanen
ovat taivaan selkeyden takia suuremmat. Vuo-
rien suunta ja asema vaikuttavat lähiseudun
ilmanalaan siten, että ne estävät määrättyjä
tuulia tai tekevät toiset tuulet tuntuvammiksi.
Vuoren eteläinen rinne on pohjoista lämpimämpi.
Pilvinen taivas lieventää kesällä auringonsätei-
den tehoa ja estää talvella lämmönsäteilyä. Meri-
virrat vaikuttavat hyvin tehokkaasti ilmanalaan.
Olennainen eroavaisuus on olemassa m e r i-

(järvi-, saari- t. rannikko-) ja mannerilmas-
ton välillä. Edelliselle on ominainen ilman suu-
rempi kosteus, pilvisempi taivas ja tasaisempi
lämpötila. Avarissa sisämaissa (esim. Aasiassa
ja Pohjois-Ameriikassa) ovat kesät kuumat ja
talvipakkaset ankarat. Sisä-Afrikassakin vallit-

see mannerilmasto, joskin varsinainen talvi

puuttuu. Euroopassa on seka-ilmanala, lukuun-
ottamatta Sisä-Venäjää, jossa on mannerilmasto.
Tuulien ja merivirtain keskisuunnan vaikutuk-
sesta lauhkean vyöhykkeen ilmanala on paljoa
enemmän meri-ilmastoa mantereiden länsi- kuin
itärannikoilla. Ilmanalan muutoksia tapahtuu
yhtämittaisesti, joskin muutokset ja siirtymiset
tapahtuvat hyvin hitaasti, vrt. Ilmatiede.
llmanalakuume, eräissä kuumissa maissa il-

menevä imurauhastulehduksen muoto, joka syn-
tyy tuntemattomista syistä ja jonka katsotaan
aiheutuvan ilmastovaikutuksista. M. 0-B.

Ilmankerääntyminen (pneumatosisj, esiintyy
erimuotoisena taudinilmiönä: luonnottomana i:nä
suolissa (ähky, meteorismi) , keuhkoissa (keuhko-
emfyseemi) tahi myöskin paikoissa, missä sitä

luonnostaan ei ollenkaan ole, niinkuin keuhko-
pussissa (pneumothorax) , ihonalaisessa soluku-
doksessa (ihoemfyseemi). M. OB.
Ilmankoettaja, laitos, jolla erikoisten kem.

aineiden avulla määrätään tärkeimmät ilmassa
olevat eri ainemäärät, happi, typpi ja hiilihappo.

(B. V. E.)
Ilmankosteus. Ilmakehä sisältää kaikkialla

maan päällä ajoittaisin vaihtelevan määrän vesi-

kaasua. Tämä on läpinäkymätön ja väritön kaasu
kuten ilma itsekin, mutta kun se ilman lämpöti-
lan laskiessa muuttuu vesihöyryksi, tulee se sil-

mälle huomattavaksi harmahtavan usvan muo-
dossa (vrt. Pilvet). Vesikaasua haihtuu ilmaan

alituisesti ei ainoastaan merien, järvien, jo-

kien j. n. e. pinnasta, vaan maastakin, sem-
minkin sellaisilta paikoilta, missä on rehevä
kasvullisuus. Haihtuminen tapahtuu joka lämpö-
tilassa, myös silloin kun lämpömittari osoittaa
alle 0°. Jää ja lumi haihtuvat näet kuten vesikin,
minkä huomaa esim. siitä, että jäätyneet kosteat
vaatteet kuivuvat. — I. määrätään hygrometrillä
(ks. t.) . Jos lasketaan sen avulla esim. 1 m^:iin il-

maa sisältyvän vesihöyryn paino (grammoissa)

,

niin saadaan ilman absoluuttinen kos-
teus. Tämän suuruuden saattaa myös ilmoittaa
kuten ilmanpaineen millimetreissä, jolloin tarkoi-
tetaan, että vesihöyryn jäntevyyttä pitää tasapai-
nossa sanotun korkuinen elohopeapatsas. Tunne-
tulla lämpöasteella on se vesihöyryn paljous, jonka
ilma voi korkeintaan sisältää ja siis myös vesihöy-
ryn maksimijäntevyys, määrätty (ks. Höyry).
Seuraavasta taulukosta nähdään vesihöyryn
maksimijäntevyys ja 1 m': iin sisältyvän kylläste-
tyn vesihöyryn paino muutamilla lämpöasteilla:

Lämpötila _ 10'' 0° 10° 20° 30°

Vesihöyryn paino mnnssä 2,2 4,(i 9,i 17,4 -51,5

„ „ gr:ssa

1 m- kohti .... 2,4 4,9 !).3 17,2 3(i.i

Kun ilmakehä erilaisten olosuhteitten vallitessa
voi vastaanottaa hyvin erisuuruisia vesihöyry-
määriä, on tärkeätä tietää, montako prosenttia
tämä määrä on kulloinkin siitä määrästä, jonka
ilma voisi sisältää, jos se olisi kyllästetty vesi-

höyryllä ilmanpaineen ja lämpötilan ollessa

muuttumattomina. I:n täten määrättyä suuruutta
sanotaan relatiiviseksi kosteudeksi.
Ilman kuivuuden tai kosteuden ilmaisijana ei

absoluuttisella kosteudella ole läheskään samaa
merkitystä kuin relatiivisella. Ilmaa voi näet
korkean lämpötilan vallitessa pitää hyvinkin kui-
vana, vaikka se sisältää enemmän vesihöyryä
kuin toisella kertaa alemmalla lämpöasteella,
jolloin sitä on katsottava kosteaksi. Veden haih-

tumisen nopeus jollakin paikkakunnalla eli i 1-

manalan höyrystymis voima (eva--
poratsionivoima) riippuu sentähden enem-
män ilman relatiivisesta kuin absoluuttisesta kos-

teudesta. Tästä seuraa, että edellisellä on tär-

keämpi merkitys kasvien, eläinten ja ihmisen me-
nestymisen ehtoja tutkittaessa. Kun relatiivinen

kosteus on kovin pieni, niin kasvit helposti pala-

vat, jos se taas on liian suuri, niin haihtuminen
ei voi tapahtua vapaasti ; kasvit ikäänkuin tukeh-

tuvat. Toiset kasvit eivät esim. menesty Venäjän
kuivilla aroilla, vaikka lämpötila olisi niille

siellä sopiva, toiset taas eivät viihdy läntisessä

Isossa-Britanniassa, missä i. on verrattain suuri.

Ihmisen transpiratsioni (nesteiden hikoaminen
ruumiista) ja sen kanssa yhteydessä oleva janon-

tunne ovat niinikään suuresti riippuvaiset

i:sta. Kuivassa ilmassa tapahtuu voimakas hi-

koaminen ihosta, joten ruumis pysyy viileänä

ja säilyttää korkeallakin lämpöasteella työ-

kykynsä, kun sitä vastoin kostea ilma estää

hikoamisen ja lepää painostavana ihmisen ruu-

miilla, hävittäen sen työnhalun ja hyvinvoinnin
tunteen. — Absoluuttisen kosteuden vuotuis-

keskiarvo on suurin (19 mm) päiväntasaajalla

ja pienin (3 mm) navalla, mutta relatiivinen

kosteus on kummallakin seudulla suurempi kuin
muualla maan päällä, kohoten yli 80%. Absoluut-
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tinen kosteus on korkeammalla merenpinnasta

pienempi kuin alempana. Mutta koska lämpö no-

peasti alenee pystysuorassa suunnassa, on vesi-

kaasu ylempänä ilmassa lähempänä kaste-

pistettään (ks. t.), jonka tähden relatiivinen

kosteus määrättyyn korkeuteen asti suurenee,

vielä ylempänä jälleen pienetäkseen. — Samoin
kuin ilman lämpötila vaihtelee i:kin määrätyillä

päivittäisillä ja vuotuisilla ajanjaksoilla samalla

paikkakunnalla. Absol. kosteus osoittaa päivit-

täisin verrattain pieniä muutoksia. Merellä,

rantamailla ja hyvin ko.steassa sisämaassa se

lisääntyy aamupäivällä ja on suurin päivän

lämpimimpänä aikana noin klo l:stä klo 3:een

i. p. Iltapäivällä ja yön kuluessa se taas vähenee

.saavuttaen miniminsä noin klo 2 yöllä. Sisä-

maissa sillä on kaksi maksimiarvoa, toinen aamu-,

toinen iltapäivällä. Pienin vesihöyrypaine

siellä on aamulla auringonnousun aikana.

Absol. kosteuden vuotuinen vaihtelu seuraa tar-

kasti lämpötilan vaihdoksia; pienin höyrypaine

on talvikuukausina ja suurin kesällä. — Rela-

tiivisen kosteuden päivittäinen vaihtelu on pal-

joa huomattavampi kuin absol. kosteuden. Se on

suurin aamulla, pienin iltapäivällä. Korkeampaa
lämpötilaa vastaa näet pienempi, alempaa lämpö-

tilaa suurempi relat. kosteus. Sen vuotuinen

vaihtelu taas on paljoa epäsäännöllisempi kuin

absol. kosteuden. Keskimäärin sen arvo on

suurempi talvella (joulukuu-helmikuu) ,
pienin

kevätkesällä (toukokuu-kesäkuu). Vaihtelun laa-

juus 1. amplitudi on meren rannoilla pie-

nempi kuin sisämaassa, mutta muuten hyvin eri-

lainen erilaisilla seuduilla. — I:n suuruutta il-

maisevana käsitteenä käytetään ilmatieteessä

myös n. s. kyllästy s vajausta (Sätti-

gungsdeficit). Tällä tarkoitetaan sitä vesikaasu-

määrää. minkä ilma vielä voi vastaanottaa tul-

lakseen kyllästetyksi olevissa olosuhteissa. Kyl-

lästysvajaus merkitään tavallisesti kuten absol.

kosteus millimetreissä elohopeapainetta. Se on

hyvä mittakaava arvosteltaessa kysymystä, onko

joku paikkakunta kuiva vai kostea. Sen päi-

vittäisvaihtelua ei ole vielä tarpeeksi tutkittu.

Vuotuinen vaihtelu taas seuraa tarkoin lämpö-

tilan muutoksia; minimi on joulu-helmikuussa,

maksimi kesällä. U. S:n.

Ilmanlämpötila. Ilmakehän lämmön päälähde

on auringon lämmönsäteily. Se lämpömäärä,
minkä auriruko säteilee minuutissa ilmakehän ylä-

rajalle 1 em-:n suuruiselle, säteitä vastaan kohti-

suoralle pinnalle, on 3 grammakaloria (ks. I n s o-

latsioni). Samankokoista, säteisiin nähden

vinossa asemassa olevaa pintaa vastaan tulee

sitä vähemmän lämpöä, kuta viistommin säteet

sille lankeavat. Jos pinnan ja säteiden muodos-

tama kulma on esim. 30°, niin tietyn sädekimpun
lämpö leviää kaksi kertaa suuremmalle pinnalle

kuin kulman ollessa 90°, ja pinta tulee puolta

heikomman lämpösäteilyn alaiseksi. Maanpinta-
kin lämpiää niin ollen sitä enemmän, kuta kor-

keammalle aurinko nousee taivaalle ja kuta

pystysuoremmin sen säteet siis kohtaavat maata.

Pystysuorat säteet lämmittävät maanpintaa te-

hokkaammin kuin vinot säteet muistakin syistä.

Ilmakehä imee nimittäin osan sen läpikulkevista

säteistä, ja imeytynyt lämpömäärä on sitä suu-

rempi kuta vinommin säteet maahan saapuvat,

koska niiden on kuljettava vahvemman ilma-

kerroksen läpi auringon ollessa alempana tai-

vaalla. Kuiva ilma on verrattain läpikuultava

auringon valoisille lämpösäteille. Pystysuorasti

maata kohti suuntautuneista säteistä ilmakehä

imee kirkkaana päivänä n. 30 %. Kuta kos-

teampi tai pilvisempi ilma on, sitä enemmän se

nielee ja sitä väliemmän se läpäisee näitä säteitä.

i

I
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Heinäkuun isotermit. — Lämpötila yli O".

Arvellaan, että meillä vain '/, ä '/lo siitä lämpö-
määrästä, jonka aurinko säteilee ilmakehän ylä-

rajalle, saapuu maanpinnalle. Tästä osa heijastuu,

mutta loput imeytyvät siihen kohottaen sen läm-
pötilaa. Se lämpömäärä, minkä maapallo vuosit-

tain auringosta vastaanottaa, on niin suuri, että

se kykenisi sulattamaan maapalloa ympäröivän,
31 m vahvan jääkerroksen. Maa hohtaa vuoros-

taan pimeitä lämpösäteitä ulos avaruutta kohti,

mutta ko.ska ilma on niille hyvin läpikuultama-
ton. nielevät alimmat ilmakerrokset suurimman
osan niistä. Sitä paitsi maa luovuttaa näille ilma-

kerroksille lämpöä pienemmässä määrässä johta-

malla. Niiden lämpötila riippuu sentähden lähei-

sesti maanpinnan laadusta. (Paljas hiekkamaa läm-
piää enemmän kuin metsä- ja niittymaa, manner-
maa enemmän kuin meri.) Tasapaino i:ssa on saa-

vutettu, kun maa ja ilmakehä luovuttavat ulos ava-
ruuteen yhtä paljon lämpöä kuin auringon läm-
mönsäteily niille tuottaa. Maanpinnan luona oleva

ilma tulee lämmetessään ohuemmaksi ja kohoaa
ylöspäin vieden lämpöä mukanaan ylempiinkin
ilmakerroksiin. Mutta kuta korkeammalle lämmin
ilma nousee, sitä enemmän se, tultuaan pienem-
män paineen alaiseksi, laajenee ja jäähtyy, eikä
sen lämpö tule ylimpien kerroksien hyväksi.
Jos ilma olisi täydellisesti kuivaa, alenisi sen läm-
pötila ylöspäin 1° C kultakin 100 m:ltä, mutta
koska se todellisuudessa sisältää jonkun verran
vesikaasua, niin aleneminen ei ole kuin 0,5-0,6

astetta mainitulta väliltä (5 km:n korkeuteen asti)

.

Ilman mukana ylöspäin kohoava vesikaasu lähe-

nee näet jäähtyessään yhä enemmän kastepistet-

tänsä (ks. Kaste) ja tiivistyy lopuksi vedeksi.

Tiivistyminen tuottaa lämpöä ja hidastuttaa il-

man jäähtymistä. Tämän ilmiön vaikutus vähe-
nee kuitenkin paljon suuremmilla korkeuksilla.

—

I:lla on sekä päivittäisiä että vuotuisia vaihte-

luja, jotka johtuvat: edelliset maapallon pyörimi-

sestä akselinsa ympäri, jälkimäiset maan liik-

keestä auringon ympäri. Vaarinottamalla i:aa

vuorokauden kuluessa, huomaa, että se kohoaa
aamupäivällä, saavuttaa korkeimman arvonsa
kohta puolenpäivän jälkeen (klo 1-2 i. p.) ja las-

kee sitten jälleen auringonnousuun asti. Kuu-
massa vyöhykkeessä sijaitsevilla paikkakunnilla

on tämä vaihtelu päivä päivältä vuoden umpeensa
suunnilleen sama, mutta lauhkeassa ja kylmässä
vyöhykkeessä i:n vaihtelun sääntöperäisyys mo-
nesta syystä häiriytyy. Noiden tilapäisten häi-

riöiden laskuista poistamiseksi tehdään suuri

luku havaintoja i:sta vuorokauden joka tuntina

pitemmän aikaa usean vuoden kuluessa ja laske-

taan esim. saman kuukauden havainnoista i:n

keskiarvo vuorokauden joka tunnilta. Täten saa-

daan i:n keskimääräinen vuorokautinen
kulku siltä kuukaudelta. Se osoittaa, että vuo-

rokauden korkeimman ja alimman lämpötilan ero

— vuorokautinen amplitudi — vaih-

telee vuodenajan ja paikkakunnan mukana: on

suurempi kesällä kuin talvella, suurempi manner-

maalla kuin merellä ja rantamailla. Siten on

esim. Helsingissä vuorokautinen amplitudi kesä-

kuussa 6 ast., tammikuussa l,i ast. ja Sodanky-

lässä kesäkuussa 9,5 ast., tammik. 1,2 ast. Vaa-

sassa on kesäkuun vuorokautinen amplitudi 5,i

ast., Värtsilässä 10 ast. Myös sään laatu vaikut-

taa vuorokautisen amplitudin laajuuteen. Pienin

on amplitudi aivan pilvisenä päivänä. I:n vuo-
tuisen kulun tutkiminen edellyttää n. s. k e s-

kilämpötilojen tuntemista. Vuorokauden
keskilämpötila saadaan, kun havaitaan i:aa vuo-

rokauden joka tuntina ja näistä havainnoista ote-

taan keskiarvo. Jotenkin tarkasti voidaan vuo-

rokauden keskilämpötila määrätä laskemalla kes-

kiarvo klo 7 a. p., klo 2 i. p. ja klo 9 i. p. teh-
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dyistä havainnoista tai myös vuorokauden kor-

keimmasta ja alimmasta lämpötilasta. Kuukau-
den keskilämpötila saadaan laskemalla sen kaik-

kien vuorokausien keskilämpötilojen keskiarvo, ja

vuoden keskilämpötilan antaa kaikkien vuoden

kuukausien keskilämpötilojen keskiarvo. Koska
lämpötila samana kuukautena eri vuosina on hy-

vinkin vaihteleva, saadaan jonkun paikkakunnan
keskilämpötila kultakin kuukaudelta vasta usean

vuoden havainnoista. Paikkakunnan keskiläm-

pötilan antaa useampana vuonna määrättyjen

Tuotuisten keskilämpötilojen keskiarvo. — I:n

vuotuinen kulku eri seuduilla maan päällä on

myös sangen muuttelevainen. Voiko esim. aja-

tella suurempia vastakohtia i:aan nähden kuin
Tyvenessä-meressä oleva troopillinen saari Ja-

louit, jonka lämpötila on päivä päivältä, vuosi

vuodelta miltei aivan muuttumattomasti sama
(n. 26° C), ja koillisessa Siperiassa sijaitseva Ver-

hojansk, jossa lämpimimmän ja kylmimmän kuu-

kauden keskilämpötilojen ero — vuotuinen
amplitudi — on 66°C, ja vuoden keskimää-

räisen suurimman ja pienimmän lämpötilan ero

93,5°C. Amplitudi on yleensä suurempi manner-
maan sisäosissa kuin merellä ja meren läheisillä

seuduilla. Sisämaassa on näet kesä kuumempi,
talvi kylmempi kuin meren rannalla.

Vuotuinen amplitudi pienenee myös kuta lä-

hempänä paikkakunta on päiväntasaajaa. —
Vuoden kuumin aika ei ole sinä vuoden aikana,

jolloin aurinko nousee korkeimmilleen, vaan noin

kuukautta myöhemmin, koska maa vielä jonkun
aikaa pisimmän päivän jälkeen vastaanottaa .lu-

ringosta enemmän lämpöä kuin se säteilemällä

menettää. Vuoden kylmin aika sattuu myös vasta

noin kuukautta lyhyimmän päivän jälkeen.

Meillä on helmikuu yleensä kylmin kuukausi;
useimmissa kohden maatamme on kuitenkin tam-
mikuu melkein yhtä kj^lmä ja muutamilla paikka-

kunnilla Lapinmaassa kylmin kuukausi. Korkein
lämpötila on heinäkuun jälkimäisellä puoliskolla;

se sattuu aikaisimmin sisämaassa (vuotuinen

amplitudi 26°-27°C), myöhäisimmin lounaisessa

saaristossa (amplitudi 17°-18°C). — Yleiskat-

saus i:n jakautumisesta maapallolla saadaan, jos

kartalla yhdistetään viivoilla kaikki ne paikka-

kunnat, joiden keskilämpötilat samana ajanjak-

sona (vuodessa, kuukaudessa) ovat yhtä suuret.

Täten piirrettyjä viivoja sanotaan i s o t e r-

m e i k s i (ks. t.) . Jos maa olisi täydellisesti pal-

lonmuotoinen ja sen pinta joka kohdaltaan aivan

samankaltainen, niin pitäisi kaikilla samalla pa-

rallelipiirillä sijaitsevilla paikkakunnilla olla ai-

van sama i. Vuoden isotermit seuraavat

kyllä pääasiallisesti parallelipiirejä, mutta niissä

on kuitenkin huomattavia mutkia. Niinpä
on samalla leveysasteella Pohjois-Ameriikassa
ja Aasiassa kylmempi kuin Euroopassa. Vuotui-

nen keskilämpötila alenee mannermaalla nopeam-
min kuin merellä navoille päin. Atlantin valta-

meren pohjoisosassa vahvasti pohjoista koliti

kaareilevat vuosi-isotermit ilmituovat lämpöi-

sen merivirran olemassaolon (Golf-virta). Tam-
mik. :n isotermikartasta näkee, että kylmimmät
paikat, n. s. p a k k a s n a v a t, pohj. maanpuolis-

kolla ovat Pohjois-Ameriikassa ja koill. Aasiassa
(ei navalla). Eteläisellä maapuoliskolla seuraavat

isotermit tarkemmin parallelipiirejä kuin pohjoi-

sella, josta selvästi huomaa meren tasoittavan

vaikutuksen i:aan. Suomen koko vuoden iso-

termikartta osoittaa niinikään, että meri samalla

leveysasteella on maata lämpimämpi. Lämpimin
seutu Suomessa on saaristomeri lounaassa, missä
vuotuinen keskilämpötila on -f- 5°C, kylmin
taas Enontekiön Lappi — keskilämpötila — 3°C.
— Kuukausi-isotermeistä kylmimmän kuukauden
(tammikuun) ja lämpimimmän kuukauden (heinä-

kuun) isotermit ovat tärkeimmät, koska ne anta-
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vat paraimman käsityksen AHiotuisesta lämpö-
tilavaihtelusta. Suomen tammi- ja heinäkuun
isotermikartoissa herättää huomiota isotermien
mutkailu Suomenlahden ja varsinkin Pohjan-
lahden rannikkoja myöten. IJ. S: n.

Ilmanpaine. Ilmalla kuten kaikella aineella
on painavuutta. Ilmameressä niin hyvin sen
pohjalla, maanpinnalla, kuin ylempänä olevat
kappaleet ovat sentähden niillä lepäävän ilma-
patsaan painavuudesta johtuvan puristuksen alai-

sia. I:n olemassaolo saatiin vasta 17:nnellä vuo-
sis. kumoamattomasti todistetuksi. Galilei oli en-

simäinen, joka käsitti ilman olevan painavan
kappaleen. Sittemmin hänen etevin oppilaansa
Torricelli teki kuuluisasta kokeestaan barometri-
putkella (ks. Ilmapuntari) sen johtopää-
töksen, että elohopea nousee ilmattomaan put-

keen i:n vaikutuksesta. Pascal kehitti tätä aja-

tusta ja osoitti Perier'n avustamana (1648), että

i. on sitä pienempi kuta ylempänä joku paikka-
kunta sijaitsee. Ylemmät ilmakerrokset paina-
vat näet alempia, ja koska ilma on hyvin kokoon-
puristuvaista, on sen tiheys ja jäntevyys (eks-

pansioni) maan pinnalla suurempi kuin ylem-
pänä. 5 km:n korkeudella ilman tiheys on vain
puolet, 10 km: n korkeudella O, s, 15 km: n korkeu-
della 0,16 ja 60 km: n korkeudella vain 0,oi ilman
tiheydestä merenpinnalla. Vaikka ilma viimemai-
nitulla korkeudella on jo niin tavattoman ohutta,

voi kuitenkin siitä korkeudesta, jossa tähdenlen-
not syttyvät ja jonne revontulet leviävät, päät-

tää ilmakehän ulottuvan ainakin 300 km:n kor-

keuteen. I:n suuruus luetaan ilmapuntarista.

Kun merenpinnan luona ilmapuntarin elohopea-
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pat.sas on keskimäärin 760 mm korkea, niin se

tietää, että ilmakeliä painaa siellä jokaista pin-

taa voimalla, joka on yhtä suuri kuin tällä pin-

nalla seisovan 760 mm korkuisen elohopeapyl-

vään paino. Yhtä cm-:iä kohti tuo paino tekee

(elohopean ominaispaino on 13,6) 13,6X^6 g
= 1,033 kg 1. suunnilleen 1 kg. Tätä painetta

sanotaan yhden atmosfäärin 1. ilma-
kehän paineeksi. Täyskasvuista ihmistä pai-

naa ilmakehä n. 14 ä 15 tuhannen kg:n voimalla.

Tavallisissa oloissa ei tuota painetta kuitenkaan
huomaa, se kun vaikuttaa joka suuntaan ja ih-

misen ruumiin suonet ja ontelot sisältävät osaksi

nesteitä, osaksi yhtä tiheätä ilmaa kuin ulkoilma,

jotka vastustavat ulkonaista painetta. I. alenee

merenpinnasta ylöspäin 1 mm kultakin 11 met-

riltä. Yksinkertaisilla punnituskokeilla voi näyt-

tää, että 1 litra ilmaa painaa 1,S93 g (i:n ollessa

760 mm, 0°:ssa) ja ilman ominaispaino on siis

0,001203. Vaikka ilma onkin näin kevyttä, niin

ilmakehä suunnattoman suuruutensa tähden kui-

tenkin lasketaan painavan noin 5 trillioonaa kg.

Kun ilma on sitä kevyempää kuta lämpöisem-

pää ja kosteampaa se on. vaihtelee i:n suuruus

paikkakunnan ja vuodenaikojen mukana. Pienim-

mät ovat vaihtelut merellä ja sen läheisyydessä,

suurimmat ja säännöllisimmät mannermaitten
sisäosissa. Näissä vallitsee talvisaikana korkea,

kesällä alhainen i. Valtamerillä i. on yleensä

suurin lämpöisempinä vuodenaikoina, pienin kyl-

mempinä. Sisämaassa synnyttää näet kesällä

maanpinnan ja alempien ilmakerrosten vahva
lämpeneminen ylöspäin kohoavan mahtavan
ilmavirran. Tästä syntyvää i:n vähenemistä ei

ilmassa olevan vesikaasun, lämpötilan kohotessa

kasvava jäntevyys voi korvata. Äärimäisimmät
havaitut i:t ovat 808,7 mm ja 685,5 mm (meren-

pinnalle sovellettuina). I:n jokapäiväinen vaih-

telu on kuumassa vyöhykkeessä hyvin sääntö-

peräinen. Yleensä on i:lla siellä .suurin — mak-
simiarvonsa — klo 10 a.p. ja klo 10 i.p., pienin

eli minimiarvonsa klo 4 a.p. ja klo 4 i.p. Ilma-

puntarin päivässä osoittaman suurimman ja pie-

nimmän paineen erotus on i:n vaihtelun ampl i

tudi: tämä on suurin päiväntasaajalla ja se

pienenee leveysasteen kasvaessa, ollen miltei huo-

maamaton navoilla. Hann selittää syyn i:n eri-

laiseen päivittäiseen vaihteluun eri paikoilla

maan päällä olevan siinä, että tämä vaihtelu

on pidettävä yhdistettynä ilmiönä. I:n heilahduk-

seen, jolla on kaksi maksimi ja minimiarvoa
vuorokaudessa, on yhdistynyt yksinkertainen i:n

heilahdus, jolla on yksi maksimi ja minimiarvo
samassa ajassa. Kdellisen amplitudi on päivän-

tasaajalla 3-5 kertaa jälkimäisen amplitudia

suurempi, mutta pienenee säännöllisesti navoille

päin, niin että korkeammilla leveysasteilla yksin-
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kertainen heilahdus voi jäädä miltei yksin mää-
rääväksi. — Melkein kaikkien meteorologisten
ilmiöitten oikeata ymmärtämistä varten on tär-

keää tuntea, miten i. jakautuu yli maapallon.
Sentähden piirretään kartalle (synoptiselle
kartalle) saman i:n alaisia paikkoja yhdistäviä
viivoja n. s. isobaareja (ks. t.) Kartoista
(ks. kuvia) saa käsityksen i :u keskimääräisestä ja-

kautumisesta ja tuulensuunnasta tammi- ja heinä-
kuussa. I:lla on suurin vuotuinen keskiarvonsa
35° pohjoista leveyttä ja 30° eteläistä leveyttä.

Kummallakin maanpuoliskolla se on suurempi
talvella kuin kesällä. — Suuremmat i:n vaihdok-
set tekevät ihmisen ja eläinten elimiin epämie-
luisen vaikutuksen. Vuorille noustessaan tai ko-
hotessa ilmapallossa ylemmäksi ihminen rupee
tuntemaan, tultuaan ohuempaan ilmaan suurem-
milla korkeuksilla, omituista pahoinvointia. Hen-
gitys tulee vaikeammaksi, raukaisee ja nukuttaa,
kaikenlainen työ ja liike vaativat kovia voimain
ponnistuksia, päätä särkee ja huimaa, sydän ty-
kyttää kovasti ja lopuksi voi menettää tajunnan-
kin. Herkkyys tässä suhteessa on kuitenkin hyvin
erilainen eri ihmisissä— oireet alkavat tavalli-

sesti jo 3.000 m. korkeudella— ja tottumus vuori-
ilmastoon vähentää tuon n. s. v u o r i t a u d i n
kovuutta. Xiinpä tunnettu engl. matkailija E.
Whymper oli yötä Cotopaxi-vuorella (5,960 m)
kärsimättä mitään alhaisesta i:sta, eikä hän
Chimborazollakaan (6,253 m) tuntenut pahoin-
vointia. Samoin ruots. löytöretkeilijä Sven Hedin
kertoo, ettei hän, tehdessään tavattoman hanka-
lan matkansa Tibetiin Arkatagin yli, tuntenut
5,189 m korkeudellakaan hituistakaan pahoin-
voitia. vaikka hänen seuralaisensa ja vetojuhtan-
sakiu potivat vuoritautia. Ilmassapurjehtijat
ovat kohonneet vielä paljoa korkeammalle kuin
alppimaiden retkeilijät. Engl. J. Glaisher nousi
aina 11,000 m:iin, millä korkeudella i. on vain
150 mm. mutta silloin hän menikin tajuttomaiksi.

— Vuoritaudin syyt lienevät monenlaiset. Vähen-
netyn ulkonaisen i:n tähden puristuu veri

keskuselimistä pinnan suoniin. Liikaveri jälki-

mäisissä saa aikaan päänsäryn, korvat rupeavat
suhisemaan. I:n vähetessä pienenee myös hapen
jäntevyys, joten hengitys ei puhdista tarpeelli-

sessa määrässä laskimoverta hiilihaposta. Sen jäl-

keen kun radioaktiiviset ilmiöt ovat tulleet tun-

netummiksi ja huomattu, että vuoristoilma voi

sisältää kolme jopa viisikin kertaa niin paljon

radioaktiivista ainetta kuin ilma alangolla, sekä
osoitettu, että ihmisen ruumiin pinta ikäänkuin
verhoutuu tuollaiseen ilmakerrokseen, joka lähet-

tää Becquerel-säteitä, niin on ruvettu vuoritaudin
syiksi lukemaan myös radioaktiivisia vaikutuk-
sia.

—
' Ihminen voi kestää atmosfäärin painetta

melkoista korkeampaa i:tta. Käytännössä tämä
tulee kysymykseen etenkin töissä vedenpinnan
alla n. s. sukeltajakelloissa. 10 m:n syvyydessä
on jo kestettävä kahden atmosfäärin paine. Suu-
rempi i. tuottaa enemmän tai vähemmän tuntu-

vassa määrässä korvien pakotusta ja suhinaa,

hengityksen ja sydämen toiminnan hidastumista,
hikoilemista j. n. e. TJ. S:n.

Ilmanpaineenmerkitsijä ks. Ilmapun-
tari.
Ilmanpuristuskone, työkone, jota käytetään

ilman tahi muun kaasun puristamiseen pienem-

pään tilaan, jossa se vaikuttaa suuremmalla pai-

neella. I. on pumpun tai höyrykoneen tapainen
vaikka sen toiminta on päinvastainen kuin
höyrykoneen; se voidaan tehdä yksi- tai kaksi-

toiminen (ks. t.). Sulkueliminä käytetään joko

luistia tahi venttiilejä. Puristettaessa kuumenee
ilma ja se on senvuoksi jäähdytettävä vedellä:

käytettyyn vesijäähdytykseen katsoen on kui-
via i:ta, joilla ou aiuoastauu veden jäähdyttämä
vaippa (ks. Höyry vaippa), puolimär-
kiä i:ta, joissa vettä ruiskutetaan silinterin si-

sään, sekä märkiä i:ta, joissa silinteri aina on
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osaksi vedellä täydetty
;

jälkimäisissä voidaan
käyttää suurempaa nopeutta. Yksisilinterisissä

i:ssa puristetaan ilma yleensä korkeintaan 7

ilmakehäiseksi
;
jos halutaan korkeampaa puris-

tusta, käj-tetään n. s. yhdistettyä järjestelmää,

jossa ilma puristetaan kahdessa tahi kolmessa
silinterissä peräkkäin. I. saa liikkeensä joko teh-

taan siirto- 1. transmissioniakselista hihnan
kautta, tahi sitä käyttää erityinen, enimmäkseen
suoraan kytketty höyrykone; väliin myös sähkö-

kone. Puristettua ilmaa käytetään m. m. sulatta-

moissa suuremman palamiskuumuuden aikaan-

saamiseen, nosto- ja työkoneiden käyttämiseen
(höyryn paineen sijasta), samoin kaikenlaisiin

u. s. pneumaattisiin työkaluihin ; vuorikaivok-

sissa, tunneli rakennuksissa ja ilmakaivoperus-
tuksissa veden poistamiseen ; torpedokoneiden,

sumusireenieu y. m. käyttämiseen ja kaikissa

näissä tarvitaan suurempia tai pienempiä ilman-

puristuskoneita. E. S-a.

Ilmansuunnat ovat atsimut-kulman määrää-
miä horisontaalitason suuntia. Jo vanhoista
ajoista on ollut vakiintunutta jakaa näköpiiri

neljään pääsuuntaan: etelä, länsi, pohjoinen ja

itä (kardinaalipisteet) . Pääsuuntien muodosta-

mien kulmien puolittajat määräävät 4 uutta
suuntaa: lounas, koillinen, luoteinen ja kaakko.
Merimiehet jakavat näköpiirin 32, osaan, kom-

passipiiruun, ja määräävät suunnan näitten

avulla. Täten syntyneitten ilmansuuntien keski-

näinen asema selviää allaolevasta yhdistelmästä,

johon on kirjoitettu englantilaiset nimitykset ja

niistä johdetut kansainväliset merkit.

1. Etelä South S
2. South by We8t SbW
3. Etelälounas South-South-West SSW
4. South-West by South SWbS
5. Lounas South-West SW
6. South-West by West ST^Id"^'

7. Läusilciunas West-Souih-West WSW
8. Westby South WbS
9. Län«;i West W

10. West by North WbN
11. Läusiluoteinen West-Nortli-West WXW
12. Xorth-West by We8t NWbW
'3. Luoteinen Xorth-West NW
14. North-West by North N'WT)N
1.5. Pohjoisluoteinen North-Xorth-West XXW
16. X'orthbyWest XbW
17. Pohjoinen North X"

15. North by East XbE
19. Pohjoiskoillinen North-North-East NNE
20. North-East by North XEbN
21. Koillinen North-East NE
22. North-East by East XEbE
23. Itäkoillinen East-North-East ENE
24. Eastby North EbN
25. Itä East E
26. Eastby South EbS
27. Itäkaakko East-South-East ESE
28. South-East by East SEbE
29. Kaakko South-East SE
30. South-East by South SEbS
31. Eteläkaakko South-South-East SSE
32. South by East SbE

//. R.

Ilmansuuntainen jako ks. M a a ii j a k o

Ilmantiheydenmittari ks. Ilmapuntari.
ILmantiivistäjä ks. 1 1 m a n puristusko n e.

Ilmanvaihto 1. ventilatsioni (lat. ven-

tihVtiö < ventus = tuuli, veto). Ilman uudistus
huoneissa, joissa ihmisiä tai eläimiä oleskelee,

on uudenaikaisen terveyshoidon tärkeimpiä te-

kijöitä. Ilman turmelevat hengityksen kautta
syntynyt hiilihappo, vesihöyry ja ruumiin hies-

tys, valaistuksesta johtuvat palamiskaasut, tomu
ja mikrobit. Koska hiilihappo määränsä suuruu-
teen nähden enimmin vaikuttaa ilman turmeltu-
miseen ja koska hiilihappomäärä useassa tapauk-
sessa on suhteellinen muihin ilmaa turmeleviin
aineksiin, käytetään hiilihappopitoisuutta ilman
puhtaudenlaadun mittaajana. Tämän, Pettenko-
ferin tutkimusmenetelmän mukaan on ilma eh-

dottomasti puhdas, jos se ei sisällä hiilihappoa

enemmän kuin O,? kutakin ilman tilavuuden
tuhannesosaa kohden. Kun täyskasvanut hen-

kilö tunnittain hengittää ulos 18-30 1 hiilihap-

poa, tulisi ilmanvaihdon henkilöä ja tuntia koh-

den vastata 100 m^ Tähän tulisi ainakin sairaa-

loissa pyrkiä; 60-80 m^ pidetään tyydyttävänä
(tehtaissa ja työpajoissa 60 m^, teattereissa

40-50 mS kouluissa 12-30 m^ tav. asuinhuoneissa
15-20 m', makuuhuoneissa 40 m^).

Ilmanvaihto rakennuksissa perustuu siihen yk-

sinkertaiseen tosiseikkaan, että ilma lämmetes-
sään kepenee ja joutuu liikkeesen, pyrkii ylös-

päin. Ilmanvaihto on siihen nähden, millä tavoin

se aikaansaadaan, joko luonnollinen tai keinote-

koinen. — Luonnollinen ilmanvaihto
syntyy aina, kuu jossakin huoneessa on toinen

lämpömäärä kuin sitä ympäröivällä ulkoilmalla

ja se on sitä voimakkaampi, kuta suurempi tämä
lämmönero on. Tavallinen järjestelmä

on se, että raitis ilma otetaan sisään

ulkoseinässä olevan aukon, venttiilin

tai ikkunan kautta, ja turmeltunut

ilma johdetaan pois erityistä imutor-

vea pitkin (uunilla varustetuissa huo-

neissa tätä vastaa uunin venttiili,

joka vie ilman savutorveen) . — Ve-

don tuntumisen vähentämiseksi va-

rustetaan nykyään usein ikkunan ylä-

osa avattavalla laitteella, jonka ylös-

päin vino asento johtaa raittiin ilman

ensin ylös kattoon päin. Saman-
lainen tarkoitus on venttiilin yhtey-

teen sovitetulla raittiin ilman hajoit-

tajalla (reijillä varustettu ontto

kattoli-sta tai kattoparru) . Uunin
venttiilin sovitusta (käytetyn ilman

poi-sjohtamista varten) on, samoin kuin itse uunin

(ks. t.) rakennetta, viime
aikoina koetettu tehdä
tarkoituksenmukaisem-

maksi. Niin on venttiili

siirretty uunin alaosaan
lähelle lattian rajaa ja

johdettu savutorveen si-

ten, ettei se vähentäisi

uunin lämpöä. Toinen
sovitus, jonka tarkoituk-

sena on saada raitis ilma
huoneeseen ilman vetoa,

lämpimänä on n. s. i 1-

m a n V a i li t o u u n i.

Lattianalaista kanavaa
pitkin kulkeva raitis ilma r.,**„ n„..^' Raittiin ilman
johdetaan minin taka- hajoittaja.
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osaau, jossa se tulitorvien välissä lämpiää ja tu-

lee Luoneeseen lähellä katon rajaa. Tällaiset sovi-

tukset ovat kuitenkin vielä ainoastaan kokeiluja,

vailla vakaantunutta käytäntöä. — Keinote-
koinen ilmanvaihto tulee kysymykseen
suuremmissa rakennuksissa, kuten teattereissa, ko-

koushuoneissa, kouluissa, sairashuoneissa y. m. s.,

jolloin ilmanvaihto useimmiten on yhdistettynä

keskuslämmitykseen. Lähtien samasta ajatuksesta

kuin luonnollisessakin, saadaan keinotekoisessa

i.-järjestelmässä kiertokulku aikaan kehittämällä

riiittiin ilman tuon-ti yhteiseen, suureen kanavaan
rakennuksen

pohjakerroksessa,
jossa ilma erityi-

sessä lämpökama-
rissa lämpiää ja

nousee seinissä ole-

via torvia pitkin

eri huoneisiin. Jo-

kaisen torven suu-
ruus määrätään
sitä vastaavan huo-
neen tarkoituksen
ja suuruuden mu-
kaan. Huoneista
käytetty ilma pai-

nautuu vuorostaan
pois toisia torvia

pitkin, (näiden
aukkoja on kussa-

kin huoneessa
kaksi, ylempänä
kesäilmanvaihtoa,

alempana talvi-ilmanvaihtoa varten), jotka ulla-

kolla kaikki yhtyvät yhteen tai useampaan suu-

rempaan kanavaan, ja katolla päättyvät erityi-

siin imupiippuihin. Talviseen aikaan, kun läm-
ja ulkoilman välillä on tar-

peeksi suuri, toimii tällainen

ilmanvaihtojärjestelmä taval-

lisesti ilman muita toimen-
piteitä, mutta sen yhteyteen
on kuitenkin useassa tapauk-
sessa sovitettu (tav. raittiin

ilman kanavaan) ventti-
laattori (ks. t.)

,
jonka

avulla ilmanvaihto samalla
kuin se yleensä käy järjes-

telmällisemmäksi, on mahdol-
linen sellaiseenkin vuoden-

aikaan, jolloin lämmitys on tarpeeton. — Täl-

laista venttilaattoria käytetään siis, kuten
ylempänä painamaan sisään raitista ilmaa (p a i-

ne- 1. pulsioni järjestelmä) tai myös
(kahviloissa, ravintoloissa j. m. s.) imemään pois

(imu- 1. aspiratsionijärjestelmä)
turmeltunutta ilmaa, jolloin sijaan hakeutuu
raitista.

Ilmalämmityksessä, joka muuten on sama kuin
ylempänä selitetty i.-järjestelmä, on ilman-
vaihto pakollinen, koska lämpöä välittävänä
aineena käytetään juuri ilmaa, höyry- ja vesi-

lämmityksessä ehdollinen, s. o. se voidaan
tarpeen mukaan avata tai sulkea lämmityksestä
riippumatta.

[M. V. Pettenkofer, „Ueber den Luftwechsel in

Wohngebäuden" ; Wolpert, ,,Theorie und Praxis

Kt^inotekoinen ilmanvaihto-
järjestelmä.

mönero huoneiden

der Ventilation und Heizuug"' (4 pain. 5 nid.,

nid. 1-4 1896-1905).] K. S. K.
Ilmanvaihtojärjestelmä ks. 1 1 m a n v a i h t o.

Ilmanvaihtouuni ks. Ilmanvaihto ja

Lämmityslaitokset.
Ilmapaine ks. Ilmanpaine.
Ilmapainerata, raiditic, jolla vaunut liikku-

vat puristetun ilman vaikutuksesta. Ne ovat
tavallisesti aivan pieniä ; tunnetuimmat ovat

torvipostiradat, joissa pienet vaunut liikkuvat
torvijohdoissa puristetun ilman (taikka ilman
oheuuuksen) vaikuttaessa torvessa tiiviisti kulke-

vaan levyyn eli mäntään. J. C-en.

Ilmapakoinen ks. Anaerobinen.
Ilmapallo ks. Ilmapurjehdus.
Ilmapallo-osastot. Jo noin pari vuosikym-

mentä on kaikkien suurvaltojen armeioissa ollut

komennuskuntia ilmapallovakoilua ja -tieduste-

lua vartoa. Nämä osastot suorittavat ilmapallo-

kokeita ja harjoituksia ja ovat, varsinkin Eans-
kassa ja Saksassa, saavuttaneet erinomaisia tu-

loksia. Ilmapurjehduksen nopean kehityksen
mukana nämä osastot ovat vakoilutoimen alalla

saaneet yhä suuremman merkityksen sodassa.

Kaikilla suuremmilla armeioilla on erikoinen

ilmalaivasto, johon Saksassa kuuluu ilmapallolla

varustettuja ilmalaivoja, Hanskassa sitävastoin

aeroplaaneja. M. v. E.
Ilmaparannus, hoitotapn, joka käyttää hyvä.k-

seen oleskelemista eri ilmastoissa, vuori-, ran-
nikko- y. m. iImastoi.ssa (klimatoterapia) , mutta
etupäässä, joko ohennetun tai tiivistetyn ilman
heugityttäuiiuen (pueuuiatuterapia)

,
jommoistu

käytetään muutamissa keuhkoja ja yleistilaakin

koskevissa taudeissa. Jf. 0-B.
Ilmapatti ks. V o s i k ii h 1 ii t.

Ilmapumppu, koje, jonka avulla ilma voidaan

tehdä ohuemmaksi tai tiiviimmäksi jossain ra-

joitetussa tilassa. I. on siis joko harvennu s-

tai tiivistys pumppu. Magdeburgin por-

mestari Otto von Guericke keksi 1650 harvennus-
pumpun ensimäi.sen muodon. Se oli kyllä hyvin

alkuperäistä laatua ja sitä oli sangen raskas käy-

tellä, mutta hänen onnistui kuitenkin silläkin

havainnollisesti — etenkin käyttämällä n. s.

Magdeburgin puolipalloja (ks. t.) -

—

osoittaa ilman aikaansaaman voimakkaan puris-

tuksen olemassa-olo. Tavallisessa (harvennus-)

i:ssa on nykyään seuraavat osat: pumppu-
torvi ynnä mäntä, imutorvi, lauta-
nen ja resipientti sekä barometriko e-

t i n. Pumpputorvi NN (kuva 1) on joko mes-

singistä tai lasista tehty

ontto sylinteri, jossa mes-

sinkinen, nahalla päällys-

tetty mäntä M voi liikkua

ilmaapitävästi ylös ja alas.

Männässä on ylöspäin au-

keneva läppä p. Pumppu-
torven pohjasta johtaa

imutorvi klegh resipien-

tiksi sanottuun, ilmaapitä-

västi lautasella ii lepää-

vään lasikupukkaan, josta

ilma on pois pumputtava. Imutorvessa on k-.n

kohdalla ylöspäin aukeneva läppä. Hanalla f

voidaan resipientti sulkea imutorven yhteydestä

ja hanan b:n läpi saattaa resipientissä olevan

ilman asettaa ulkoilman yhteyteen. Kun resi-

Kuva 1.
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pientti on ilmasta tyhjennettävä, pidetään imu-
torvea auki ja hanaa b suljettuna. Mäntää
pummpputorven pohjasta nostettaessa läppä p py-
syy kiinni. Pumpputorven alaosaan syntyisi siten

ilmasta miltei tyhjä tila, mutta ilmanpaine läpän
A- toisella puolen avaa sen, joten ilma resipien-

tistä leviää pumpputorveen. Kun mäntä paine-

taan alas, sulkeutuu läppä k ; ilma puristuu män-
nän alla kokoon, kunnes sen jännitys kasvaa
ulkoilman jäntevyyden suuruiseksi. Silloin läppä

p aukenee ja laskee ilman virtaamaan männän
läpi ulos. Jatkuva pumppuaminen harventaa yhä
enemmän resipientin ilmaa. Kokonaan ei ilmaa
voi kuitenkaan siitä tyhjentää. Se on mahdo-
tonta pääasiallisesti sen tähden, ettei mäntä käy
aivan tarkkaan pumpputorven pohjaan kiinni,

vaan jää siihen ilmaa sisältävä loma, n. s. h a i-

tallinen välys. Kun tähän kokoonpuris-
tettu ilma ei kykene avaamaan läppää p, ei jat-

kettu pumppuaminen enää harvenna resipientin

ilmaa. Tämän jäntevyyden ilmoittajana käyte-
tään tavallisesti n. s. barometrikoetinta
s. o. lyhennettyä elohopeailmapuntaria, jonka
putki on ainoastaan n. 20 cm pitkä. Se ilmaisee

sentähden vain n. ^4 atmosfääriä pienempiä
ilmanpaineita. Nopeammin ja täydellisemmin
kuin vastaselitetyllä i:lla saattaa ilmaa tyhjen-

tää sellaisella i:lla, jossa on kaksi pumpputorvea.
Boylen osoituksen mukaan tämä kone rakenne-
taan niin, että hammasrattaan ja vipulaitoksen
avulla toinen mäntä voidaan painaa alas sa-

maan aikaan kun toinen nostetaan ylös. Pump-
puaminen käy sen tähden kaksi kertaa nopeam-
min. Mutta siten vältetään myös se haitta, että

pumputessa yhä suurempi osa mäntään vaikut-
tavasta ulkoilman paineesta on voitettava, kun
mäntä nostetaan ylöspäin. Kaksinkertaisessa
i:ssa vastaa näet mainittua vastusta laskeutu-
vaan mäntään vaikuttava yhtä suuri ulkoilman
paine. — Nopeasti voi myös ilmaa pumputa
pois Bianchi'n ja Deleuirin kaksinkertaisesti vai-

kuttavilla i:illa, joissa on vain yksi pumppu-
torvi. — Gillin keksimä öljy ilmapumppu
on mäntäpumppu ilman haitallista välystä. Siitä

on parannettu laitos n. s. G e r y k-p u m p p u,

joka on laajalti levinnyt viime aikoina. Val-
mistaja ja patentinomistaja on A. Pfeiffer Wetz-
larissa. Läpileikkauksen siitä näyttää kuva 2.

Resipientistä ja imutorvesta A le-

viää ilma pumpputorveen tätä ym-
päröivän ilmasäiliön B:n ja ilma-

läven fj^kautta. Ilma puristetaan

männällä ja sen päällä olevan öljy-

kerroksen avulla läppää G/:tä
vasten, joka avautuu ja päästää
ilman kulkemaan sen päällä lepää-

vän öljykerroksen läpi ulos. Mo-
lemmat öljykerrokset sulautuvat

samalla yhteen. Kun mäntä on las-

keutunut niin alas, että ilmaläpi

on jälleen vapaa, virtaa uutta il-

maa resipientistä pumpputorveen.
Mäntää laskiessa puristuu myös
sen alle mahdollisesti joutunut

Kuva 2. öljy takaisin ylös läpän E läpi.

Määrättyjä menettelytapoja nou-

dattamalla Geryk-pumpulla voi saavuttaa harven-

nuksen aina 0,ooos mm:n paineeseen asti. — E 1 o-

hopeailmapumpulla saattaa ilman tyh-

M
Kuva 3.

jentää vielä tarkemmin. Ensimäisen tätä laatua
olevan, käytäntöön sovelletun i:n rakensi Geissler
1857. N. 76 cm pitkän lasiputken C
(kuva 3) yläpää päättyy laajempaan
lasiastiaan A ja. sen alapää on kumi-
letkulla D yhdistetty toiseen avonaiseen
lasiastiaan B. Edellisestä astiasta läh-

tee resipienttiin johtava ja hanan O
kantava lasiputki tr. Hanan O avulla
saattaa astian A joko sulkea tai yh-
distää vuoron perään resipientin ja

ulkoilmaan johtavan putken tp kanssa.
Molemmat astiat J. ja 5 sisältävät elo-

hopeata. Astian A ollessa ulkoilman
yhteydessä astia B kohotetaan, kunnes edellinen

täyttyy kokonaan ja p osaksi elohopealla. Sitten

suljetaan A, ja B lasketaan. Edelliseen jää siten

Torricelli'n tyhjiö. Tämä yhdistetään nyt kääntä-
mällä hanaa resipientissä olevan ilman kanssa,
joka leviää sinne. A suljetaan jälleen, sen ilma
puristetaan kokoon kohottamalla J5:tä, ja tiivis-

tetty ilma lasketaan pois. Sama menettely alkaa
sitten taas alusta. Geisslerin i:a ovat monet keksi-

jät parannelleet, kuten esim. Alvergniat, Töpler,

Hagen j. n. e. Töpler-Hagenin i:lla saattaa ilman
harventaa 0,ooooo2 mm:n paineeseen saakka. —
I:lla on tärkeä merkitys niin hyvin tieteessä

kuin teollisuudessa. Sokeriteollisuudessa sitä käy-

tetään ilmatyhjiön aikaansaamiseksi keitto- ja

haihdutusastioissa ja höyrykoneissa ilman tyhjen-

tämiseksi kondensaattorista. I:a käytetään myös
pneumaattisessa kirje- ja pakettilähetyksessä,

hehkulamppujen, lihamehusteen, tiivistetyn mai-
don y. m. valmistukseen. — Tiivistys-
pumppu eroaa harvennuspumpusta pääasialli-

sesti siinä, että läpät avautuvat päinvastaisiin

suuntiin. U. S:7i.

Ilmapuntari 1. barometri, kone, millä mi-

tataan ilmanpainetta. I:t voidaan jakaa elohopea-

ilmapuntareihin ja aneroideihin.

1. Elohopeailmapuntari. Jos n. metrin pitui-

nen putki täytetään elohopealla, ja asetetaan seiso-

maan, avonainen pää alaspäin elohopea-astiaan,

huomataan, että elohopea putkessa laskeutuu jon-

kin verran, mutta sitten pysähtyy, niin että pinta

putkessa jää n. 760 mm korkeammalle kuin

astiassa. Syynä siihen on ilmanpaine, mikä vaikut-

taa nesteen pintaan astiassa pakottaen putkessa

elohopean pysymään ylhäällä. Putkessa olevan elo-

hopean paino on yhtäsuuri kuin ilmakehän. Kui-
tenkaan ei silloin saa jäädä yhtään ilmaa putkeen.

Sentähden ilmapuntareita valmistettaessa kaikki

ilma poistetaan putkesta keittämällä. Ensimäisen
i:n valmisti 1643 it. fyysikko Torricelli. Ulkoil-

man vaikutukselle alttiin pinnan suuruus ei vai-

kuta mitään ilmapuntarikorkeuteen. Sentähden
valmistetaankin elohopea-ilmapuntareja monen-
muotoisia, joko n. s. astia-ilmapuntareita, joissa

elohopeaputki päättyy laajempaan astiaan, tahi

n. s. sifoni-ilmapuntareita, joissa astian sijasta

putken alapää on koukistettu ylöspäin. Laivoissa

käytettävät i:t ovat astia-ilmapuntareita, joissa

osa putkesta on hyvin kaita, niin että elohopea

vain hitaasti voi kulkea siitä läpi. Tämä on erit-

täin hyödyllistä kovissa myrskyissä, koska raskas

elohopea muutoin särkisi koneen. Elohopean ylä-

ja alapinnan ero määrätään tavallisesti mm:issä.

Astia-i:ssa luetaan usein vain yläpinta liikku-

mattomasta asteikosta. 1 mm:iä vastaavan asteen
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välin pitää silloin olla pienemmän kuin 1 mm,
koska alapinnan liikunta jätetään huomioonotta-
matta, tahi asteikko on liikkuva ja se asetetaan

lukiessa joka kerta niin, että alapinta tulee mää-
rätyn merkin kohdalle. Sifoni-i:ssa usein luetaan
määrätystä merkistä alkaen sekä ylä- että ala-

pinta toinen ylös- toinen alaspäin, jolloin lukemien
summa on i:n korkeus, tahi laitetaan niissäkin

alapinta määrätyn merkin kohdalle ja luetaan

vain yläpinta. Paljon huolta ja vaivaa on käy-

tetty sellaisten sifoni-ilmapuntarien suunnittele-

miseen, joita mukavasti voi kuljettaa mukana
matkoilla. Tärkein tämänmallisista on G a y-

L u s s a c i n i.

2. Aneroidi-i:t ovat joko ilmattomia laati-

koita, missä kansi on taipuva ja liikkuu ilman-

paineen mukaan, tahi ilmasta tyhjiä kaarevia me-
talliputkia, jotka käyristyvät ja oikenevat ilman-

paineen muutellessa. Kannen tahi putken liikun-

not siirretään rataslaitoksen avulla osoittimeen.

Vertaamalla elohopea-i:iin jaetaan osoittimen

taulu asteisiin, mitkä tavallisesti osoittavat il-

manpainetta millimetreissä. Aneroidi-i:t eivät

tarkkuudessa vedä vertoja elohopea-i:lle ja niitä

on tuon tuostakin verrattava jälkimäisiin, koska
laatikon ja putken kimmoisuus muuttuvat. I:n

rakenteesta ks. kuvia kirjoituksessa Ilmatie-
t e e 1 1 i s e t k o j e e t. V. V. K.
Ilmapuristin ks. Ilmanpuristuskone.
Ilmapurjehdus 1. aeronautiikka (ks.

tähän kirjoitukseen kuuluvaa kuvaliitettä). I:n

kehityksessä erotamme kahta lajia lentoneuvoja,

nim. ilmaa keveämmät (aerostaattiset) ja

ilmaa raskaammat (aerodynamiset) . Edel-

lisillä kohoaminen tapahtuu ilmaa keveämmällä
kaasulla täytetyn säiliön (,,ilmapallon") nostovoi-

man avulla (vrt. Arkhimedeen laki). Vaa-
kasuoran liikkeen saa aikaan tuuli tai moottorin
käyttämä ilmapotkuri. Jälkimäisissä saadaan sekä
kannattava että eteenpäin kuljettava voima ko-

neellisilla laitteilla aikaan. Tällöin ovat vaakasuo-
raa liikettä vastustavat pinnat paljoa pienemmät,
joten melkoista suurempi nopeus tätä tietä on saa-

vutettavissa.

Ensimäinen ehdotus aerostaattisten
lentoneuvojen alalla on Brescian jesuiitan Fran-
ciscus Lanan 1670 tekemä. Hän esitti

ilmasta tyhjien kuparipallojen käyttämistä nosto-

voiman aikaansaamiseksi. Brasilialaisen Lorenzo
de Gusmanin onnistui 1709 Lissabonissa kohota

60 m:n korkeuteen paperipallolla, jonka alla

riippuvassa kopassa („gondolissa") palava tuli

lämmitti alhaalta avoimessa pallossa olevan il-

man. Kun ilma lämmitessään laajeni ja osittain

poistui, keveni pallo sisältöineen ja kohosi
ilmaan. Jälkimaailma on kuitenkin antanut kun-
nian tästä keksinnöstä Montgolfier veljek-

sille (Annonay'ssa Ranskassa) ; 1783 Pilätre de Eo-
zier kohosi heidän tekemällään ilmapallolla
(,,Montpolfiere") tehden pitkähkön ilmamatkan.
Tuskin kahta vuotta myöhemmin hän kuoli ilma-

purjehduksen ensimäisenä uhrina. V. 1783
koiiosi myös ranskalaisen professorin Charlesin
tekemä, ensimäinen vetykaasulla täytetty
pallo (..Charliöre") ilmaan ja saavutti 3^/, tun-

nin lentoajan ja 3,400 m:n korkeuden. Tämän
jälkeen on vetykaasu, jonka nostovoima on
10°:ssaC n. l,i kg m':lle, tullut yleiseen käy-
täntöön. Näistä vetypalloista ovat vähitellen

kehittyneet nykyajan ohjattavat ilma-
laivat. Muotoa pitennetliin, päitä suipennet-
tiin ja 1852 Giffard rakensi 3 hev.-voimai-

sella höyrykoneella varustetun ohjattavan ilma-

laivan. Eenard ja Krebs käyttivät 1884 jo
O hev.-voimaista sähkömoottoria, johon yhdis-
tetty potkuri sai virtansa sähköpattereista. Ilma-
laukun ja V a k a V u u s t a s o j e n sekä ke-

vyen beutsiini moottorin keksiminen
saattoivat aerostaattiset lentoneuvot nykyiseen
kehitykseensä.

Ilmameren vallitsemiseksi aerodynam i-

.- i 1 1 a laitteilla teki cusimäisen vakavan ja jälki-

maailmalle kirjallisesti säilyneen ehdotuksen
kuuluisa italialainen maalari Leonardo da
Vinci jo 1500. Leonardon jälkeen ei, monista

Leonardo da Vinci'n ehdotus.

ehdotuksista ja kokeista huolimatta, ilmaa ras-

kaammilla lentoneuvoilla saavutettu käytännölli-

siä tuloksia lähes 4:ään vuosisataan. Kehitys
kävi luikuliitäjien erimuotoisten, kan-

kaalla verhottujen kannatustasojen välityksellä,

jotka sallivat ihmisen liitäessään alas kor-

kealta paikalta ja myös vastatuulen nostavaa voi-

maa hyväkseen käyttäen hiljaa vinossa suun-

nassa laskeutua maahan. Alkuunpanijana tällä

alalla esiintyi saksalainen Otto Lilienthal
(1848-96) 19:nnen vuosis. viimeisellä neljännek-

sellä tehden useita tärkeitä kokeita. Hän osoitti

myös ylöspäin kuperien pintojen kantavuuden
lennossa enemmän kuin toista vertaa suurem-

maksi, ja tällaiset pinnat ovatkin nyt yleisesti

käytännössä. Eanskassa näitä kokeita jatkoi

F e r b e r, Ameriikassa — samalla austraalialai-

sen Hargraven laatikkoleij a-järjestel-

mää (ks. kuvaliitettä) hyväkseen käyttäen —
Chanute ja Langley sekä veljekset

Wright v:sta 1900. Langley oli jo 1896 sama-

ten kuin myös Maxim 1894 Englannissa kokeillut

höyrykoneella leijalentokoneen yhteydessä, mutta

epäonnistunut. Maximin ihanteellinen höyrykone
kattiloineen painoi 14,4 kg hevosvoimaa kohti.

Mutta vasta kun automobiiliteollisuuden välityk-

sellä oli päästy kyllin keveihin räjähdysmootto-

reihin (0,9-3 kg hevosvoimalle), kehittyivät lui-

kulentäjistä nykyiset leijalentokoneet.
Brasilialainen Santos D u m o n t ja tansk.

E 1 1 e h a m m e r olivat ensimmäiset, jotka Eu-
roopassa moottori-aeroplaanilla kohosivat il-

maan (1906). V:sta 1908 on kehitys ollut suuren-

moinen ja on syntynyt useita eri lentoneuvomal-

leja.



895 Ilmapurjehdus ;96

Ilmapurjehdusvälineiden lajit.

Ilmaa keveämpiä
(aerostaattisia)

Ilman moot- Mootturilla

toria varustettuja
(ilmapalloja) (ilmalaivoja)

limaa raskaampia
(aerodynamisia).

Ilmat, miiot-

toria

Moottorilla
varustettuja

u c

5 o -

lii

1. Kiintonaisilma pallo.ja käytetään
ilmatieteellisiin tutkimukbiiu. Ne ovat okuebta

silkkikankaasta tehtyjä 25-200 m» sisältäviä

vetykaasupalloja, varustetut tarpeellisilla itse-

toimivilla laitteilla lämpötilan, ilmanpaineen

y. m. mittaamista varten. Avoimesta alapäästä

voi ilmanpaineen yläilmoissa vähetessä tarpeelli-

nen kaasumäärä poistua. Ne ovat kohonneet
aina 29,UUU m: n korkeuteen. Pienemmillä kor-

kpuksilla on niiden asemesta yhä enemmän alettu

käyttää leijoja. — Suuremmat kiintonaispallot

tulevat kysymykseen etenkin tiedusteluvälineinä

sodassa ja huvitarkoituksiin.

2. Vapaa ilmapallo valmistetaan silkki-

tai puuvillakankaasta, joka kumiliuoksella on

saatu kaasua pitäväksi. Hyvän kankaan laske-

taan vuotavan n. U,4 litraa tunnissa m-': He. Sen

yläosassa on kaasuventtiili, joka voidaan avata

sen alla riippuvaan koriin (gondoliin) kulkevalla

köydellä, kun tahdotaan saada pallo laskeutu-

maan. Palloa ympäröi verkko, joka päättyy
sen alla renkaaseen; tähän kiinnitetään matkus-
tajille ja mittausvälineille aiottu koppa. Hiekka-
säkkejä käytetään kuormituksena, jotta painoa

tarpeen tullen voidaan keventää ja pallo saada

kohoamaan. Pallon kohotessa vähenee sen nosto-

voima sen saapuessa ohuempiin, s. o. kevyem-

ji'in ilmakerroksiin ja joutuu vihdoin tasapai-

noon, jolloin nouseminen lakkaa. Vetykaasulla

tiiyttäminen tapahtuu pallon alaosassa olevan

letkumaisen jatkon kautta kaasutehtaas.sa tai

(etenkin sotaharjoituksissa) teräspulloista, jotka

sisältävät 150-200 ilmakehän paineen alaista

vetykaasua. Valokaasun nostovoima on vain

n. ^/3 vetykaasun voimasta ja sitä on harvoin

käytetty.

3. Jäykistä m ättömät moottorilla va-

rustetut ilmalaivat ovat pitkulaisia ilma-

palloja, joissa kaasun paine saa aikaan tarpeelli-

sen jäykkyyden. Tämän mallin tärkein eduftaja

on saksalaisen v. Parsevalin ilmalaiva. Ta-

saisen lennon saavuttamiseksi on tämän suipom-
paan peräpuoleen liitetty 3 vakavuustasoa,
ja alimpaan niistä on yhdistetty peräsin. Erit-

täin tärkeänä osana ovat kaksi suurta, ilmapallon

sisällä sen kummassakin päässä sijaitsevaa n. s.

ilmalaukkua (ballonetj, jotka pulleina

voivat täyttää noin V4 koko sisällöstS.. Mootto-
riin yhdistetyllä pumpulla voidaan näihin pai-

naa ilmaa, joten pallo aina pidetään paineen-

alaisena. Toisena tärkeänä tehtävänä näillä on

ihnalaivan kohoavan tai laskevan suunnan mää-
rääminen, sillä pumppuamalla ilmaa toisesta lau-

kusta toiseen voidaan ilmalaivan painopistettä

siirtää. Erityinen korkeusperäsin on niin ollen

tarpeeton. Jos pallo on vaarassa räjähtää sisäi-

sen paineen takia, avautuu venttiili sen ylä-

osa-ssa. (rondoli riippuu köysissä kaasusäiliön

alla, potkuri on gondolin yläpuolella, siis ilman-
vastustuskeskuötaa lähempänä. 100 hev.-voimai-

sella moottorilla potkuri pyörii 300 kertaa mi-

nuutissa ja saavutettu nopeus on 15,5 m sekun-

nissa. Se voittaa niin ollen myrskyisenkin vasta-

tuulen (9 Beaufortia).

4. Puolijäykät ilmalaivat. Ensi-

mäisen todellakin onnistuneen ran.skalaisen oh-

jattavan ilmalaivan rakensi Julli ot vv. 1898-

1902 Lebaudy-veljesten kannatuksella. Tätä puoli-

jäykkää laivaa seurasivat pienillä parannuksilla

muut: ,,Patrie", „R6publique" ja „Liberte".

Näille on ominainen teräsputkista tehty jäykis-

tystaso, joka kiinnitetään välittömästi itse kan-
kaaseen rungon alle. Tähän tasoon on gondoli

kiinnitetty köysillä ja putkilla. Potkurit teh-

dään nykyään puusta senjälkeen kuin irroittu-

nut terässiipi sai aikaan „Republique"n räjähtä-

misen ja täydellisen tuhoutumisen. Tämäkin
malli on vakavuustasoilla ja ilmalaukuUa varus-

tettu. Sivuohjaus samaten kuin myös nousu ja

Ifisiku toimitetaan peräsimillä. ,,Libert§"n pituus
on 66 m, sen kuutiosisältö 4,600 m\ Toista

puolijäykkää mallia edustavat ranskalaiset

„Bayard-Cleinent", „Ville de Paris", „Colonel

Renard" y. m. Näissä on jäykistys pitkänä,

teräsputkista tehtynä kannattajana rungosta

erillään riippuma.ssa sen alla. Etukeulassa oleva

potkuri vetää laivaa perässään. Omituiset pie-

net, kaasulla täytetyt pussit laivan peräpuolella

vaikuttavat vakavuustasojen tavoin. Nopeus on

pienempi kuin Lebaudy-mallilla (noin 40 km tun-

nissa). Syksyllä 1910 kulki Bayard-Clement Pa-

riisista Lontooseen S^/j tunnissa.

5. .Jäykän mallin edustajista on saks.

kreivi Zeppelinin laiva saavuttanut suurimman
menestyksen. 16 pitkää, aluminiumista tehtyä

ri^tikkokannattajaa ulottuu yli koko laivan pi-

tuuden (136 m) yhtyen suipoissa päis?ä. Niitä

yhdistävät IG-kulmaiset kehykset, jotka vielä

jiiykistetään teräsköysillä. Täten saadaan 16-

tnhkoisen särmiön muotoinen runko, jonka päät

suippenevat ja joka on jaettu 17:ään osastoon,

joissa ku.ssakin on kaasulla täytetty pussi (yht.

15,000 m'). Koko runko on sitäpaitsi kankaalla

päällystetty. Näin saatu kaksinkertainen suojus

on hyvin edullinen kaasun lämpötilan vaihteluja

j.i kaa^sunhukkaa vastustavana. Varu-tettuaan
i/iivansa vakavuustasoilla Zeppelin saavutti vasta

täydellisesti tyynen lennon. Hmalaukkuja ei

siinä ole, vaan nousu tai lasku saadaan aikaan
korkeusperäsimillä, joita on edessä ja takana.

Gonfloleita on kaksi välittömästi rungossa kiinni,

niitä yhdistää käytävä, jonka keskiosa uusim-

missa ,,matkustajalaivoissa" on sisustettu istui-

milla. Potkureja on 4 ja ne ovat rungon keski-

kohdan korkeudella siten vaikuttaen vastustus-
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keskustassa. — Suuri epäkohta on se, ettei laivaa,

jos se on ollut pakotettu laskeutumaan maahan,
voida tyhjentämällä saattaa tuulen vallasta riip-

pumattoanaksi, sekä mahdottomuus kaasusta tyh-
jänä kuljettaa sitä paikasta loiseen. Usea niistä
onkin jo tämäntapaisista syistä tuhoutunut.

6. Laskuvarjo (saks. Fallschirrn) , ta-

vallisesti sateenvarjon tapaista rakennetta, tar-

joaa pudotessaan ilmalle suuren vastustuspinnan
siten hilliten putoamisnopeutta. Sitä on käy-
tetty ilmapalloista laskeutuessa, mutta sillä on
ollut pieni merkitys. Nykyään on esiintynyt
ehdotuksia yhdistää se aeroplaaniin, jolloin se

onnettomuuden sattuessa itsestään avautuisi eh-

käisten nopeata putoamista.
7. L e i j a on jo hyvin vanha laite ; se on

ensinnä osoittanut, kuinka ilman syöstessä kal-

tevaa pintaa vastaan saadaan aikaan nostovoima,
joka on kyllin suuri pitämään ilmaa raskaampaa
kappaletta lennossa. Yksinkertaisin muoto, pa-

perileija, on puuristille liimattu neliskulmainen

paperipinta, jota painopisteen läheisyyteen kiin-

nitetyllä langalla pidetään kiinni. Se vaatii

pyrstön {nauhan siihen solmittuine paperipalasi-

lleen tai kaugaskaistaleen)
,

jotta tasolla olisi

oikea kaltevuutensa. Pyrstö ei ole tarpeen ke-
hittyneemmissä muodoissa, niinkuin H a r g r a-

veu laatikkoleijassa (ks. kuvaa), joka on varus-

tettu vähintään 4:llä kannatuspinnalla sekä

myös kohtisuorilla ohjatistasoilla, jotka antavat
sille vakavuuden lennossa. Leijoja käytetään
nykyään paljon ilmatieteen palveluksessa mit-

tauskoneilla varustettuina, ja ne ovat kohonneet
lähes 7 km:n korkeuteen. Suuret, ihmisiä kan-

nattavat laatikkoleijat ovat myös päässeet käy-
täntöön sotatarkoituksissa tiedusteluja varten
kiintonaispallojen asemesta.

8. L tl i k u 1 i i t ä j ä on kannatustasoista muo-
dostettu laite, joka, kun sille on joltakin kor-
kealta paikalta annettu tuulen suunnalle vastai-

nen vauhti, jatkaa matkaansa ilmassa ladellen

painovoiman vaikutuksesta hilaasti maata kohti,

vieläpä hetkittäin pysyen samalla korkeudella-
kin, jos ylöspäin suuntautuva tuulenptiuska sii-

hen sattuu. Lilienthal (ks. ed.) suoritti

usean sadan metrin lentoja luikuliitäjällään (ks.

kuvaa). Ferberin, Chanuten ja Wrightin ,,kaksi-

kattoiset" (kahdella päällekkäin olevalla pinnalla
varustetut) liitäjät ovat hyvin nykyisten moot-
toribiplaanien (ks. alemp.) mallisia. Ltiikuliitä-

jällä harjoittelemista ei enää pidetä tarpeelli-

sena leijalentokoneeu hoitamisen oppimiselle. Itse

asiassa on luikulentourheilu aeroplaanilentoa
paljoa vaarallisempi.

9. Siipilentokoneet, jotka linnun sii-

veuiskuja jäljittelemällä koettavat kohota il-

maan, eivät ole saavuttaneet käytännöllisiä tu-

loksia. Teknilliset vaikeudet ovat suuret ja

edestakaisin liikkuvien koneistojen voimanhukka
melkoinen.

10. Potkurilentokoneitten (ransk.
Iielicoptere) nimi ei suorastaan ilmaise niiden

todellista luonnetta, joka on siinä, että pysty-
suorassa tai kaltevassa akselissa pyörivä potkuri
siivillään painamalla ilmaa alaspäin saa koneen
nousemaan maasta. Toisella potkurilla tai nosto-
potkurin akselia kallistamalla saadaan samalla
aikaan eteenpäin suuntautuva liike. Kansk. C o r-

n u'n kone kohosi todellakin maasta.
29. III. Painettu 1-/5 11.

11. Leijalentokoneet 1. aeroplaa-
n i t. Nämä vastoin edellisiä suurenmoisen menes-
tyksen saavuttaneet aerodynamiset lento-

neuvot vaativat lennossa pysyäkseen kovaa liikettä.

Tämä aikaansaadaan vaakasuorassa akselissa pyö-
rivällä potkurilla. Kantotasot, joiden pitempi
sivu, kohtisuorasti lentosuuntaa vastaan, suhtau-
tuu lyhempään suunnilleen niinkuin 3 ä 6:1, teh-
dään nykyään aina ylöspäin kuperiksi. Lilientha-
lin tulosten mukaan on edullisin käyristys 1:18
ja korkein kohta '/i tason leveydestä etureunasta
taaksepäin. Tällöin nostovoima samalla kulkuno-
peudella kohosi 2 Vs kertaa suuremmaksi kuin
käyristämättömän pinnan nostovoima. Tämä kek-
sintö ynnä keveä bentsiinimoottori tekevät aero-
plaanilennon mahdolliseksi. Aeroplaanilento on
saanut nimen aviatiikka.
Kun moottorin potkuri saa aikaan eteenpäin-

työntävän voiman H, syntyy ilman vastustus,
jonka kohtisuorasti kantotasoa vastaan vaikut-
tava osa N
pitää tasa-

painossa
J7:n ja lento-

koneen pai-

non P:n.

Lentokoneen
nopeuden
kasvaessa

voidaan kul-

maa a, s. o. kantopinnau kaltevuutta liike-

suuntaa vastaan, pienentää, jolloin kuiten-
kin saavutetaan tarpeellinen P;tä kannattava
nostovoima. Tällöin on ilman vastustus kanto-
pintoja vastaan etenevässä liikkeessä p i e-

n e m p i. Sitävastoin kasvaa, liikenopeuden
lisääntyessä nopeasti (kolmannella potenssilla)

,

vastustus kuljettajaa, moottoria ja rimoja vas-

taan. Näin ollen saamme lentokoneille määrätyn
edullisimman nopeuden, jonka esim. Wrightin
suuremmalle mallille on laskettu olevan n. 18
m/sek. Muilla malleilla on saavutettti nopeuksia

aina 30:oen m/sek.

Aeroplaanit jaetaan kolmeen ryhmään sen mu-
kaan, ovatko kantopinnat yhdessä, kahdessa vai
useammassa kerroksessa: yksikattoisiin
(monoplaanit, ranskalaiset Blöriot, Antoinette,

saks. Grade y. m.) ,kaksikattoisiin (biplaa-

nit, amer. Wright, Curtiss, ransk. Voisin-Far-
mau) sekä m o n i k a 1 1 o i s i i n (multiplaanit,

Elleha.mmer) . Yksikattoisissa koneissa on p i n-

t a k u o r m i t tl s, s. o. lentokoneen painon suhde
kantopinnan suuruuteen, suurempi (aina 25
kg:aan asti, kaksikattoisilla 8-15 kg). Tämä
vaatii suurempaa nopeutta tarpeellisen kannatus-
voiman saavuttamiseksi, mutta isompi nopeus
onkin mahdollinen, koska ilmanvastustus näissä

on pienempi.

Ohjaus suoritetaan käännettävillä peräsin-

tasoilla. Korkeusperäsin on joko kantopintojen
edessä (tav. kaksikattoisissa) tai takana (aina

yksikattoisissa), jolloin peräsimen etureunaa las-

kemalla saadaan koneen peräpuoli laskeutumaan
;

tällöin suurennetaan pääkantopintain kalte-

vuutta, joten koko kone kohoaa ylöspäin. Sivu-

peräsin on tav. takana, mutta voi myös olla

edessä (Santos Dumonfin ensimäinen lentävä

kone, ks. kuvaa). Vakavuuden saavuttamiseksi
poikkisuunnassa käytetään nykyään erityistä
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ohjauslaitosta. Wright-veljekset ovat tässä koh-

den kulkeneet etunenässä tehden kantopintojensa
uloiinman takiraaisen reunan taipuvaksi. Jos
kone alkaa kallistua esim. vasemmalle, taivute-

taan vasenta kantopinnan takanurkkaa alas ja

oikeata ylös, jolloin ilmanvastustus lennossa saat-

taa koneen takaisin poikkisuunnassa vaakasuo-
raan asentoonsa. Jos käänne lennossa toimite-

taan, täytyj' koneen kallistua, yläosa sisäänpäin

(aivan kuin polkupyörä), jotta siten aikaansaatu
suurempi ilmanvastus entisessä lentosuunnassa
sallisi käänteen tapahtua. Tällöin on ohjaajan

joko edistettävä tai hillittävä tätä kallistumista.
— Eanskalaiset lentoteknikot ovat käyttäneet
kantopintain taivutuksen asemesta pieniä, sara-

noilla liikkuvia tasoja kantopintain takakul-

massa (aileronsj, mutta herkemmin toimiva pin-

tain taivutus on kuitenkin yhä yleisemmin pää-

semässä käytäntöön. — Sivulta tuleville tuulen-

puuskille alttiit kohtisuorat tasot ovat haitalli-

sia tasaiselle lennolle ja vähennetään mahdolli-

simman pieniksi (ks. kuvaa: Curtiss) . Ohjaus
on eri malleissa eri lailla järjestetty vipuvarsia,

käsipyörää ja poikimia käyttämällä. Yhä ylei-

semmäksi käy käsipyörä (Bleriot, Antoinette,

Curtiss), joka voi liikkua myös akselin suunnassa.

Jos sitä työnnetään loitommalle tai vedetään

lähemmäksi, toimii korkeusperäsin. Vääntä-
mällä sitä saadaan aikaan kantopintain taivutus.

Polkimella tai selkään kiinnitetyllä haarukalla
(Curtiss, Dumont) toimitetaan sivuoiijaus. Lento-

koneen ohjaajalta vaaditaan tavatonta tarkkaa-
vaisuutta. Poikkisuuntaisesti itsetoimivan vaka-

vuuslaitteen keksiminen on toivottava uudistus.

^-^ 'iLpC^
äg

Leutoon kohoamista varten tarvitaan

suuri alkunopeus. Wright-veljekset käyttävät

tämän aikaansaamiseksi putoavaa painoa z (ks.

kuvaa). Lentokone asetetaan pienelle kaksipyö-

räiselle vaunulle R, joka kulkee pitkin siirrettä-

vää puukiskoa ;S. Tämä asetetaan niin, että sen

suunta tähtää tuulen suuntaa vastaan. Köysi
T kinnitetään lentokoneeseen ja kulkee siitä yli

rullien F painoon Z. Kun moottori on pantu
käyntiin, päästetään paino putoamaan ja lento-

kone kiitää pitkin kiskoa. Kun päiistääu sen

päähän, irroitetaan köysi, ja kun korkeusperäsin

samalla suunnataan ylöspäin, nousee kone ilmaan,

jolloin vaunu R jää kiskolle. — Kaikki muut
lentokonemallit ovat varustetut kumirenkailla

päällystetyillä pyörillä, jolloin tasaista maan-
pintaa pitkin ilmapotkurin voimalla kulkien

vähitellen saavutetaan ilmaan nousemista varten

tarpeellinen nopeus. Pyöriä käytetään myös jo

Wright-koneissaJciu, koska silloin ollaan määrä-
ty.stä lätitöpaikasta riippumattomia.
Lentokoneen rungon muodostamiseen käy-

tetään aluminiumiosilla ja teräslangoilla toi-

siinsa yhdistettyjä puurimoja. Kantopinnat
ovat tilieästä puuvillakankaasta, joka tavalli-

se.sti, ko.steuden varalta, on kumiliuoksella pääl-

lystetty joko molemmilta tai toiselta puolen.

Potkurit (propellit) ovat nykyisin tav. 2-

siipisiä, puisia ja läpimitaltaan 2,o-2,6 m. Ne
ovat joko suoraan tai hammaspyörävälityksellä
moottoriin kytkettyjä; jos niitä on kaksi
(Wright) saman moottorin pyörittämää, käyte-

tään ketjuvälitysiä. Kiertoluku on hyvin eri-

lainen vaihdellen 430;stä (Wright) aina l,600:een

(Bleriot) a.sti. Yksikattoisissa potkuri on tav.

edessä, kaksikattoisissa tav. kantopintain takana.

Pienemmällä kiertoluvulla potkurin teho on pal-

joa suurempi. Niinpä uusimmassa Farman-ko-
neessa onkin sontähden hammaspyörävälitys,
joten potkurin kiertoluku on vain 900/min.

Moottorit ovat joko automobiilimoottoreista
suoraan kehitettyjä tai niiden toiminta on kään-
netty siten, että akseli on ainoa kiinteä osa ja

säteettäisesti rakennetut sylinterit suorittavat

pyörivän liikkeen samalla toimien huimapyöränä.
Tähän pyörivään runkoon kiinnitetään sitten

potkuri. Tällainen 50-100 hev.-voimainen moot-
tori painaa 75-100 kg ja sillä on saavutettu lois-

tavia ennätyksiä sen heikoista puolista huoli-

matta. Yleisenä pyrkimyksenä on saada mootto
riu käynti ehdottomasti varmaksi vaikkapa
äärimäisen keveydenkin kustannuksella. Luiku-

lonnossa maahanlaskeutuminen on vielä monessa
suhteessa vaaranalaista. Ensimäiset onnistumatto-
mat yritykset lentokoneella Helsingissä (Oulun-

kylässä ja Vanhan kaupungin jäällä) teki tansk.

Svendsen helmik. 1911.

Tähänastiset (1 p. tammik. 1911) ennätykset:

Suurin nopeus: 107 km tunnissa (Leblanc Bleriot-

koneella). Pisin matka: 584 km (Tabuteau

Farman-koneella) . Pisin lentoaika: 8^4 tuntia
(Farman Farman-koueella) . Suurin korkeus:

3,500 m (Hoxsey Wright-koneella)

.

A-r D.

llmapuskuri, silinteri mäntineen, jota usein

käytetään koneteollisuudessa, etenkin venttiili

-

ja Corliss-höyrykoneissa e.stämään venttiiliä (vi-

pua) lyömästä liian kova.sti istuinta vastaan. Vent-
tiili (vipu) on tangolla yhdistettynä i:n mäntään,

joka, saapuessaan lähelle silinterin pohjaa, puris-

taa silinteriin sulkeutuneen ilman, mikä silloin

vaikuttaa kimmoisen patjan tavoin. E. S-a.

llmaputket (tracheuj, ilmaa hengittävien

niveljalkaisten eläinten (Trachcata), nim. käsnä-

jalkaisten, tuhatjalkaisten, hyönteisten ja hämä-
häkkieläinten hengityselimiä, jotka ruumiin
kummallakin sivulla olevien huokosten kautta

ovat ulkoilman yhteydessä. Huokosia on kor-

keintaan 10, harvoin vähemmän kuin 2 paria.

I. haaraantuvat ruumiin kaikkiin osiin. Niiden

seiniä vahvistavat tavallisesti spiraalikierteiset

paksunnokset. Alemmilla asteilla ovat eri ruu-

miinrenkaiden putkilostot erillään toisistaan.

Useimmissa tapauksissa niitä yhdistää kaksi pit-

kin koko ruumista kulkevaa putkea, jotka mil-

loin ovat hoikat, milloin ilmarakoiksi laajentu-

neet. — Monella hämähäkkieläimellä on, paitsi

tavallisia ilmaputkia, n. s. i 1 m a p u t k i k e u h-

k o t, joiden ilmaontelot ovat lehtien tavoin toi-

siaan vastaan painautuneet, onpa niitäkin, joilta

tavalliset llmaputket puuttuvat tykkänään. —
Muutamien vedessä elävien hyönteisten ilma-

huokoset ovat suljetut, mutta sensijaan lähtee

putkilostcsta haaroja ruumiista ulkoueviin n. s.

ilmaputkikid uksiin, joiden avulla hyön-

teinen ottaa vedestä happea putkilostoonsa.

U. S-s.
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Ilmapyssy, ampumakoje, jossa kuulaa työn-

tävänä voimana käytetään vahvasti (aina

200 ilmakehään asti) puristettua ilmaa, joka on
suljettu i:n onttoon, takorautaiseen perään;
liipasinta painettaessa perän ja piipun väli-

nen kartioventtiili avautuu hetkeksi, laskien pois

vissin ilmamäärän, mikä työntää kuulan ulos.

Ilmaa voidaan pumputa perään niin paljon, että

se riittää noin 20 laukaukseen, vaikkakin vii-

meiset laukaukset ovat heikommat kuin edelliset.

T:n etu on siinä, että laukauksista oi synny
savua eikä likaa ja ainoastaan heikko pamaus;
viimeksimainitun ominaisuuden takia i:yä sala-

ampujat väliin käyttävät aseenaan. Sota-aseena

i. ei ole saavuttanut merkitystä ; se ei voi kil-

pailla ruuti-ampuma-aseiden kanssa mitä lau-

kausten voimakkuuteen ja vaikutuksen yhden-
mukaisuuteen tulee. I:n keksi, kuten sanotaan,
1430 Guter Nurnbergissä. E. S-a.

Ilmapöhöttymä, eläinJääket., syntyy ilman

tai muun kaasun tunkeutumisesta nahanalaiseen

tai lihastenväliseen sidekudokseen saaden aikaan
turpoaman, joka kosketellessa ritisee ja helposti

katoaa, mutta ilmaantuu jälleen uudelleen. Ilma
joutuu kudokseen joko nahassa tai jossakin

ilman sisältävässä sisäelimessä olevasta haavasta
ja katoaa jälleen itsestään, joten tällaisten turpoa-

main hoito tavallisesti on tarpeeton. Kp.
Ilmarako fstoma), kasvin päällysketossa ta-

vattava raonmuotoinen soluväli ympäröivine so-

luineen; i. välittää kasvin sisässä soluväleissä

olevan ja ulkoilman yhteyttä.

Rakoa ympäröi kaksi, pin-

nalta katsoen usein puolikuun

muotoista solua, sulku- 1.

h u u 1 i s o 1 u t, sekä näiden ul-

kopuolella olevat s i V u s o 1 u t,

joilla on muista päällysketto-

soluista eroava muoto ja asento

sulkusoluihin nähden. I:n alla

on iso soluväli, ilmalokero. Runsaimmin on

i:ja vihreitten lehtien alapinnalla, keskimäärin

100 jokaisella mm=:llä. Sulkeutumis- ja avautu-

mis-kykynsä kautta i:t melkoisessa määrässä voi-

vat järjestää veden haihtumisen kasvista.

J. A. W.
Ilmarata, rata, jolla kulkevat vaunut riippu-

vat rattaistaan ilmassa joko tukien yli pingoite-

tun teräsköyden (köysiradat, ks. t.) taikka

kiskoa kantavan telineen (r i i p p u r a d a t, ks.

t.) varassa. J- C-en.

Ilmari ks. Ilmarinen.
Ilmarinen 1. Ilmari esiintyy Kalevalan

runoissa yhtenä sen kolmesta päähenkilöstä,

VäinämÖi-sen kumppanina ja avustajana kaikissa

vaikeissa toimissa, taitavana seppänä, „takojana

iänikuisena", joka on takonut taivaan kannen

kin ja joka takoo ihmekalun „sammon" (ks. t.),

sekä Pohjolan ihanan immen onnellisena kosi-

jana. Luonteeltaan hän kuvataan rauhalliseksi,

vakavaksi, perin rehelliseksi ja uskolliseksi, toi-

sinaan samalla hieman yksinkertaiseksi ja hel-

posti muiden tuumiin myöntyväksi. — Alkujaan

kuitenkin I. on ollut jotakin aivan toista: niin-

kuin sanan johtokin osoittaa {Ilmari on johtunut

-ri päätteellä ilma sanasta), on Ilmari alkujaan

merkinnyt ilman jumalaa, ilmassa asu-
vaa henkeä. Tämä merkitys esiintyy sekä

kansanrunoissa {,,iski tulta Ilmarinen") että

iimaniko.
hs huulisolu,
kr keskirako.

Mikael Agricolan suomalaisten pakanallisten ju-

malien luettelossa. Ilmari on kaikista vanhimpia
suomalais-ugrilaisia jumalannimiä; sen kanssa
yhtäpitävä sekä vartalon että päätteen puolesta

on votjakkien inmar = „jumala", mutta myös
itse kantasana, ilm,a sanaa vastaava sana
tavataan eräissä suomalais-ugrilaisissa kielissä

uskonnoncmaisessa merkityksessä (syrjäänin jen

= „jumala", ostjakin num-il9m = ,,taivaan ju-

mala") . Virolaisissa runoissa esiintyy Ilm,aline,

Ilmiiline, mutta vain merkitsemässä maanpäälli-

sen ilman asujaa (vastakohtana haudantakaisille

olijoille), eikä se liene tähän sanaan yhdistet-

tävä. Lappalaiset muodot Ilmaris sekä jossakin

määrässä epäiltävä Ilmaratse (Fjellnerin muo-
dostamissa epäperäisissä lappalaisissa lauluissa)

ovat lainoja suomesta. [J. Krohn, „Suomalaisen
kirjallisuuden historia" (siv. 63-68 y. m.) ; K.

Krohn, „Kalevalan runojen historia" (siv. 235-

335).] E. N. 8.

Ilmarinen oli nimeltään Suomen ensimäinen
höyrylaiva, N. L. Arppen 1833 Puhoksessa ra-

kennuttama; sam. V. sillä alettiin kuljettaa puu-
tavaroita Saimaalla. I:sen Pietarista hankittu

kone oli 30-hevosvoimainen. ks. Liitekuvaa
Höyrylaivoja. (E. E. K.)

Ilmasto ks. Ilmanala.
Ilmasto-oppi 1. klimatologia. Erote-

taan yleinen ja erikoinen i., joista edelli-

nen käsittelee solaari- 1. matemaattista ilmastoa

ja fysikaalisen ilmaston pääpiirteitä, miten se

riippuu veden ja maan epätasaisesta jakauttmai-

sesta sekä korkeussuhteista; erikoinen (klima-
tografia) kuvailee taas eri maanpaikkain il-

mastoa. J- K.

Ilmasuihku, ilman puhaltaminen Eustachion

torven kautta korvan täryonteloon katarrin

vaivatessa sanottua torvea : myöskin ilman pu-

haltaminen peräaukosta suoliin niitten jouduttua

solmuun, tämän tilan mahdolliseksi korjaami-

seksi. (M. 0-B.)

Ilmasulku on limakalvon (ks. t.) osa.

Ilmatar esiintyy Neitsyt Maarian kuvaannolli-

sena nimityksenä jonkun kerran Tulen loitsussa;

on Kalevalassa Lönnrotin sovittama Väinämöi-

sen äidille. K. K.
Ilmatar, eräs pikkuplaneeteista.

Ilmatiede 1. meteorologia, oppi ilmastol-

listen tekijäin ilmenemismuodoista, niiden muut-

tumisesta ja keskinäisestä riippuvaisuudesta.

Lyhemmän ajanjakson kuluessa vaikuttavat

ilmastolliset ilmiöt muodostavat sään, ja vuo-

sien keskimääräistä ilman laatua sanotaan

ilmastoksi 1. ilmanalaksi. Vanhaan ai-

kaan ennustettiin säätä tähdistä (astrometeoro-

logia) ; sittemmin pääsi valtaan ja on vieläkin

ralivaan keskuudessa käytännössä n. s. „talon-

poikaiskokemus", s. o. ennustaminen kokemuksen

perusteella erityisistä merkeistä, kuten rusko-

tuksesta, pilvistä y. m.
Kun ilmapuntari, lämpömittari

(ks. n.) ja koste udenmittari 1. hygro-
metri (ks. t.) olivat keksityt, alkoi näiden

perusteella kehittyä nykyinen i., joka pyrkii saa-

maan selville ilmakehän (ks. t.) tilan ja muun-
nokset ja siinä vallitsevat lait niiden havainto-

arvojen nojalla, jotka saadaan moitteettomien

koneiden avulla. Nykyään tehdään tällaisia ha-

vaintoja, erikoisesti sitä varten järjestetyillä
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havaintoasemilla, kaikissa sivistysmaissa

samoina vuorokauden aikoina (klo 7 a.p., 2 i. p. ja

9 i.p.)- Näitä havaintoasemia on mikäli mahdol-
lista kaikilla kulmilla kutakin maata. Kullakin
havaintoasemalla on ilmatieteellisiä koneita,

ilmapuntari 1. barografi, lämpömittari, kosteuden-
mittari, tuulenmittari (tuuliviiri, Wildin tuuli-

viiri 1. anemometri, ks. t.) ja sade- 1. lumentulon-
mittari. Lisäksi voi isoimmilla olla auringon-
paisteautograf i ks. Ilmatieteelliset ko-
jeet. Kun näiden koneiden antamiin arvoihin

vielä otetaan lisäk*si huomioon havaintohetkellä

vallitseva pilvisyyssuhde, kesällä ukkosilma y. m.
satunnaiset ilmiöt, saadaan silloin kysymyksessä
olevalla hetkellä vallitsevat sääntekijät, jotka

lähetetään sähköteitse maan ilmatieteelliseen

keskuslaitokseen, meillä Helsinkiin. Tänne saa-

puu myös ulkomailta tärkeimmiltä lähellä ole-

vilta asemilta säätietoja. Saatujen arvojen perus-

teella piirretään sitten kysymyksessä olevalla

hetkellä vallinnut sääkartta, josta näkee
nämä tärkeimmät sääntekijät ilmoitettuina eri-

tyisillä merkeillä ja numeroilla. Kukin havainto-

asema on merkitty pienellä ympyrällä. Valkoinen
ympyrä merkitsee kirkasta ilmaa; kokonaan
tumma aivan pilvistä. Väliasteet ilmaistaan si-

ten, että vastaava osa ympyrää on tumma. Lumen-
tulo merkitään sädepisteellä. Ympyrään päät-

tyvä nuoli ilmoittaa tuulen suuntaa, siten että

sen ajatellaan kulkevan tuulen mukana. Nuolessa
olevat poikkiviivat ilmoittavat tuulen voimak-
kuutta, niin että tuuli on sitä kovempaa, kuta
enemmän on näitä poikkiviivoja. Kartan ohessa
on tavallisesti selitys näistä merkeistä (ks.

Ilmatieteelliset merkit), taulu sa-

teesta, lämpötilasta, ilmanpaineesta sekä vielä

muutamia tärkeimpiä ilmanpainetta koskevia
sääntöjä. Kartalla olevat käyrät ovat isobaareja

s. o. samapaineiskäyriä. Riippuen siitä keskinäi-

sestä asennosta ja ilmanpaine-erosta, mikä ilman-
paineminimillä ja -maksimilla on tässä kartassa,

sekä huomioonottamalla niiden yleiset kulkemis-
säännöt ja -suunnat, ennustetaan sitten seuraa-

van päivän todennäköinen säätila. Jos on odotet-

tavissa myrskyä, ilmoitetaan tämä satamakau-
pungeissa erityisellä tavalla merenkulkijoille.

Koska näihin havaintoihin sisältyy ainoastaan
kullakin paikkakunnalla maanpinnan lähinnä
olevan ilmakerroksen tila, ja koska usein ylem-
missä kerroksissa vallitsevat olosuhteet y. m.
seikat määräävät säätilan kehittymisen, oii sään-

ennustaminen vielä nykyään i:n arimpia tehtä-

viä. Meillä osuu oikeaan noin 80% ennustami-
sista.

Ylempiä ilmakerroksia tutkitaan erityisillä

vuoristoseuduissa, paraiten vuorten huipuilla

olevilla ilmatieteellisillä v u o r i s t o-a s e m i 1 1 a,

pienillä ilmapalloilla sekä leijakokeilla. Koska
vuoristoasemilla vaikuttavat aina jossain määrin
läheisen maakamaran häiritsevät vaikutukset, on
nykyään ruvettu yhä enemmän kiinnittämään
huomiota ilmapallo- ja leijakokeisiin. (Leijasta
ks. 1 1 m a p u r j e h d u s.) Mukana seuraa silloin

aina itsetoimiva kone, meteorografi (ks. t. ja

Ilmatieteelliset kojeet). Meilläkin on
vakinainen leija-asema „Ilmala" lähellä Hel-
sinkiä, Pasilassa, missä v:n 1911 alusta
alkaen on säännöllisesti toimitettu yläilmojen
tutkintaa leijojen avulla.

[Mohn, ,,Meteorologi" (1903; suom. aikaisem-
masta saks. painoksesta) ; Trobert, ,,Meteorolo-

gie" (1904) ; Börnstein, „Leitfaden der Wetter-
kunde" (1906) ; Angot, „Trait6 öl6mentaire de
möteorologie" (1907) ; Kassner, „Das Wettei-"'

(1908); Laine, ,,Kansantajuinen sääoppi" (1908).
— Aikakauskirjoja: „Meteorologische Zeitschrift"
(Braunsehweig)

;
„Das Wetter" (Berliini, v:sta

1884) ;
,,Annuaire de la Sociötö m6t4orologique

de France" (Pariisi)
;

,,Quarterly Journal of

the Royal meteorological society" (Lontoo)
;

,,Monthly weather review" (Washington)
.]

J. K.
Ilmatiehyet, yhteinen nimitys kaikille niille

kanaville ja putkimaisille muodostumille, joitten
kautta ilma hengitettäessä kulkee: suu-, nonä-
ja nieluontelo, kurkunpää, heukitorvi ja sen
haarat.

Ilmatieteelliset kojeet, koneet, joilla ilma-
tieteelliset havainnot tehdään.
Ilmanpaine (ks. t.) mitataan ilmapun-

tarilla (ks. t.) . Käytetään joko elohopeailma-
puntareita, joita on astiailmapuntari
(kuva 1) ja kohotettava astiailma-
puntari (kuva 2) (mutkailmapuntari) , tahi

aneroidi-ilmapuntareita (kuvat 3 ja

4), joista täydellisin itsemerkitsevä on nimeltään
barografi. Nykyään käytettävissä elohopea-
ilmapuntareissa on iasitorvi upotettu vähän suu-

rempaan elohopealla täytettyyn astiaan. Kun
astiailmapuntarissa (ks. kuvaa) se elohopeapat-
saan nousun epätasaisuus, minkä tämä astia vai-

kuttaa, on otettu huomioon koneen asteikkoa ja

noniusta (ks. t.) järjestettäessä, ettei sitä varten
tarvitse tehdä eri korjausmittauksia, on jälkimäi-

sessä lajissa taas koneen alla ruuvi, jolla voidaan
astiata kohottaa kunnes nesteen alipää on nolla-

pisteen kohdalla ja sitten vasta luetaan yläpäästä
ilmanpaineen suuruus. Viime laji on yleensä edul-

lisempi tarkemmissa havainnoissa, ja sitä käyte-

tään sen vuoksi normaali-ilmapunta-
rina. — Aneroidi-ilmapuntarissa vai-

kuttaa eri tavalla erisuuri ilmanpaine ohutilmai-

sen metalliastian aallokkaaseen päällyspintaan,

jonka liikkeet, muutettuina vipu- ja rataslaitos-

ten avulla, osoittajan liikkeiksi, ilmoittavat siis

ilmanpaineen vaihteluita. Barografissa
(kuva 5) on tavallisesti seitsemän näitä aallokas-

pintaisia metalliastioita, jotta viisarin erityisen

kellolaitoksen avulla pyörivälle lieriölle antama
käyrä vastaisi tarkkaan ilmanpaineen vaihte-

luita.

Lämpötilan mittaamiseen käytetyistä

lämpömittareista mainittakoon erikoisesti

jonkun aikajakson korkeimman ja alimman
lämpötilan merkitsevä maksimi- ja minimi-
lämpömittari (kuva 6) ks. lähemmin L ä m-
pömittari. Myös tavataan isoimmilla

havaintopaikoilla itsetoimivia lämpötilan mittaa-

jia, termografeja, joissa ympyränmuotoi-
sesti taivutettu uushopeainen, alkoholilla täy-

tetty putki laajenee lämpötilan mukaan ja osoit-

taa nämä muutokset erityisen koneiston avulla

toimivalla kynällä paperilevylle, aivan samoin

kuin barografissa.

Ilmankosteuden mittaamiseen käytetään

erilajisia psykrometrejä (ks. t.) : tavallinen

psykrometri (kaksi lämpömittaria, toinen kuiva,

toinen kostea, kuva 6), Assmannin aspi-
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Kuva 1

Kuva 10.

ratsioni-psykrometri (kuva 7) ja h i u s-

hygrometri (kuva 8). Assmannin-psykro-
ii-etrissä molemmat lämpömittarien alipäät on

verhottu alta avonaisilla torvilla, mitkä puoles-

taan yhtyvät yhdeksi lämpömittarien välillä ole-

vaksi torveksi. Viime torven yläpäässä on kello-

laitteen avulla käypä sentrifugaali-aspiraattori,

joka vetää ilmaa tämän torviryhmän kautta ja

siten pitää lämpömittarien elohopea-astiat tasai-

sesti ulkoilman yhteydessä. — Hiushygromet-
rista ks. Hygrometri. Kosteudenmittareita-

kin on olemassa itsemerkitseviä hygrogra-
f e j a.

Lämpömittarien ja psykrometrin tulee aina

olla suojatut auringonpaisteen ja sateen vaiku-

Kuva 13. Kova 12.

tukoilta. Käytettävistä suojalaitteista mainitta-

koon sälekaappi (kuva 9), jonka muodostaa

n. 2 m:n korkuisella jalustalla seisova arkku

(korkeus ja pituus n. 60 cm sekä leveys 40 cm).

Tämän arkun pohjoisen puolinen ovi ja seinät

ovat tehdyt vinoon asetetuista, toisistaan erote-

tuista laudoista niin, että sisällä olevat koneet

ovat suojatut ja samalla ulkoilman yhteydessä.

Toinen laji on akkunaan kiinnitettävä metalli-

lieriö (kuva 10), jolla on kaksi eri kattoa ja si-

vuilla pari levyä, mitkä laitetta liikuttaessa saa-

tetaan syrjään havainnontekoajaksi.

Tuulensuuntaa osoittaa tuuliviiri;
sen muodostaa kaksi levyä, joiden välinen

aukeamakulma on 30°-45°. Tuulen voimak-
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kuutta mittaa Wildin tuuliviiri (kuva

11) ja anemometri (ks. t.). Edellisessä on
tuuliviirin mukana kiertävä vaakasuora tanko
kohtisuorassa tuulen suuntaa vastaan. Tästä tan-

gosta riippuu tavallisesti kaksi eri raskasta me-
tallilevyä kohtisuoraan tuulen suuntaa vastaan
ja kääntyvät tuulen paineesta vinoon. Vieressä
olevasta asteikosta voi tästä levyjen vinoudesta,

heikolla tuulella kevyemmästä ja kovalla
raskaammasta, määritellä tuulen voimakkuuden.
Sateen- ja lumentulon mittarina

on tavallisesti pyöreä astia (kuva 12), jonka
tulee olla vaakasuorassa asennossa noin 1-1,5 m.
maasta jokseenkin etäällä rakennuksista tai

puista. Keräytynyt vesi, tai lumi vedeksi sula-

tettuna mitataan sitten erityisillä mittalaseilla.

Käytetään myös itsemerkitseviä sademittareita,

pluviografeja.
Auringonpaisteen merkitsee aurin-

gonpaisteen autografi (kuva 13). Au-
ringonpaisteeseen asetettu lasipallo vaikuttaa
kaikille suunnille samalla tavalla polttolasina

ja kokoo siis auringon säteet polttopisteeksi

määrätylle etäisyydelle pallon keskipisteestä.

Kun tälle polttopisteen etäisyydelle on asetettu

pallon kanssa samakeskisen pallonkuoren sisä-

pinnalle tuntiviivoilla varustettu pahvilevy, niin

tulee polttopisteen kulkemaksi matkaksi sillä

palanut ura. Palamattomat välipaikat esittävät

pilvisyyttä. J. K.
Ilmatieteelliset kongressit ovat kansainväli-

siä ilmatieteen edustajain kokouksia, joista ensi-

mäinen pidettiin Wienissä 1873, seuraavat kong-
ressit: Pariisissa 1878, Roomassa 1879, Munche-
nissä 1891, Chicagossa 1893, Pariisissa 1896 ja

1900, Innsbruckissa 1905. V. 1873 asetettu „Pysy-
väinen komitea" muutettiin Roomassa 1879
„Kansainväliseksi ilmatieteelliseksi komiteaksi",
joka on pitänyt istuntojaan useissa Euroopan
kaupungeissa, m. m. Pietarissa, Kööpenhami-
nassa ja Upsalassa. Näiden neuvottelujen tarkoi-

tuksena on yhdenmukaisuuden saavuttaminen
havaintojen teossa ja niiden julkai.semismene-

telmissä. [,,Zusammenstellung der Beschlusse
der iuternationalen Meteorologenkonferenzen"
(1893).]

Ilmatieteelliset merkit ovat kansainvälisiä
merkkejä ilmastollisten ilmiöiden merkitsemi-
seksi. Ne hyväksyttiin ensimäisessä ilmatietei-

lijäin kongressissa Wienissä 1873; myöhemmin
on niitä täydennetty. Tavallisimmat ovat seu-

raavat:

^ sadetta ^ sumua
^ lunta jzx. kastetta

*^ lumipyryä
i i

kuuraa
^ rakeita \/ huurretta eli härmää
Zs lumirakeita ~ iljannetta

<- jääneulasia

^ rengas auringon ympärillä

o:? rengas kuun ympilrillä

kehä auringon ympärillä

uy kehä kuun ympärillä
oo auerta

r\ sateenkaari

[^ ukkosjyrinää (joko salaman ohella tai ilman
sitä)

^ salamoita jyrinättä

x^tv revontulia
n = yöllä; n-n = yöstä—yöhön

a =: e. p. p.; n-a = yöstä aamup. saakka
p = j. p. p.; n-p = » iltap. » j. n. e.

Iluom ! 0° merkitsee hienoa (tihku-)sadetta,

0~ rankkasadetta. Samalla tavalla merkitsee:

-)f°,
s^^°, P5° j. n. e. aina että ilmiö on heikko,

hieno, viihäpätöinen, mutta: -)f2,
^^^ [^^ gttä

sama ilmiö on kova, runsas, tiheä j. n. e.

Tuulensuunta merkitään kirjaimilla N, E, S,

W (NE, SW j. n. e.; vrt. Ilmansuunnat).
Ilmatiili, polttamaton tiili. ks. Tiili.
Ilmatorpedo, ilmalaivalta pudotettavaksi tar-

koitettu, räjähtävällä aineella täytetty heitto-

kappale (projektiili). M. v. H.
Ilmatulukset ks. Pneumaattiset tu-

lukset.
Ilme ks. F y s i o n o m i i k k a.

Ilmeen kappeli. Kunta, Viipurin 1., Jääs-
ken khlak., Rautjärveu-Ilmeen nimismiesp.

Seurakunnallisesti alkuaan Hiitolan kappeli, pe-

rust. 1600-luvulla, yhd. (sen. p. "/, 1897) Raut-
järven rukoushuonekuntana. 1,200 as. (1910).
Kirkko puusta (vih. 1777). E. S.

Ilmeinen ks. E v i d e n 1 1 i.

Ilmenau, kaupunki Saksassa, Sachsen-Wei-
marissa, sijaitsee ihanalla paikalla Thiiringer

Waldin juurella ja Ilm-joen varrella; 475 m yi.

merenp. 11,222 as. (1905). Linna ja tärkeä
lasikoneiden tarkistuslaitos. Harjoittaa vuori-

työtä ja lasiteollisuutta (tieteellisiä koneita)

.

Ilmaparantola ja kylpypaikka.
Ilmenau (E lm en au), joki Saksassa, Han-

noverissa, alkaa Liineburgin nummella, pur-

jehduskelpoinen Liineburgiin asti (38 km) ; las-

kee Elbeen Harburgin yläpuolella. Pituus 107 ^m .

joki-alue 2,967 km^
Ilmeniitti (t i t a a n i r a u t a m a 1 m i)

,

raudanmusta malmikivennäinen, kokoomuksel-
taan rautaoksidin ja titaanioksidin yhdistys,
FeOTiOj. I. on hyvin samannäköinen kuin hema-
tiitti (ks. t.) ja kidemuodoltaan romboedrinen
kuten tämäkin, mutta sen saattaa erottaa tästä

jauheen värin nojalla, joka i:llä on tummanrus-
kea. Esiintyy kiteinä vuorilajien raoissa, apa-

tiittijuonissa y. m., sekä hyvin yleisesti lisä-

aineksena emäksisissä vuorilajeissa kuten diabaa-

sissa ja gabbrossa. P. E.

Ilmen-järvi k>. T 1 m a j ä r \ i.

limes ks. Ilmeen kappeli.
Ilmestyskirja 1. Johanneksen ilmes-

tys, viimeinen kirja U:ssa T:ssa, kirjoitettu

kirjeen muotoon (I4) seitsemälle Vähän-Aasian
seurakunnalle (Ephesoksen, Smyrnan, Perga-
mouin, Tyatiran, Sardeksen, Philadelphian ja

Laodikean) . Kirja kuuluu, kuten nimikin osoit-

taa, n. s. ilmestyskirjallisuuteen (ks. t.) . Sen

oman ilmoituksen mukaan sen tarkoitus on osoit-

taa Jeesuksen Kristuksen palvelijoille, mitä pian

on tapahtuva (1,; 4i). Ensimäisessä luvussa ole-

van yleisen johdannon jälkeen ovat 2:nen ja 3:s

luku kohdistetut erikoisesti kullekin noista

edellä mainituista seurakunnista, ja niissä kuva-

taan näiden tilaa (seurakuntain enkelit edusta-

vat seurakuntia) sekä annetaan niille varoituk-

sia, neuvoja ja kehoituksia kunkin tarpeen mu-
kaan. Neljännestä luvusta alkaen esitys muut-
tuu yleisemmäksi, ja ko.skee se, mitä kirja itse

lausuu tarkoituksestaan, varsinaisesti juuri tätä

jälkimäistä osaa. I. ei anna kirjoittajastaan

muuta tietoa, kuin että hänen nimensä oli
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Johannes. Mutta juuri se seikka, ettei lähempiä

tietoja kirjoittajasta kaivattu, osoittaa, että hän
oli lukijoille hyvin tunnettu henkilö, ja ettei

kirjan kirjoittamisaikaan Vähässä-Aasiassa ollut

vaikuttamassa toista samannimistä henkilöä

(Johannes nimi oli muuten hyvin yleinen juuta-

laisilla), joka olisi ollut siksi huomattu, että

epätietoisuutta kirjan kirjoittajasta olisi voinut

lukijoissa .syntyä. Toisaalta I. o.soittaa kirjoit-

tajan tarkasti tunteneen niiden seurakuntien
olot, joille hän kirjoitti. Nämä seikat, yhdessä

useiden huomattavien vanhan kirkon miesten
(Papiak.sen, Justinus Marttyyrin, Irenseuksen)

lausuntojen kanssa ovat omiansa tukemaan sitä

kirkossa yleisesti vallinnutta käsitystä, että kir-

jan kirjoittaja on Jeesuksen opetuslapsi ja

apostoli Johannes, joka olisi kirjoittanut tämän
kirjansa ollessaan Patmos-saarella, kuten kirja

itse lausuu ,,Jumalan sanan ja Jeesuksen Kris-

tuksen todistuksen tähden" (l»), s. o. epäile-

mättä maanpakolaisuudessa evankeliumin julis-

tuksen vuoksi. Tämänkaltaisen teoksen synty jo

sellai-senaan viittaa vaikeisiin vainonaikoihin.
— Eräät myöhemmät tutkijat näkevät I:ssa eri

kerrostumia. Tämän mielipiteen mukaan pohja on
juutalaista apokalyptiikkaa (ks. Ilmestys-
kirjallisuus), jota kristillinen kirjoittaja

— joko sitten apostoli Johannes tai joku muu
— on käyttänyt lähteenään teostaan kirjoittaes-

sansa. Jo toisen vuosisadan alulta aikain I. oli

kristillisissä seurakunnissa tunnettu ja käytän-

nössä, joten siis sen kirjoittamista ei voida siir-

tää ainakaan tätä aikaa myöhemmäksi. Monet sei-

kat kirjassa itsessään viittaavat aikaan Neron
kuoleman jälkeen, noin v:n 70 vaiheille. [J. Weiss,

„Die Offenbarung des Johannes" (1904).]

A. F. P.

Ilmestyskirjallisuus 1. n p r. k a 1 y ]) t i i k k a,

myöhemmässä juutalaisuudessa tavattava kir-

jallisuuden haara, jonka yhteisenä piirteenä on
ajatus kahdesta toisiaan seuraavasta ja toisilleen

jyrkästi vastakkaisesta maailmanaiasta, nykyi-
sestä ja tulevasta, ja jossa runollisella, mutta
osittain hyvin hämärällä kuvakielellä esitetään

tätä nykyistä maailmaa kohtaavaa Jumalan tuo-

miota ja sen häviötä sekä sitä seuraavaa uutta

maailmanaikakautta. Jo V:n T:n aikaisem-

missakin profeetoissa tapaa apokalyptisia kohtia

(Jes. 24-27; Joel; Sak. 12-14; Mafak. 4), mutta
varsinainen apokalyptinen kirjallisuus alkaa kui-

tenkin vasta 2:selta vuosis. e. Kr., Makkabealais-

ajalta, jolloin se ankara kansallinen ja uskon-

nollinen sorto, jota juutalaiset saivat kärsiä
Syyrian kreikkalaisuutta suosivilta hallitsijoilta,

pakotti kääntämään katseen pois nykyisyydestä
ja etsimään lohdutusta tulevaisuudesta. Juuri
tämä Israelin kansaa sortava kreikkalainen ja

myöiiemmin roomalainen maailmanvalta antoi-

vatkin juutalaiselle apokalyptiikalle ulkonaisen

aiheen ja aineksen sen näkyihin. Raamatun
kaanoniin otetuista kirjoi-sta kutiluu varsinaiseen

ilmestyskirjallisuuteen Daniel V:ssa T:ssa ja

Johanneksen Ilmestys U:ssa T:ssa. Mutta samaan
kirjallisuuteen, vaikkakaan ei merkitykseltään
näiden vertaisia, kuuluu vielä sutiri määrä
osaksi juutalaista osaksi kristillistä alkuperää
olevia kirjoituksia 2:selta vuosis. e. Kr. -2:seen

vuosis. j. Kr.; näissä kirjoittajat, vanhojen,
arvossapidettyjen nimien taakse piiloutuen,

edeltäpäin saatujen ilmoitusten muodossa ku-

vaavat oman aikansa tapauksia, tosin hämärästi
ja salaperäisesti, mutta kuvatuissa oloissa elä-

ville ja niihin perehtyneille kuitenkin kyllin

ymmärrettävästi. Kärsimysten ja ttiskain nou-

seminen äärimmilleen, mutta vihdoin Jumalan
kansan yhtäkkiä tapahtuva pelastus Jumalan tai

Kristuksen välittömästi ryhtyessä asiain menoon,

on ydinajatus näissä apokalyptisissa kirjoituk-

sissa. Daniel on yhteinen esikuva niille kaikille.

Huomattavimmat juutalaisen ilmestyskirjallisuu-

den tuotteista ovat Henokin kirja myö-
hemmältä Makkabealais-ajalta, sekä Moosek-
sen, Esran ja Barukin ilmestykset,
kristillisistä samaan kirjallisuuden haaraan
kuuluvista kirjoituksista taas H e r m a a n
Paimen, vrt. myös Ilmestyskirja. [E.

Schiirer, ,,Geschichte des jiidischen Volkes im
Zeitalter Jesu Christi", III (3:s pain. 1898); W.
Bousset, ,,Die jiidische Apokalyptik" (1903).]

J.. F. P.
Ilmiantaja, lakit., on se henkilö, joka asian-

omistajalle, viralliselle syyttäjälle tai sellaiselle

viranomaiselle, jonka on määrättävä syytteen

nostamisesta, ilmoittaa jonkun syylliseksi rikok-

seen. Tavallisesti sanotaan myös, vaikka vä-

hemmän sattuvasti, oikeudessa nostettua syy-

tettä ilmiannoksi. Virallinen syyttäjä on vel-

vollinen ilman kenenkään ilmiantoakin tekemään
syytteen rikoksesta, joka on virallisen syytteen

alainen, eikä hän saa kieltäytyä asianomistajan

pyynnö.stä panemasta asianomistajarikostakaan
(ks. t.) syytteeseen, elleivät todisteet ilmiannon
tueksi ole niin vähäiset, että se on todennäköistä

perustusta vailla (ks. lähemmin jouluk. 19 p.

1889 annettua asettista uuden Rikoslain voimaan-
panemisesta, §§ 15-19). Jo tehty ilmianto on

asianomistajalla oikeus peräyttää, ennenkuin
asia on ollut oikeudessa esillä, ja samaten hän
voi, ennenkuin alioikeuden tuomio on asiassa

annettu, jättää sikseen itse ajamansa syytteen
(Rikoslain 8 luvun 4§) . Ilmiantovelvollistms on

ylipäänsä olemassa ainoastaan jonkun erityisen

virkavelvollisuuden johdosta, mutta yleinenkin

ilmiantovelvollisuus on Suomessa voimassa eräi-

siin törkeihin rikoksiin nähden, niinkatian kuin

ne vasta ovat tekeillä ja vielä estettävissä; ilmi-

antamisen laiminlyönti on tällöin rangaistava,

jos rikos tahi rangaistava yritys tapahtuu
(ks. Rikoslain 16 luvun 19§)

.

Joka perättömästi ilmiantaa toisen syypääksi

rikokseen, jota tämä ei ole tehnyt, tai sellaisesta

rikoksesta nostaa syytteen, on rangaistava, jos

syyte tai ilmianto on tehty vastoin parempaa
tietoa tahi ajattelemattomuudesta. Jos taas ilmi-

antajalla tai syytteen tekijällä on ilmiantonsa

tueksi todennäköisiä syitä, on hän rangai.stuk-

sesta vapaa (ks. Rikoslain 26 luku) . vrt. Syyte.
O. K:nen.

Ilmiantovala ks. 1 1 m f> i ' u s v a 1 a.

Ilminskij, N. I. ks. Iljminskij, N. T.

Ilmisiittiöt ks. S e 1 v ä s i i 1 1 i ö t.

Ilmiö 1. f e n o m e e n i, se mikä ilmenee, näyt-

täytyy. Kun erotetaan toisistaan ilmiö ja ole-

vai.sen „varsi nainen", ,,syvempi" olemus („essrn-

tia"), niin edellytetään, että esineet ilmenevät

tajuavalle ihmiselle toisenlaisina kuin ne todelli-

sesti ovat. Niin onkin asian laita. Jo joka-

päiväinen kokemiis opettaa oikaisemaan u-seita
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havaintoja tai havaiutojon piirteitä, jotka ovat

vain ilmiötä eli näennäisyyttä: taivaankaari ei

ole sellainen monivärinen esine, miltä se näyt-

tää; etäiset esineet ovat isommat kuin miltä

näyttävät j. n. e. Tutkimus ja ajatteleminen

osoittavat, että vielä paljoa useammat esineiden

havainnolliset ominaisuudet varmaankin ovat

vain ilmiötä (esim. kappaleiden maku, väri).

Sentähden tieteellinen tutkimus on koettanut

selvittää, mitkä välittömän maailmankäsityk-
semme piirteet todenmukaisesti kuvaavat ole

vaista semmoisciraan (olioiden „primääriset"

ominaisuudet), mitkä ovat vain ilmiötä („sekun-

dääriset" ominaisuudet). Sittemmin ovat kui-

tenkin monet ajattelijat, varsinkin uusimpina
aikoina, tulleet siihen käsitykseen, että tietomme
ei voikaan suhteutua mihinkään muuhun kuin
vain ilmiöihin emmekä voi saada ollenkaan mi-

tään käsitystä olioista semmoisinaan. Tämän
mielipiteen mukaan yritys osoittaa ilmiöiden ja

tosiolevaisen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on

turha ja mahdoton ; meidän pitää tyytyä siihen,

että selvitämme ilmiöUisen maailman lakeja,

s. o. todennamme niitä säännönmukaisuuksia,
jotka ilmenevät kokemusmaailmassa, (vrt. Ding
ansic h, Kant, Positivismi.) A. Gr.

llmoilanselkä, järvi, jonka kautta Hauhon
vesistön vedet kulkevat Mallasveteen.

Ilmoitus (lat. revelä'tiö), dogmaattinen oppi-

sana, jolla tarkoitetaan jumalallisten totuuksien

yliluonnollista ilmoittamista ihmisille joko välit-

tömästi taikka Jumalan hengen vaikutuksen
alaisten ihmisten välityksellä. A. F. P.
Ilmoitusvala 1. i 1 m a i s u v a 1 a, lakit., jon-

kun varallisuustilan valallinen vahvistaminen.

Jo myöhempi roomalainen oikeus tunsi tällaisen

valan eräissä tapauksissa, ja sittemmin on etu-

päässä Saksan yleinen oikeus („gemein" oikeus)

sitä kehittänyt, minkä vuoksi i. onkin saavutta-

nut suurimman kehityksensä nykyisessä saksa-

laisessa oikeudessa, kun sitävastoin esim. ranska-

lainen oikeus ei tunne tällaista valaa muuta kuin
yhdessä tapauksessa, nimittäin pesänkirjoituksen
vahvistamisessa. — Mitä tulee ruotsalais-suoma-

laiseen oikeuteen, niin 1734 v:n laki mainitsee
useita tapauksia, joissa i. tulee kysymykseen;
ks. esim. Perintökaaren 9 luvun 1§ ja 12 luvun
9 § sekä Naimiskaaren 16 luvun 2 §. Saman
säännön on ex analogia katsottu koskevan muita-

kin samanlaisia tapauksia, kuten avoimen yhtiön
osakkaita, jakamattomassa pesässä eläviä ja yli-

malkaan kaikkea pesänyhteyttä. Toisiinsa ver-

rattuina nämä säännökset lausuvat sen, että

sekä yhtiön tahi pesäyhteyden osakas että myös-
kin se, joka kuolemantapauksen johdosta hal-

lussaan pitää tahi hallintoonsa saapi vainajan
pesän tahi useampia siihen kuuluvia arvoesineitä,

tahi joka perheasemansa tai perintöoikeuden no-

jalla on jotakin pesästä saanut, on velvollinen

sille tai niille, joilla on oikeus samaan omaisuu-
teen, ilmoittamaan tuon omaisuuden, jotta he
voisivat saattaa voimaan oikeutensa. Oikeutetun
henkilön olisi näet ylipäänsä mahdotonta näyt-
tää toteen, minkä omaisuuden hänen oikeutensa
käsittää, ellei vastapuoli olisi velvollinen omai-
suutta valan velvoituksella ilmoittamaan. —
Kaikkein suurimman merkityksen i. on meillä

kuitenkin saavuttanut konkurssioikeudessa, missä
se esiintyy velallisen valana siitä, että konkurs-

siin luovutettu omaisuus on oikein ilmoitettu
(ks. Konkurssisääntö marraskuun 9 p:ltä 18Öb,

§§: 15 ja 17) sekä Ulosottolaissa, jonka mukaan
velallinen, joka on velvoitettu antamaan pois

määrätyn irtaimen omaisuuden tai jonka luona
ulosmittaus on toimeenpantava, on velvollinen, jos

kysymyksessä olevaa omaisuutta ei täytäntöön-
pantaessa saada käsiin tahi jos ulosmitattavia va-

roja puuttuu, täytäntöönpanon hakijan niin vaa-
tiessa ulosotonhaltijan talii oikeuden edessä valal-

lansa vahvistamaan, edellisessä tapauksessa, ettei

omaisuus ole hänen hallussaan ja ettei hän tiedä,

missä se on, sekä jälkimäisessä, ettei hänellä ole

muita varoja kuin mitkä on ilmiannettu (ks.

Ulosottolaki 3 p:ltä jouluk. 1895, 3 luvun 33 §).

O. K:nen.
Ilmola ks. Ilmajoki.
Ilmola, eläinsaduissa ketun ja karhun sei-

koissa esiintyvä nimitys ihmisten asumukselle.
Eräässä Tulensyntyrunossa esiintyvä keski-
ilmojen käsite vastannee m.uinaisskandinaavi-

laista käsitystä Midgardista ihmisten asumuk-
sena maailman keskustassa. K. K.
Ilmoni [-mu'-], Immanuel (1797-1856),

tiedemies; yliopp. 1813, fil. maisteri 1819, lääket.

lis. 1824, lääket. toht. 1832, anatomian prosektori

sekä anatomian ja fysiologian apulainen Turun
yliopistossa v:sta 1826, teoreettisen ja käytöl-

lisen lääkeopin professori Helsingin yliopistossa

v:sta 1834. Vv. 1828-30 tekemältään laajalta

ulkomaanmatkalta I. on jättänyt jälkeensä mieltä-

kiinnittäviä kirjeitä, jotka koskevat lääketie-

teellisiä oloja, tieteellisiä kysymyksiä, taiteita,

kuvaavat luontoa y. m. — Liittyen opettajansa
T. Hwasseriu mielipiteisiin I. kannatti sitä

luonnonfilo-soflsta teoriaa, jonka mukaan taudit

ovat eläviä itsenäisiä olentoja. Hänen teoksis-

taan on huomattavin „Bidrag tili Nordens sjuk-

domshistorie" I-III (1846-53), jossa hän van-

himmista ajoista alkaen 18:nteen vuosis. saakka
esittää sekä ihmisissä että eläimissä ilmenneiden
kulku-, kroonillisten ja paikallisten tautien luon-

netta, syitä ja esiintymistä pohjoisessa osassa

Eurooppaa. Yhdessä kirurgian professorin

Törnrothiu kanssa I. julkaisi teoksen ..Analecta

clinica iconibus illustrata" (2 os., 1851-53) . I:lla

oli kirjallisia ja taiteellisia lahjoja ja hän har-

rasti filosofisia mietiskelyjä. G. E.

Ilo, s. o. i(nternaciona) Z Cin^rti^ o = „kansain-

välinen kieli", keinotekoisen esperanton
(ks. t.) yksinkertaistutettu uudennus. Sen käyt-

tämistä edistävä seura „L'uniono di Pamiki di

la linguo internaciona" perustettiin 1909. Aika-

kauskirjoja: „Progreso" (Pariisissa). „Germana
ilisto" (Dresdenissä), „Esperantisten" (Tukhol-

massa). Oppikirjoista mainittakoon: P. Ahlberg,

,,Lärobok i linguo internaciona" (1909).

Ilokaasu, typpioksidulin (ks. t.) vanha nimi-

tys.

Ilola. 1. Ratsutila Sysmässä. 5 km eteläänp.

kirkolta, Päijänteen rannalla, lähellä Suopellon

laivalaituria, käsittää koko tilan N:o 1 Voipalan

kylässä, O.ssas manttaalia, l,ji4 ha.; sijaitsi ennen

aivan lähellä kirkonkylää, yhdysviljelyk.sessä Ho-

vilan y. m. saman omistajan tilojen kanssa ja

oli nimeltään Nykulla, mutta 1874 toimitetussa

maakirjan tutkimise.ssa sai nykyisen nimensä

ja jaon järjestelyssä 1889 muutettiin nykyiseen

paikkaansa. Rakennukset v:lta 1886. — Lienee
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aikoinaan ollut Tottien omistama. 1800-luvun

alkupuolella sen omisti varatuomari O. W. M.
Vadenstjerna, vsta 1855 alkaen hänen poikansa
maanmittari O. W. Vadenstjerna. V. 1870 tilan

osti tohtori W. S. Schildt ja 1876 hänen poi-

kansa, tilan nykyinen omistaja, senaattori

O. Schildt. — Tilan läheisyydessä on korkea
Päijätsalon vuori, jonka näkötornista avara ja

kaunis näköala yli Päijänteen. Tilan alueella

useita kesähuviloita. — 2. (ruots. 1 1 1 b y)
ratsuvelvollinen säteri, 11 km Porvoosta, Lovii-

saan vievän maantien varrella, 3,3333 manttaa-
lia, 741 ha. Tilan omistaa nykyjään tilanomis-

taja Constantin Boije. — Harjoitetaan viljelys-

kasvien, etenkin kauran (,,Ilolan kaura") ja

herneen, jalostusta. Saha ja höyläyslaitos, päre-

saha, nahka- ja puuseppätehdas. — Vuoreen po-

rattu 600 m pituinen kanava, lUbyn lammen
kuivaamiseksi. L. E-nen.

3. Maatila Etolan kylässä Koskella (H. 1.)

n. 3 km Kosken kirkolta, Järvelän asemalta

20 km. Tila, jonka 1700-luvun lopulla omisti

eräs kersantti Lars Appelrot, oli ajoittain

kahtena tilana eri sukujen käsissä, kunnes
sen yhtenäisenä viime vuosisadalla omistivat

Widell-, Vegelius-, Palmgröu-, Hällfors- ja For-

sten-suvut. Nykyään tilan omistaa maanvilje-

lijä G. A. Einne. K. S.

Ilomantsi (ruots. Ilomants). 1. Kunta,
Kuopion 1., Ilomantsin khlak., Ilomantsin nimis-

micsp.; kirkolle Tohmajärven asemalta 76 km;
4,135,8 km-, joista viljeltyä maata 12,546 ha

(1901) ; 127.0520 manttaalia, talon^avnja 996,

torpansavuja 456 ja muita savuja 695; 11,250 as.

(1907), joista miltei kaikki suomenkielisiä;

1,223 hevosta, 7,764 nautaa (1908). — Kansa-
kouluja 9 (opett. 11). — Kunnanlääkäri. Ap-
teekki. TeoU. -laitoksia: Möhkön rautaruukki

(seisoo) ja saha, Läskelän saha. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Savonlinnan hiippak.,

Ala-Karjalan rovastik. ; oma pappi 1650-luvulla.

Jumalanpalveluksia pidetään myös Koitereen

(n. 45 km) ja Möhkön tehtaan (24 km) kulma-
kunnilla. Seurakunnasta eroaa Koveron uusi

khrakunta (Sen. k. ^/,j 1896). Kirkko puinen
(rak. 1796). [Keijo Tirronen, „Muinaisjäännöksiä
Ilomantsin kihlakunnassa. Ilomantsi" (Suom.
muinaism.-vhd. aikak. VII, siv. 22 ja seur.).]

K. S.

Ilomantsin kihlakunta käsittää Enon,
Tohmajärven ja Pälkjärven, Kiihtelysvaaran,

Ilomantsin nimismiespiirit. Viipurin hovioikeu-

den alainen. K. »*?.

Ilomantsin tuomiokunta käsittää Ilomant-

sin, Enon, Tohmajärven ja Pälkjärven, Kiih-

telysvaaran käräjäkunnat. Viipurin hovioikeutta.

K. S.

Ilotulitusaineet 1. jjyroteknilliset ai-

neet, aineet, joita käytetään joko huvittelun

vuoksi tulituksiin tai sotatarkoituksiin (merkin-
antoon). I:ta on joko paikoillaan palavia (aurin-

got, tähdet, suihkut y. m. s.) tai liikkuvia (rake-

tit, pyörät y. m.). Käyttämällä erilaisia palavia

seoksia i:den väri ja palamistapa saadaan hyvin
erilaiseksi: metallijauheilla ne saadaan kipinöi-

mään, erinäisillä suoloilla värillisiksi. N. s. b e n-

gaalin tuli on rauhallise.sti palavaa ilotuli-

tusainetta; valkoiseen bengaaliin käytetään sal-

pietarin, rikin ja arsenikkisulfidin .seosta, punai-

seen bengaaliin strontiumnitraattia ; vihreää ben-

gaalia saadaan sekoittamalla ilotulitusaineeksi

bariumnitraattia, kumilakkaa ja kaliumkloraat-

tia. Erittäin kirkas, kaunis valo saadaan barium-
nitraatin tai strontiumnitraatin, kumilakan ja

magnesiumjauheen seosta polttamalla. S. V. H.
Ilow (111 o), Christian vou (n. 1585-

1634), vapaaherra, itäv. sotamarsalkka, taisteli

kolmikymmenvuotisessa sodassa Tillyn ja Wallen-
steinin joukoissa; oli viimemainitun harvoja us-

kottuja ja sai 12 p. tammik. 1634 toimeen
Pilsenin sopimuksen, jossa kaikki rykmentin-
päälliköt sitoutuivat olemaan Wallensteinille us-

kollisia; sai Wallensteinin mukana surmansa
Egerissä 25 p. helmik. 1634.

Ilovaiskij [-a'i-J, Dmitrij Ivanovits
(s. 1832), ven. historiantutkija; hänen Venäjän
valtakunnan syntyä koskevat kirjoituksensa,

joissa hän m. m. vastustaa sitä käsitystä, että

Venäjän valtakunta olisi ruots. varjaagien perus-

tama, eivät ole saavuttaneet tunnustusta; vähä-
arvoisena pidetään myöskin hänen „Venäjän his-

toriaansa". Venäjän kouluissa ovat yleisesti käy-
tännössä hänen historianoppikirjansa, jotka on

laadittu kansanvalistusministeriön haluamaan
suuntaan.

Ilpotar, otettu Kalevalaan yhdestä Lemmin-
käis-runon toisinnosta, jossa myös menopaikkana
on Ilpola. Tämä nimi ei ole muuta kuin
väännös Ilmolasta (ks. t.). K. K.
Iltahuuto suoritetaan heti iltasoiton (tapton)

jälkeen miehistön rintamajaoituksen mukaisessa
järjestyksessä kokoonnuttua määrättyyn huo-

neistoon. Plutoonan aliupseeri tarkastaa luette-

losta esiinhuutamalla, onko kukaan luvatta pois-

tunut. Senjälkeen luetaan iltarukous ja seuraa-
van päivän määräyskäskyt. M. v. H.
Iltakirkko ks. Jumalanpalvelus.
Iltakoulu, koulu, jossa annptaan opetusta

illoin henkilöille, jotka päivisin työnsä takia

ovat estetyt koulua käymästä. Iltaopetusta on

järjestetty varsinkin kaupungeissa eri amma-
teissa toimivalle nuorisolle osittain yleissivis-

tystä, osittain ammattitaidon kohotusta varten.

O. M-e.
Iltaperhoset ks. Kiitäjät.
Iltarusko, auringonlasktin aikana taivaalle

eri värivivahduksissa ilmestyvä punertava hohde.

Ilmiö aiheutuu pääasiallisesti ilmakehässä ole-

vasta vesikaasusta. Kun illan tullen ilmanlämpö-
tila laskee, niin vesikaasu tiivistyessään höy-

ryksi joutuu, ennenkuin se laskee kasteena alas,

välitilaan, joka on omiaan synnyttämään i:n.

Taivaan ollessa mutiten kirkkaana läntisellä tai-

vaalla olevat höyhen- tai lammaspilvet tekevät

väri-ilmiön vielä helakammaksi. — Aamu-
rusko ilmestyy samoissa olosuhteissa kuin i.

Yleensä pidetään selkeänä iltana näkyvää purp-

puranväristä i:a kauniin huomispäivän enteenä.

Vaaleankeltaiseen vivahtavan i:n samoin kuin
vahvan aamuruskonkin pilvisellä taivaalla kat-

sotaan taas ennustavan sadetta. U. 8:n.

Iltasoitto 1. t a p t o, rummulla tai torvella

suoritettu sotilaallinen merkinanto, jolla koossa-

oleva joukko iltasin, tavallisesti kello 9, kootaan
paikoilleen yölepoa varten. Nimitys tapto (saks.

ZapfenstrcichJ on alkuisin 30-vuotisesta sodasta.

Tapton jälkeen anniskeleminen oli kielletty,

jonka vuoksi tynnyrit ja lekkerit varustettiin



917 Iltatähti—Imatra 918

tarkistusmerkillä vetämällä liidulla viiva astian
pohjan ja tapin ylitse. — Leirissä ja linnoituk-
sissa käytetään merkkinä tavallisesti tykinlau-
kausta, jonka jälkeen vahtivuorolla olevat signa-
listit, rummuttajat j. n. e. soittavat (rummutta-
vat j. n. e.) iltatapton, jota seuraa soittokunnan
puhaltama säädetty soittokappale. M. v. H.

Iltatähti ks. Venus.
Ilvehtijät ks. J o n g 1 e u r.

Ilveily ks. Farssi.
Ilves (Felis 1. Lynx lynx), n. 1 m pitkä

kissansukuineu petoeläin, jolla on tupsupäiset
korvat, lyhyt häntä ja korkeat koivet. Väriltään
se on punertavan harmaa tai ruskea, tummatäp-

läinen, mutta eri yksilöt voivat tässä suhteessa
vaihdella melkoisesti (n. s. kissailves, susi-ilves,

kettuilves). I. on levinnyt Skandinaaviassa,
Suomessa ja Pohjois-Venäjällä Siperiaan saakka
ja oli ennen Keski-Euroopassakin yleinen — nyt
sitä tavataan siellä enää vain harvinaisena Al-

peilla ja Karpaattien vuorilla eikä se ole enää
suinkaan tavallinen Itämeren-maakunnissakaan.
Suomessa i. on levinnyt Lappiin asti ja tavataan
yleisimmin Viipurin läänissä. Vv. 1900-1905 am-
muttiin Suomessa 323 kpl. I. elää metsissä ka-
ruilla mailla, jotka se jättää vain nälän pakotta-
mana talvella. Se on yöeläin, hyvä juoksija,

hyppijä ja kiipeejä, erinomaisen raatelias, tap-

paen ravinnokseen kaikenlaisia metsäeläimiä,
esim. kanalintuja, etupäässä kuitenkin jäniksiä,

mutta käy myös lampaitten kimppuun. Naaras
synnyttiiä toukokuussa 2-3 poikasta. T:llii on ar-

vokas nahka ja sen lihaa kehutaan hyväksi. —
Tavallisella i:llä on eräitä läheisiä sukulaismuo-
toja, joista mainittakoon harmaa i. Ame-
riikan pohjois- ja luoteisosissa, p a n t t e r i-i.

Etelä-Euroopassa. k a r a k a 1 i (Lynx caracal)
Afrikassa ja Aasian lounais- ja eteläosissa,

joissa myös elää kosteilla paikoilla suoilves
(Lynx chaiisj. K. M. L.

Imaami (arab. iniä?n = „esimies", „johtaja"),

muhamettilainen arvonimi, jolla on useampia
merkityksiä. 1. I. on pappi; i. rätib johtaa
moskeiassa, seisoen seurakunnan edessä selkä

päin sitä, yhteistä rukousta ; i. khätib lukee saar-

nan. Jokaisessa suuressa moskeiassa on kaksi
imaamia, pienemmissä ei ole kuin i. rätib. Näit-

ten i:en virka ei ole vakituinen, vaan moskeian
hoitaja (näsirj voi ottaa ja erottaa i:n niinkuin
sopivaksi näkee. — 2. T. on u s k o n n o 1 1 i n e n

päämies, jonka maallinen vastakohta on
emiiri. Tämän arvonimen abbasidit ensin otti-

vat omaksensa; samoin Turkin sulttaanit ovat
samalla imäm almusiiniin ..muhamettilaisten
imaami" ja emir almuminin ,,uskovaisten ruhti-

nas". — 3. I:eiksi sanotaan myös varhaisimman
muhamettilaisen aikakauden koraaninselittäjiä.
Näitten ,,kirkko-isien" joukossa huomataan nel-

jän sunnalaisen uskonjärjestelmän perustajat
Abu Ilanlfa, Mälik, as Safi'i ja Ibn Hanbal (vrt.

Arabian kieli jakirjallisuus, I, 510)

.

— 4. I:eiksi sanotaan vihdoin 12 Muhammedin
vävystä Alista polveutuvaa henkilöä, joista vii-

meinen Muhammed ai M a h d i (879) hävisi

tuntemattomiin. Sunniitit luulevat, että Mahdi
kerran on ilmestyvä ja alistava koko maailman
islamin alle; siMtit taasen luulevat, että hän
vielä on hengissä ja palaa ottamaan maailman-
vallan haltuunsa, vrt. Mahdi. K. T-t.

Imaginaarinen (lat. imaginä'ri = kuvitella),
mat., on luku, joka sisältää imaginääri-yksiköitä.
I.-yksikkö (joka nykyisin aivan yleisesti merki-
tään i kirjaimella) on negatiivisen yksikön neliö-

juuri, siis = i + V—i- Jokainen luku, joka on muo-
toa a-f-6i, jossa a ja 6 ovat reaalilukuja, on ni-

meltään kompleksiluku; jos a = o, saadaan
puhtaasti imaginaarinen luku, yleistä muotoa hi:

jos taas 6 = 0, saadaan reaaliluku.

I. geometria on epäeuklidinen geometria
(ks. B 6 1 y a i, Janos).
Imago [-ä'-] (lat., = kuva) , täyskasvanut (suku-

kypsä, siivellinen) hyönteinen, vastakohtana tou-

kalle.

Imami ks. Imaami.
Imandra-järvi, Kuollan niemimaalla, Kannan-

lähden ja Kuollan kaupungin välissä (130 m. yi.

merenp.), laskee Kannanlahden kaupungin luona
Vienan-mereen 34 km pitkän koskirikkaan Niva-
joen kautta. I:n suurin pituus on 80 km, leveys

hyvin vaihteleva, pinta-ala 852 km'; suurin sy-

vyys n. 53 m. I. on vuorirantainen järvi, jonka
saarien, niemien ja lahtien muodossa on mitä sel-

vimpiä jääkauden merkkejä; notkot ja rotkel-

mat ovat täynnä jääkautisia kiviröykkiöitä.

Järveä ympäröivistä 17 vuoriryhmästä mainitta-

koon länsirannalla olevat Montse- ja Tsuin-

tunturit (900 ja 800 m) sekä itärannalla mah-
tava, tasalakinen Umptek. — I:aan laskee 26

jokea ja puroa, jotka keskikesällä vielä lumi-

peitteisiltä tuntureilta tuovat kylmää vettä jär-

veen, niin että sen pintakerro.sten lämpö heinä-

kuun öinä alenee -\- 1-
-f-

l'/2 asteeseen O. —
I. on hyvin kalarikas, sen laajain mäntymetsäin
peitossa olevat, melkein asumattomat rantamaat
vilisevät metsänriistaa. (E. E. K.)

Imantero ks. Imandra-järvi.
Imareetti (arab.), hyväntekeväisyyslaitos (sai-

raala, köyhäinkeittiö j. n. e.), varsinkin köyhiä
koululaisia ja ylioppilaita varten perustettu

ruokala.
Imarre ks. K a 1 1 i o i m a r r e.

Imatra on muodostunut siihen missä Vuoksi

katkaisee Salpausselän. Ammoisina aikoina virta

näyttää olleen paljoa leveämpi, niinkuin lähellä

nykyistä uomaa olevat hiidenkirnut osoittavat.

Putouksen korkeus on matalan veden aikana 18,ss

m, tulvaveden vallitessa 18,4?, pituus 850 m, le-

veys niskan kapeimmalla kohdalla niukasti 20 m.

I:n niskassa on Vuoksen sadealue 60,220,8 km";
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Imatra talvipuvussa. Akseli Gallen-Kalli^lan taiiluu mukaan.

putouksen voima on arvioitu 117,700 hevosvoi-

maksi (492,570 litraa sekunnissa) . Pauhu kuuluu
suotuisalla säällä kymmenenkin km:n päähän.
Ennen nykyisen rautasillan rakentamista kul-

jetettiin matkailijoita putouksen ylitse teräs-

köyttä pitkin liukuvassa korissa. Maantieliike

kulki Vuoksen ylitse lautalla vähän ylempänä
olevas.sa Siitolan kylässä. Silta, jonka jännemitta
on 33,« m, rakennettiin 1891-92. Kosken länti-

sellä äyräällä on komea valtion hotelli (U. Ny-
strömin piirustusten muk. rak.), avattu 1903.

Vajaan km: n päässä putoukselta on I:n rauta-

tieasema. V. 1908 oli I:n asemalle saapuneiden
raatkustajain luku 38,103, lähteneiden 38,902,

Pietarin asemalta saapuneiden 7,329, sinne mat-
kustaneiden 7,287, Helsingin asemalta saapunei-

den 613. sinne matkustaneiden 555.

Imatrankivi ks. M a r 1 e k k a.

Imbauba-puu ks. C e c r o p i a.

Imbert de Saint-Amand [äba'r da sätamä'],

Arthur L6on (1834-1900), paroni, ransk.

kirjailija, tullut tunnetuksi varsinkin kuuluisista

ransk. naisista kirjoittamiensa kuvausten kautta,

joita osaksi on muodosteltu nuorisoa varten.

Mainittavimmat näistä hänen teoksistaan ovat

„Portraits de femmes frangaises du XVIII et

du XIX siöcle" (1869), „Deux victimes de la

commune" (1871), „Madame de Girardin" (1874),

„Les femnics de Versailles" (1875-79. 5 nid.),

,,Portraits de grandes dames" (1875), „Les fem-

mes de Tiiileries" (1880-99, 16 nid.), „Mario-
Amölie et la soci6t6 frangaise en 1847".

J. U-l.

Imbert [ähä'r], Hugues (s. 1842), ransk.

musiikkikirjailija, ,,Guide musical"in toimittaja

v:sta 1900. Pääteos: „Profils de musiciens"

(3 osaa). /. K.
Imbesilliteetti (lat. imbecVllitas = heikkous)

l. synnynnäinen heikkomielisyys on kuteu idiotis-

mikin seurauksena aivojen viallisesta tai kes-

keytyneestä kehittymisestä, johon puolestaan on

syynä perinnöllinen taipumus tai sikiötilassa ja

ensimäisinä ikävuosina kohdanneet sairaudet.

Imbesilliteetti, ollen idiotismin ja normaalitilan

välimuoto, sisältää katkeamattoman sarjan yksi-

löitä, alkaen sellaisista, joitten henkiset omi-

naisuudet ovat 7-8 vuotiaan lapsen kannalla,

aina sellaisiin, joitten vajavaisuus esiintyy etu-

päässä moraalisten käsitteiden alalla. Tämä il-

raaiseiksen ainakin silloin, kun henkilön on ryh-

dyttävä itsenäiseen toimintaan tai suoriudut-

tava epätavallisissa olosuhteissa tai kun hänen
on mukauduttava tarkasti määrättyyn järjestyk-

seen, kuten esim. sotapalveluksessa. Imbesilli-

teetin huomattavimmat ominaisuudet ovat itsek-

kyys, haluttomuus säännölliseen työhön, viettien

voimakkuus, itsensä hillitsemisen vaikeus ja ar

vostelukyvyn vaillinaisuus. Näitten ominaisuuk-
sien vuoksi on monelle imbesillille vastenmie-

listä elättää itseänsä rehellisellä tavalla ja siitä

syystä liän antautuu kerjäläiseksi ja maankier-

täjäksi tai joutuu jollakin muulla tavalla rikko-

maan yhteiskuntajärjestystä. Väliin vievät hä-

nen antisosiaaliset taipumuksensa hänet törkei-

hin rikoksiinkin, kuten murhiin, murhapolttoi-

hin, lastenrai-skauksiin y. m. Kaikesta tästä

seuraa, että hänet ennemmin tai myöhemmin
suljetaan joko työ- ja ojenntislaitokseen, vanki-

laan tai mielisairaalaan. — Kun imbesilleille

usein on hankalaa jopa mahdotontakin seurata

tavallista kouluopetusta, on heitä varten perus-

tettu erityisiä apuluokkia (ks. Apukoulu).
Profylaktisista syistä sijoitetaan myös pahan-

tapaisia lapsia, joista suuri osa on imbesillejä,

kasvatuslaitoksiin määrävuosiksi ja harjoitetaan

johdonmukaisen opetuksen ja kurin alaisina

säännölliseen työhön ja johonkin ammattiin, niin

että he laitokselta päästyään pystyvät työllään

itsensä elättämään. Suomessa on tällaisia lai-

toksia Koivula, Kotiniemi y. m. E. Th-n.
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Imbriani /-«'-/, Vittorio (1840-86), it. ru-

noilija ja kirjallishistorioitsija, otti vapaaehtoi-
sena osaa vuosien 1859 ja 1866 sotaretkiin. I.

on koonnut paljon satuja ja kansanlauluja. V.
1874 I. esiintyi etevänä lyyrikkona ja satiirik-

kona teoksella ,,Esercizj di prosodia". Osittain

tärkeitä ovat I:n Dante-tutkielmat „Studi Dan-
teschi" (1890). J. H-l.

Imbros (I m v r o s, turk. Imros) , Turkin
Saarivilajeettiin kuuluva vuorinen ja hedelmätön
Aigeian-mereu saari, luoteispuolella Dardanellien-

salmen suuta ; 266 km', n. 10,000 as. Kohoaa
aina 597 m:iin yi. merenp. (Hagios Ilias). Kivi-

hiilikerrostumia; pääelinkeino kalastus. — Pää-
paikka K a s t r o n, pohjoisrannikolla.

(W. S-m.)

Imelä voi ks. Voi.
Imeminen, absorbeeraaminen, ks. Ab-

sorbeerata, Absorptsioni.
Imerethi (I m e r e t i a) , muinaiskreikkalais-

ten K o 1 k h i s, ennen itsenäinen valtio Kaukaa-
siassa; joutui 1810 Venäjän valtaan; käsitti suu-

rimman osan nykyistä Kutaisin kuvernementtia.
vrt. Georgia.
Imettäjä, henkilö, jonka toimena on imettää

toisen lasta. Luonnollisinta on tietenkin, että

jokainen äiti imettää omaa lastansa. Voitta-

mattomien esteiden kohdatessa voi kuitenkin jos-

kus käydä pakolliseksi uskoa lapsi imetettäväksi
toiselle, varsinaiselle imettäjälle. Sopivaa i:ää

valittaessa on etupäässä pidettävä huolta siitä,

ettei i. sairasta sellaista tautia, jonka tartunta
voi uhata lapsen terveyttä ; ennen muita tässä

suhteessa ajateltakoon kuppaa ja tuberkkelitau-

tia. Mitä maidon kunnollisuuteen tulee, vrt.

Maito. (M. 0-B.)
Imettäjä-mehiläiset, nuorimmat, harmaanvä-

riset, kahdeksanteen päivään asti syntymästään
untuvapeitteiset mehiläiset. Ensimäisinä päivinä

syntymästään ne ruokkivat nuorimpia toukkia
maidonvärisellä mehiläisen verellä 1. chylus-

nesteellä ja sittemmin vanhempia toukkia huna-
jasta ja siitepölystii «almistetulla, puoleksi sula-

neella ravinnolla. Ne syövät tähän aikaan paljon

hunajaa ja siitepölyä saadaksensa kehittyneillä

ravitsemisrauhasillaan muodostumaan ylimää-
räistä mehiläisverta toukkien ravinnoksi. Ne
antavat toukille vähää ennen niiden peittymistä
vahakannella kennoissaan vähemmän sulanutta
ravintoa hunajasta ja siitepölystä, jolloin niiden

imettäjänä olo-aika loppuu. A. M.
Imettäminen, rintalasten syöttäminen äidin

tai erityisen imettäjän maidolla. Ensimäinen i.

tapabtuu noin 6-10 tuntia lapsen syntymisen jäl-

keen, ja uusiutuu sitten aluksi aina noin joka
neljäs tunti sittemmin harvemmin.
imettäväiset ks. Nisäkkäät.
Im.eytyminen, Imeminen, ks. Absorp-

tsioni.
Imeytyä ks. Absorbeeratii.
Imidi, typenpitoinen yhdistys, joka sisältää

ryliTTiän (ammoniakkijäännöksen) NH.
Imikkä ks. P u 1 m o n a r i a.

Imissioni (lat. immi'ssiö < immittere = lähet-

tää sisään), lakit., sijoitus; julki.sen viranomai-
sen toimenpide, jonka kautta joku asetetaan
määrätyn esineen tahi omaisuuden hallintaan.
Erityisesti tätä sanaa käytetään kuitenkin mer-
kitsemään kruununtilan asukkkaaksi ottamista

sekä asukkaan sijoittamista sellaiselle tilalle, vrt.

Asukasoikeus ja Imissionikirja.
O. K:nen.

Imissionikirja, lakit., sijoituskirja; kirja,

jonka kuvernööri antaa kruununtilan asukkaaksi
otetulle henkilölle. Sijoituskirjassa, joka sen
saajan on näytettävä sekä kruununvoudille että
lähinnä seuraavassa henkikirjoituksessa, pitää
olla ilmoitus talon nimestä, kylänumerosta ja
manttaalista, onko tilasta menevä vero kruunulle
pidätetty tahi millä tavalla siitä muussa tapauk-
sessa on määrätty sekä onko asukas tilalle pääs-
syt oman tahi vaimonsa perintöoikeuden nojalla
vaiko siirron kautta, vrt. Asukasoikeus.

O. K:nen.
Imitatiivinen menetelmä (jäljittelymene

telmä, < lat. imtfäVi = jäljitellä) , uudistettu vie-

raiden kielten opetuksen metodi, joka viimeisen
neljännesvuosisadan kuluessa on voittanut yhä
laajenevaa kannatusta. Vanha menetelmä oli

aloittanut tarjoamalla oppilaalle valmiita kieli-

opin sääntöjä, joita soveltamaan hänen tuli har-
jaantua kääntämällä irrallisia esimerkkilauseita
äidinkielestään vieraaseen kieleen. I. menetelmä
on pannut opetuksen pohjaksi elävän puhekielen
mtikaisten yhtäjaksoisten vieraskielisten tekstien
lukemisen. Kieliopin opetus liittyy luettavaan
siten, että oppilas johdetaan itse havaitsemaan
oppimastaan kieliaineksesta kielen säännöt; sys-

temaattinen oppikirja otetaan käytäntöön vasta
myöhemmin. Kääntäminen sekä äidinkielestä
vieraaseen kieleen että päinvastoin on rajoitettu
mitä vähimpään ; sen sijasta harjoitetaan suul-

lista ja kirjallista reproduktsionia ja luettuun
liittyvää vapaata produktsionia vieraalla kie-

lellä, sekä tekstin kursoorista lukemista. — Ni-

mitys i. m. ei ole onnistunut, koska menetelmän
pääperiaate ei ole kielen oppiminen pienen lap-

sen tavoin jäljittelemällä, vaan kieliaineksen

ja kielen lakien induktiivinen omaksumistapa
vastakohtana vanhan menetelmän deduktiivisuu-

delle. A. K.
Imitatsioni (lat. imitä'tiö) . 1. Jäljittely, mat-

kiminen (ks. t.)

.

2. J/ms. Sävelaiheen kertaus muunnettissa muo-
dossa. I. on musiikin perustavimpia taidekeinoja.

Niinkuin rakennustaiteessa taidokkaimmatkin
ryhmitykset muodostuvat harvalukuisista perus-

kuvioista, samoin sävelteoksetkin ovat sommittu-

neet yhden tahi aniharvan sävelaiheen muunnok-
sista. I. voi olla tietoise.sti tarkoitettu, mutta
on usein myös vaistomaista, yhtenäisen perus-

tunnelman aiheuttamaa. Edellisessä tapauksessa

i. on usein kuulijankin välittömästi tajuttavissa.

Mutta enimmiten se jää kuulijan tietoisuuden

ulkopuolelle; silti se vaikuttaa täysin tehok-

kaasti suorastaan tunteeseen. I:n taidokkaasta

käyttämisestä riippuu sävellyksen sisällinen

johdonmukaisuus ja eheys. Yksinkertaisen kan-

sanlaulun kauneuden salaisuus piilee ehkä pää-

asiallise.sti säkeittenkeskisessä kätketyssä i:ssa.

— I:ssa tavattavat aiheen muunnokset ovat hy-

vin monenlaisia, jopa lukemattomia. Laadultaan

ne ovat joko melodisia tahi rytmillisiä. /. K.
Imiteerata (lat. imitä'ri), jäljitellä, matkia:

mukailla.

Immaculata [-lä'-J, saastuttamaton, koskema-
ton, puhdas. — I. conceptio ks. C o n c e p-

t i o.
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Immalanjärvi. 1. Järvi Ruokolahden kun-

uassa, laskee Vuokseen sen yläjuoksussa. —
2. Maatila, jonka omistaa Tornator o.-y. K. S.

Immanenssi (< mlat. immajiere = o\\a, 1. py-

syä jossakin) , läsnäolo jossakin. I.-käsite mer-

kitsee uskonopissa ja filosofiassa Jumalan ole-

mista ja vaikuttamista maailmassa. Vastakohta
transscendenssi, joka merkitsee Jumalan
olemista maailman yläpuolella, täydelleen riippu-

mattomana maailmasta. Panteismi opettaa Ju-
malan immanenssia, väittäen että jumaluus eli

ehdoton olevainen on läsnä äärellisessä olevai-

sessa, ollen sen perustuksena ja ytimenä. Deismi
(ks. t.) kieltää Jumalan immanenssin maail-

massa. Teismi yhdistää Jumalan transscendens-

sin ja immanenssin, opettaen että Jumala on ole-

massa maailman yläpuolella, siitä riippumatta,

mutta myöskin on läsnä ja vaikuttaa maail-

massa. — Immanentti = läsnäoleva, etenkin

Jumalan suhteesta maailmaan.
A. Gr. d E. K-a.

Immanenssi-filosofia käytetään 1) joskus

osoittamaan oppia Jumalan immanenssista maa-
ilmassa ; 2) nykyaikaisessa filosofisessa kirjalli-

suudessa tavallisemmin toisessa, tieto-opillisessa

merkitj^ksessä, osoittamaan filosofiaa, joka kai-

kissa olettamuksissaan periaatteellisesti pysyy
välittömien kokemus-tosiasiain piirissä eikä oleta

mitään ,,transscendenttia", s. o. mitään näiden
tosiasiain ulkopuolella olevaa. Erittäin on 1800-

luvun loppupuolella tämän nimen itselleen omis-
tanut oppisuunta, jota edustavat W. Schuppe
y. m. ja jota kannatti ..Zeitschrift fiir immanente
Philosophie" (v:sta 1895 alk.). Tämä suunta
opettaa, että välittömiä kokemustosiasioita ovat
vain tajunnan tosiasiat eli tapahtumat tajunnas-
samme; koko maailma on siis »tajunnan sisäl-

lystä". A. Gr.
Immanenttinen kertaus ks. Kerta u s.

Immateriaalinen (lat. kieltävä in ja mäte'ria=^

aine) , aineeton.
Immatrikulatsioni (lat. matri'cula = matrik-

keli), matrikkeliin kirjoittaminen, merkitsemi-
nen. — Immatrikuleerata, kirjoittaa,

merkitä matrikkeliin.

Immediaatti (lat. immediä'tus < kieltävä in,

ja 7ncdium = väli) , suoranainen, välitön, suoras-

taan valtakunnanalainen. Näin nimitettiin aikai-

semmassa Saksan valtakunnassa selluista omai-
suutta ja sellaista henkilöä, joka välittömästi

kuului keisarin ja valtakunnan alle. Sellaisia

olivat varsinaiset valtiosäiid}'t, edelleen korkeat
valtion virkamiehet ja joukko herroja, jotka ei-

vät olleet edustajat valtiopäivillä. (O. K:nen.)

Immenkalvo ks. Hymen.
Immensuraabeli (lat. imme'nsus, immetisu-

r(Vhiiis), mitaton, ks. Suure.
Immermann, Karl Leberecht (1796-

1840), saks. runoilija ja näytelmänkirjoittaja.

I:n ensimäisot näytelmät olivat romanttisia;
myöhemmin hän kirjoitti historiallisia draamoja,
kuten ,,Das Trauerspiel in Tirol" (Andreas Ho-
fer) (1827) ja „Kaiser Friedrich II" (1828) ja

trilogia „Alexis" ja syvämielinen mysterio „Mer-
lin". I:n pääteokset ovat romaani „Die Epigo-
nen" (1835) ja huumorillis-idyllinen romaani
..Munchhausen" (1839, 4 os.). Vielä mainitta-

koon koomillinen sankarieepos „Tulifäntchen"

(1830). Dilsseldorfissa I. 1835-1838 koetti to-

teuttaa mallinäyttämötaidetta ja saikin huomat-
tavia aikaan : yritys kuitenkin raukesi etupäässä
taloudellisten hankaluuksien vuoksi. I:n teosten

kokonaispainos, 14 nid., ilm. 1835-43. [Freilig-

rath, „Karl I. Blätter der Erinnerung an ihn"

(1842) ; Fellner, „Karl I. Eine Gedächtnisschrift

zum 100 Geburtstage des Dichters" (1896).]

J. Hl.
Immersioni (lat. imme'rsio) , uppoaminen.

1. Tähtit., taivaankappaleen katoaminen, kun se

menee toisen taakse tahi sen varjoon ; emersionin

vastakohta.
2. Fys., erityinen menetelmä (immersioni-

järjestelmä-1 inssi) mikroskooppisissa
töissä, kun esineen peitelasin ja objektiivin

väliin saatetaan nestepisara. Silloin kuvan kirk-

kaus suurenee ja sfäärillinen ja kromaattinen
poikkeus katoaa. Paraiten vaikuttaa sellainen

neste (setriöljy)
,

jolla on sama valontaite-

eksponentti, kuin alimmalla objektiivilinssillä

(homogeeninen immersioni). J. K.
Immersionilinssi ks. Immersioni.
Imminentti (lat. i?«j>ur!e're = riippuva ylitsf,

uhata), lähellä oleva, uhkaava.
Immissioni ks. Imissioni.
Immobiili (lat. immö'bilisj, liikkumaton;

sotat., varustamaton. — Immobilia (lat.),

kiinteä omaisuus. — Immobiliaariluotto,
kiinteistöluotto.

Immoraliteetti (ransk. immoralite) , siveettö-

myys.
Immortaliteetti kuole-(lat. immortä'litas)

,

mattomuus.
Immortelli ks. E t e r n e 1 1 i.

Immosen iso kivi, uhrikivi Ruskealassa,

jolle vielä viime vuosisadalla vietiin uhreja

erään papittaren välityksellä, joka kertoi uhraa-

jille haltijan antamat vastaukset (J. Krohn,
,,Suomen suvun pakan, jumalanpalvelus", siv. 35).

Immuniteetti (lat. immiVnitas = vapaus).

1. Lakit. Eräille julkisissa toimissa oleville hen-

kilöille suotu osittainen vapautus muutamista
julkisoikeudellisista velvoli' luksista sekä julki-

sen vallan alaisuudesta. Niinpä diplomaattiset

agentit 1. asiamiehet n. s. eksterritoriaaliteetti-

oikeutensa nojalla nauttivat laajoja immuniteet-

teja siinä vieraassa valtiossa, jossa he edustavat
kotivaltiotaan. M. m. he ovat vapautetut oles-

keluvaltion tuomiovallasta, välittömien (useasti

välillistenkin) verojen suorittamisesta y. m. —
Kaikkialla on nykyaikana katsottu kansan-

edustajantoimen tärkeyden vaativan, että edusta-

jille, mitä heidän tehtävänsä suorittamiseen tu-

lee, myönnetään jonkun verran laajempi toiminta-

vapaus, vastuuttomuus ja riippumattomuus julki-

sista viranomaisista, sekä tehokkaampi rikos-

oikeudellinen turva kuin mitä kansalaiset yleensä

nauttivat (n. s. parlamentaarinen immuniteetti).

Suomen valtiopäiväjärjestys sisältää tällaisia

säännöksiä 11, 12 ja 13 §:ssä; niissä säädetään

m. m., että edustajaa ei voida asettaa syji,teeseen

eikä vapautta häneltä riistää hänen lausumiensa

mielipiteitten taikka muun asiain käsittelyssä

noudattamansa menettelyn tähden, ellei viisi kuu-

dettaosaa eduskunnan läsnä olevista jäsenistä ole

siihen suostunut, sekä että edustaja valtiopäiväin

aikana voidaan eduskunnan suostumuksetta van-

gita ainoastaan silloin, kun tuomioistuin on mää-
rännyt hänet vangittavaksi, taikka hänet tavataan
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verekseltä rikoksesta, josta ei voi tulla vähempää
rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta. —
ks. E d u s t a j a n t o i m i. R. E.

2. Lääket. Taipumattomuus jonkin taudin
saamiseen tahi vastaanottamattomuus erinäisten

taudinsynnyttäjäin, bakteerien, myrkkyjen j. n. e.

vaikutukselle. I. on joko synnynnäinen tahi elä-

män kuluessa saavutettu; jälkimäisen voi saada
luonnollista tietä esim. potemalla kerran jotakin
tarttuvaa tautia, joka jättää jälkeensä tällaisen

taipumattomuuden uudelleen sairastua samaan
tautiin, tahi se sjiadaan aikaan keinotekoisesti

istuttamalla tautia ennakolta lievässä muodossa
(vrt. Rokotus) tai ruiskuttamalla vereen eri-

tyistä seerumia (vrt. S e e r u m i h o i t o) , mitkä
molemmat toimenpiteet ovat omiansa asianhaa-
rain mukaan kehittämään n. s. antitoksiineja,
jotka ovat taudintuottajien aiheuttamille toksii-

neille vastamyrkkyjä, tehden siten edellisten ter-

veydelle vaaralliset vaikutukset tehottomiksi.
Verisolujen suojelustyöstä taudin bakteerein
hyökkäyksiä vastaan, ks. Fagosyytti.

M. OB.
Immuuni (lat. immu'nis = vnpaa.) , myrkkyjä

ja tartunta-aineita vastaanottamaton. — I m m u-

niseerata, tehdä immuuniksi, vrt. Immuni-
teetti.
Imoosar ks. T u a r e g.

im^p., lyh. lat. imperator ja imperium (ks. n.),

imp., lyh. lat. imperafiviis. ks. Impera-
tiivi.
Impasto [-a'-J (it. ; ransk. empätement)

,

maalaustaiteessa etenkin valojen paksusti sive-

leminen ; kuparipiirroksissa viivain ja pisteiden
taitava hämmentäminen. U-o N.
Impatiens, häpykannus, kasvisuku Balsa-

mtnacecB-heimossa, n. 220 lajia, useimmat vanhan
maailman troopillisista

ja subtrooppisista seu-

duista. Meheviä yrttejä,

joilla on isot, runsau-
densarven muotoiset
kannukselliset kukat ja

pitkähköt, koskettaessa
auki kimmoavat kota-

hedelmät. Suomen ai-

noa laji 7. 7wli tangere,

kasvaa Kajaanin seu-

duille saakka harvinai-
senpuoleisena kosteissa

lehdoissa ja puronvar-
silla. Maamme yleisim-

piä ruukkukasveja lie-

nee monena muunnok-
sena viljelty p a 1-

samikukka fl. haisamina). J. A. W.
Impedimentti (lat. impedlme'ntum = este),

joutomaa (ks. t.).

Imperaattori ks. Imperator.
Imperatiivi (lat. imjjeraiVvus < imperä're =

käskeä), käskytapa, se verbin moodi (ks. t.),joka
ilmoittaa tekemisen käskettynä tai toivottuna
(esim. Vielcää pois! Tulkoon valkeus!); voi il-

maista myöskin myönnytystä (esim. Olkoon
niini). ' A. K.
Imperatiivi (imperä're = käskeä) merkitsee

Kantin siveysopin käsitesanana objektiivi.sta

tahdonperustetta erotukseksi maksiimista, joka
on vain subjektin, yksilön hyväksymä peruste,

1. noli tangpre, a kypsä
hedelmä.

subjektiivinen tahdonperuste. I. on hypoteet-
tinen, ehdollinen, kun sen esittämä vaatimus
edellyttää jonkun ehdon, (esim. jos tahdot tulla

papiksi, on sinun opiskeltava jumaluusoppia) . K a-

tegorisella i:lla (esim. et saa valehdella) on
ehdoton ja yleinen pätevyys; ne velvoittavat eh-

dottomasti kaikkia ihmisiä, millä aloilla jämissä
oloissa toiminevatkin. Kategorisia i:eja ovat
kaikki varsinaiset siveyskäskyt erotukseksi pal-

jaista käytännöllisen ymmärryksen säännöistä,
jotka ovat vain ehdollisesti sitovia. Siveyskäsky
on ehdoton järjenvaatimus, jota on noudatettava
kaikista seurauksista huolimatta. Kategorinen
i. kuuluu: „toimi siten, että tahtosi maksiimi sa-

malla voi kelvata yleisen lainsäädännön perus-
teeksi", t. s. „toimi siten, että järjellisenä olen-

tona voit vaatia kaikkia muita noudattamaan
omaa tahdonperustettasi". Z. C.

Imperatiivinen mandaatti (ks. Impera-
tiivi ja Mandaatti), edustajalle annettu
toimikäsky eli toimeksianto, jonka mukaan hän
on velvollinen noudattamaan valitsijainsa (va-

litsijain enemmistön) tahtoa ja heiltä saamiansa
ohjeita, uhalla että vastakkainen menettely oi-

keuttaa valitsijat peruuttamaan mandaatin eli

toimeksiannon. Ranskan vanhan säätyedus-
kunnan (les Etats generauxj ja samoin vanhem-
pina aikoina Englannin parlamentin valitut jäse-

net olivat todella sidotut valitsijainsa antamiin
ohjeisiin ja velvolliset tekemään heille tiliä toi-

minnastaan. Sama periaate oli yleensä muualla-
kin säätyvaltiomuodon aikana vallalla, myöskin
Ruotsissa ennen 1634 v:n Hallitusmuotoa. Nyky-
aikaisten valtiosääntöjen voidaan sitävastoin sa-

noa olevan poikkeuksettomasti vastakkaisella
kannalla. Jo Ranskan 1791 v:n valtiosääntö kielsi

nimenomaan imperatiivisen mandaatin, ja aivan

yleisenä valtio-oikeudellisena periaatteena voi-

daan pitää, että edustajat eivät ole valitsijainsa

mahdollisesti antamiin ohjeisiin sidotut eikä hei-

dän omilla lupauksillaan ole oikeudellisesti vel-

voittavaa voimaa. Myöskin Suomen Valtiopäivä-
järjestyksen 9 §:ssä lausutaan, että edustaja on
\elvollinen toimessaan noudattamaan perustus-

lakeja, eivätkä häntä sido mitkään muut mää-
räykset. — Vaikka siis imp. mandaatti on kaik-

kialla kielletty, niin käytännössä useasti kanna-
tetaan katsantotapaa, joka arveluttavasti poik-

keaa sellaisen säännöksen tarkoituksesta. Liian

tarkkoja menettelyohjeita ja vaatimuksia aset-

tamalla valitsijat voivat saattaa edustajat ase-

maan, joka ei ole sopusoinnussa tärkeän julkisen

tehtävän suorittamiseen tarpeellisen toiminta-

vapauden kanssa. Ilman painavia syitä edustaja
ei tietysti tahdo eikä hänen pidäkkään valitsi-

joille antamiaan lupauksia rikkoa, mutta jos

hänen vapauttaan on ennakolta ylenmäärin ra-

joitettu, saattaa tästä olla edustajantoimelle pal-

jonkin haittaa. Ranskassa on joskus menty niin

pitkälle, että edustajalta on vaadittu sitoumus,

jonka mukaan hän on velvollinen luopumaan
toimestansa, jos valitsijat katsovat hänen mene-

telleen vastoin heidän antamiansa olijeita. Täl-

laiset sitoumukset ja edustajantoimen peruutuk-

set ovat tietysti lain mukaan oikeudellisesti te-

hottomia ja mitättömiä, mutta mainitunlaiset

yritykset osoittavat imp. mandaatilla olevan kan-
nattajia. [Dandurand, „Le mandat imp^ratif"

(1896) : Briot, ..Le mandat l^gislatif" (1905).]

R. E.
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Imperator [-ä'-] (lat. < impercVre = käskeä)

,

päällikkö, ylipäällikkö, „imperaattori", varsin-
kin sotajoukon voiton jäljestä päällikölleen an-
tama kunnianimitys, jonka myöntämistä Rooman
senaatti päätöksellään vahvisti. Sitten kuin
Caesar (ks. t.) oli saanut i:n nimen elinajakseen,

muuttui se hallitsijan pysyväiseksi arvonimeksi
ja asetettiin eusimäiseksi kaikkien nimien eteen.

Sen johdosta useissa nykyiskielissä i. sanasta
johtuneet sanat (it. imperatore, ransk. empereur,
engl. emjieror, ven. imperator y. m.) merkitsevät
samaa kuin keisari. K. J. E.
Imperfekti (lat. imperfe'ctum = täyttymätön)

,

entiskestämä, se verbin tempori (ks. t.), joka
ilmoittaa, että jotakin tapahtui menneessä ajassa.
Suomen kielessä erotetaan varsinainen i. ja
k e r t o m a-i. ; näistä edellinen ilmaisee tekemistä,

joka on päättymätön joko johonkin menneen
ajan tekemiseen verrattuna (esim. Tyttö lakaisi

juuri lattiaa, kun oven avasin) tai tavallisesti 1.

aina tapahtuvana (esim. Nuorena kävin joka
markkinat)

;
jälkimäinen taas ilmaisee tapahtu-

nutta tekoa, lukuunottamatta tekemisen kestä-
mistä tai kehittymistä (esim. Oli ennen ukko ja

akka). A. K.
Imperiaali (lat. imperiä'lis) , keisarillinen.

1. Useissa yhdistyksissä: iso, komea, esim. 1 m-
l)eriaalikirjasimet, suurimpia painokir-
jasimia (korkeintaan 150 neliöpetiitin keilinmit-

taa) , i m p e r i a a 1 i k o k o, iso paperin koko.
— 2. Ven. kultaraha, jota lyötiin ensi kerran
1755; vuoteen 1897 lyötiin 10 ruplan ja viiden
ruplan i:eja (puoli-imperiaaleja) , mutta v:sta
1897 leimataan 15 ja 7 V2 ruplan i:eja. 15 ruplan
i. = n. 40 Smk.
Imperiaalidukaatti, ven. kultaraha, jota lyö-

tiin 1834-85, = 3 hopearuplaa = n. 12 Smk.
Imperial federation league [impi'9ri9l fedd-

re'isn ligj, engl. „valtakunnan-liitto-yhdistys",

jonka 1884 perusti vapaamielinen valtiomies
W. E. Förster ja joka asetti päämääräkseen
yhteistunnon herättämisen ja lujemman liitto-

yhteyden aikaansaamisen Englannin valtakunnan
eri osien kesken, varsinkin valtakunnan puolus-

tukseen nähden, jonka kustannuksiin itsehallin-

nolla varustettujen siirtomaiden tuli tuntuvalla
tavalla ottaa osaa; yhdistys hajosi 1893, mutta
samassa hengessä toimii tätä nykyä joukko oh-
jelmansa puolesta rajoitetumpia yhdistyksiä,
esim. British empire league (ks. t.),

Imperial federation committee, joka
erityisesti harrastaa yhteisen valtakunnanlaivas-
ton aikaansaamista, y. m.
Imperialismi (< lat. impe'riu'm, ks, t.) lienee

alkujaan tarkoittanut Rooman keisarikunnan
(Jmperium romanum ) aikuisien valtiollisten peri-

aatteiden kaltaisen, sotilaalliseen voimaan no-

jautuvan mielivallan harjoittamista, kannatta-
mista tai tavoittelemista. Osaksi tämän alku-

peräisen merkityksen jätteenä on kenties pidet-

tävä vielä laajalti tavattavaa käsitystä imperia-
lismin vihamielisyydestä vapauspyrintöjä koh-
taan. Sanaa on myös käytetty ilmaisemaan pyr-
kimystä lujittaa keisarin valtaa esim. Saksassa
ruhtinaita vastaan. Nykyään imperialismilla
etupääs.sä tarkoitetaan suurvalta-politiikkaa,
jonka päämääränä on mahdollisimman laajan
vaikutusvallan saavuttaminen koko sivi-styneessä

maailmassa, ja varsinkin, sen yhteydessä ja siitä

johtuen, politiikkaa, joka pyrkii siirtomaita
hankkimalla laajentamaan valtakunnan vaiku-
tusta vieraisiinkin maanosiin. Useimpien Euroo-
pan suurvaltojen ja Pohjois-Ameriikan Yhdys-
valtain siirtomaa- ja laajennus-politiikka on
tässä merkityksessä imperialistista. Tällaisen
imperialismin välittömiä seurauksia on meri-
varustusten yhtämittainen lisääminen ja valtio-

vallan suoranainen ryhtyminen toimenpiteisiin
ulkomaankaupan tukemiseksi. Niinpä on yksin
Englannissakin käymässä voimakas liike suo-

jelustuUien jälleen voimaan saattamiseksi. Tässä
maassa imperialismiin sisältyy myös pyrkimys
lujemmin liittää toisiinsa emämaa ja siirtomaat,

siellä se siis on suuntautuneena sekä ulos että

sisään päin. Imperialismin ilmaukseksi käsite-

tään eräissä muissakin valtakunnissa ilmenevää
pyrkimystä valtakunnan eri osien kiinteämmin
yhdistämiseen yhteisen keskushallinnon alaisiksi.

K. B.dt.
Imperialisti, imperialismin (ks. t.) kannat-

taja.

ImperiaJ Standard [impVarial ständad],

Englannissa laillisesti voimassa oleva normaali-

mitta.

Imperium [-e'-] (lat., < tnipejY/Ve = käskeä),

käsky, käskyvalta, ylipäällikkyys, korkein valta,

hallitus, myös valtakunta, varsink. keisarikunta.
Valtion suvereeninen oikeus valtionalueeseen,

vastakohtana valtion omistusoikeudelle (domi-

niumj. Edellinen on julkisoikeudellista, jälki-

mäinen yksityisoikeudellista luonnetta.

Impersonaali (lat. i7npersonä'Us)
,

persoona-

ton (ks. t.).

Impertinentti (lat. iinpe'rtinens = asiaan-

kuulumaton) , sopimaton, hävytön, nenäkäs.

Impetig^o [-1'-] (mlat.), karstarakkula, iho-

tauti, jossa ilmenee märkää sisältäviä rakkoja,

jotka pian kuivavat ruviksi.

Impetus (lat.), hyökkäys, pikastus; rikos-

oik., intohimoisen kiihtymyksen vallassa synty-

nyt aikomus rikoksen tekemiseen,

impf,, imperfekti (ks. t.) sanan lyhennys.
Impilahti (ruots. I m p i 1 a k s) . 1. Kunta,

Viipurin 1., Salmin khlak., Impilahden-Kitelän
nimismiesp. ; 889,4 km^ joista viljeltyä maata
'1,291 ha (1901) ; 39,i58 manttaalia, 12,092 as.

(1907), joista enimmät suomenkielisiä, ruotsin-

kielisiä ja muunkielisiä, kumpiakin noin puoli

sataa; 720 hevosta, 1,734 nautaa (1908). —
Kansakouluja 8 (13 opett,). Kansanopisto

kirkonkylässä Viipulanniemen tilalla.— Kunnan-
lääkäri (Impilahden ja Kitelän kuntien yht.

palkkaama). Apteekki. Teollisuuslaitoksia: Pitkä-
rannan kuparikaivokset (seisovat v:sta 1903),

Jylhävaaran paperitehdas (omist. Atle Genetz)

.

Kelivaara o.-y. (tekeillä oleva kuparikaivos). —
2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan
hiippak,, Sortavalan rovastik. ; itsen, khrakua-
naksi v, 1638 Sortavalasta, Seurakuntaan kuulu-
vat luterilaiset Kitelässä, Mantsinsaarella, Sal-

min ja Tuleman saarnahuonekunnissa sekä Pitkä-
rannan tehda-sseurakunnassa. Kirkko puusta
(rak. 18G2). K. S.

Implantatsioni (lat, in, ja pla)itä'tiö= istutta.-

minen), ihonosan t, muun ruumiin kudososan
istuttaminen kasvamaan toiseen paikkaan ; niinpä
esim. kasvojen ihon turmeltuessa jostakin syystä
ja käydessä riittämättömäksi peittämään synty-
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vää haavaa, istutetaan käsivarresta tarvittava
ihokappale kasvamaan siihen kohtaan. vrt.

Transplantatsioni. (M. 0-B.J
Iinplicite [-U'-] (lat.), oik. sisiiänkiiärittyuä,

mukaan käsitettynä, luettuna. Vastakohta: E x-

p 1 i c i t e.

Implosioni (hit. cxplödere sanan oletetusta

vastakohdasta: iinplödere, vrt. e k s p 1 o s i i-

vit), se umpiäänteiden 1. eksplosiivien (klusii-

lien) (', k, t, p, g, d, bj artikulatsioniosa, jossa

uäntämuodostavat puhe-elimet menevät umpeen
1. sulkuun. Selvimmin i. kuuluu kahdennettujen
1. geminaatta-umpiäänteiden edellisessä puolis-

kossa, eksplosioni (sulusta aukeneminen)
taas näiden jälkipuoliskossa, vrt. esim. ak-ka,

kop-pa. Y. W.
Impluvium [-ph''-] (lat.) ks. Atrium.
Impola (ruots. I m b o 1 a) , saha Perttelin kun-

nassa, omistaa D. A. Collin. K. 8.

Imponderabilit (lat. kieltävä in, ja pondus =

paino),
,,
painottomat aineet", ne aineet, joiden

«nnenaikaan otaksuttiin kehittävän valo-, lämpö-,
magneettiset ja sähköiset ilmiöt. Nimellä on
enää vain historiallinen merkitys, sillä nykyään
käsitetään nämä seikat riippuviksi kappaleiden
ja oletetun apuaineen, eetterin, jännitys- ja liike-

tiloista. J. K.
Imponeerata (lat. impö'ncre = asettaa päälle),

tehdä vaikutus johonkin, herättää kunnioitusta.
Impopulääri (raosk. impopulaire, < lat. kiel-

tävä in, ja popMhfs = kansa) , kansan epäsuosiossa
oleva; epäkansanomainen, vaikeatajuinen.
Importeerata (lat. imporfäVe = tuoda sisään),

tuoda tavaroita ulkomailta kotima^ihan. —

•

Importti, tuonti, tuontikauppa.
Imposantti (ks. Imponeerata), vaikut-

tava, mahtava.
Iinposti (lat. impö'nere - asettaa päälle) , ra-

kennustaiteessa kaaren kannattajastaan erottava,

ulkoneva, profileerattu tai sileä väliosa. U-o N.
Impotenssi (lat. impote'ntia = kykenemättö-

myys), siittämiseen ja hedelmöittämiseen kykene-

mättömyys ; syynä tähän tilaan saattaa olla sekä
synnynnäiset elimelliset viat ja virheellisyydet
niinkuin epispadia, hypospadia (miehissä) tahi

myöskin psyykilliset vaiktitteet. I. c o e u n d i,

kykenemättömyys sukupuolisen yhdynnän suo-

rittamiseen. I. generandi puuttuva kyky
hedelmöittää tahi tulla hedelmöidyksi, millä voi
olla syynsä siinäkin, että siittiöt (miehessä)

eivät ole elinvoimaisia, sekä siinäkin että

taiidilliset muutokset naisen kohdussa estävät

mahdollisesti hedelmöityneen munan tarttumasta
sen limakalvoon kiinni ja siinä kehittymästä.

(M. 0-B.J
Impregneerata ja Impregneeraus (lat. im-

prceg7iu're) ks. Kyllästyttäminen.
Impresaario (it. impresario, < impresa,

ransk. entreprise = yritys) , urakoitsija, eritoten

paikasta toi.seen siirtyvän ooppera- tai konsertti-

yrityksen johtaja.
Impressionismi on se — varsinkin — maa-

laustaiteen suunta, joflca tahtoo ilmaista taide-

teoksessa vain todellisuuden herättilmän pää-
asiallisen vaikutelman (ransk. impression) huo-

lehtimatta yksityiskohtien tarkkuudesta. Se tah-

too siis kuvata todellisuutta sellaisena, miltä se

meistä määrätyllä hetkellä näyttää, eikä sellai-

sena kuin tiedämme sen olevan. Näin käsitettynä

.30. III. Painettu ^'"l-^M.

tämä suunta ei ole mikään uusi ilmiö, monet
varhaisemmat maalaajat, kuten Hals, Rembrandt,
Velasquez, Goya y. m. sekä myöhemmistä Turner
ovat esitystavaltaan hekin impressionisteja. Ni-
mitys i. on kumminkin peräisin vasta 1870-lu-
vulta; erään nuoren taiteilijaryhmän näyttely-
luettelosta, jossa useaan kertaan esiintyi sana
„impression", sai muuan arvostelija aihetta
nimittää koko ryhmää impressionisteiksi (les

peintres impressionistes). Alkujaan tämä suunta
oli jonkinlainen ulkoilmamaalauksen haarauma
ja sen perustajia olivat E. Manet sekä varsinkin
Cl. Monet. Heihin liittyi sitten kiinteämmin tai
höllemmin joukko muita kuten P. Cezanne, A
Eenoir, A. Sisley, C. Pissarro sekä myöskin H
G. E. Degas y. m. Kuten yleensä n. s. valöörimaa
lauksessa on impressionisteillekin ilma - ja valo
probleemi kaiken taiteellisen työskentelyn keskus
ja sen ratkaisemista he yrittivät aivan uutta tietä
Sen lähtökohtana oli se m. m. engl. John Rus-
kinin tekemä huomio, että kaksi puhdasta, kan-
kaalle rinnakkain pantua väriä katsottuina siksi
pitkän välimatkan päästä, että ne silmän verkko-
kalvolla sulavat yhteen, synnyttää kolmannen
värin, joka valovoimaltaan on melkoista suu-
rempi kuin samat värit sekoitettuina värilau-
dalla, paletilla. Tällainen maalaustapa hävittää
kaikki tarkat ääriviivat ja selvän piirustuksen,
mutta samalla se tuo maalaukseen sellaista lois-

toa, tuoreutta ja väräjävää eloa, että sitä ei ole
aikaisemmilla keinoilla saatu aikaan. Impressio-
nismin tätä puolta silmällä pitäen kehittyi siitä
n. s. p o i n t i 1 1 i s m i (pistemaalaus)

,
jolla ym-

märretään sekoittamattomien värien asettamista
kankaalle rinnakkain pieninä pisteinä tai sään-
nöllisinä täplinä mosaikkityöu tapaan. Täjnän
tekotavan omaksuivat n. s. ne o- (uus-) impres-
sionistit G. Seurat, P. Signac, H. E. Cross,
M. Luce, M. Denis y. m. Impressionistit ja uus-
impressionistit eroavat siinäkin suhteessa toisis-

taan, että edelli.set tavoittelevat voimakasta
todellisuudenvaikutusta, jälkimäisillä taas on tai-

pumus värien dekoratiiviseen käsittelyyn huomat-
tavissa. Edellisten taide on lähellä ulkoilma-
maalausta, jälkimäiset valmistavat teoksensa lo-

pullisesti määrättyjen valo-opillisten sääntöjen
perustalla työhuoneessa. Kiivaasta vastustuk-
sesta huolimatta suunta on saanut kannatusta
ensin Belgiassa — Maus, van Rysselberghe
Khnopff, Toorop, Lemmen — ja sitten kaikkialla
muuallakin. Suomessa noudattavat ijmpressionis-

tista tekotapaa etupäässä M. Enckell, W. Thom6,
belgialainen A. W. Finch sekä joukko nuorempia
maalaajia. Ateneumin kokoelmissa on muutamia
impressionistien ja uusimpressionistien— C4zan-
nen, Gauguin'in, van Gogh'in, Crossin, M. Denis'n

ja ruots. N. Kreugerin — teoksia. [Duranty,
„La nouvelle peinture" (1876) ; Duret, „Les
peintres impressionistes" (1878) ,

,,Critique d'avant

garde" (1885) ja „Histoire des peintres im-

pressionnistes" (1906, saks. 1909), Huysmans,
„L'art moderne" (1883) ; C. Mauclaire, ,,L'impres-

sionisme" (1903) ; Meier-Graefe, ,,Der moderne
Impressionismus" (1903), ,,Ent\vicklungsgeschich-

te der modernen Kunst" (1904) ja „Impres-

sionisten" (1907) ; Hamann, „Der Impressionis-

mus in Leben und Kunst" (1907) ; Moore; „Erin-

nerungen an die Impressionisten" (1907) ; Weia-
bach, „Impre36ionisTnus" (1910).] F. L.
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Impressionistit, n. s. impressionistisen käsi-

tys- ja tekotavan kannattajat etupäässä maalaus-

ja kuvanveistotaiteen alalla, ks. Impressio-
nismi.
Imprimatur f-ä'-J (lat.). ..painettakoon", sen-

suurin antama painatuslupa. Vastakohta: D a m-
natur, „tuomitaan".
Improbatur /-«'-/ (lat.), ,,liyljätään", arvo-

lause tutkinnoissa.

Improduktiivi (ransk. improductif, < lat.

kieltävä in, ja pmdH'cere = saada aikaan), epä-

tuottelias, hedelmätön. Subst. Improdukti-
V i t e e 1 1 i.

Impromptu [Opröty'] (ransk.), ,,hetken tuote",

käytetään etenkin pianosävellysten nimityksenä.
Näiden muodossa ei tosin ilmene mitään tavalli-

sesta poikkeavaa ; mutta perusaiheissa ja niistä

johtuvassa sävellyksen yleisessä sävyssä on jota-

kin i. nimit3'stä vastaavaa. Tunnetuimmat ovat

Schubertin ja Chopin'in i:t. /. E.

Improvisatsioni (ks. Improviseerata),
improviseerattu, hetken innostuksessa sepitetty

runo, puhe t. sävelesitys. Useat suuret säveltäjät

ovat olleet kuuluisia myös i.-taidostaan. Bachin
aikaan vaadittiin urkuriksi pyrkiviltä i.-näyte

tarkassa fuugamuodossa, jonka johtoaihe määrät-
tiin näytetilaisuudessa. Helpompi i. -laji on muun-
nelmien muodostaminen määrätystä sävelmästä.

Tavallaan kaikkein helpointa on i. ilman määrät-
tyjä muoto-ohjeita; mutta sen tulos vastaakin
harvoin todellisen taide-esityksen väatinudcsia.

Kirkollisessa urkusoitossa i. tulee usein kysy-

mykseen virsiä ja messun eri osia yhdistävissä

lyhyissä välisoitoissa, joita varten on vaikeata
löytää kuhunkin vaihtelevaan tilaisuuteen täy-

desti sopivia valmiita sävellyksiä. Mutta i:n

onnistumiseen tarvitaan tässäkin kypsynyttä
aistia ja elävää innoitusta. /. K.
Improviseeraaminen (ransk. improviser, <

lat. imTjj-öfTsJ^s = aavistamaton) , taito valmista-

matta, tilapäisesti tehdä jotain, varsinkin ru

noilla, puhua, laulaa, luoda joku taideteos. Rey-
nolds (ks. t.) oli ensimäinen, joka puhui impro-
viseeraamisesta maalaustaiteen alalla. I:n pää-
alat ovat musiikki, näyttämötaide ja runous.
I:sta tavataan vilkasmielikuvituksisilla kansoilla,

siis etenkin etelämaalaisilla. Ciceron tiedonan-
non mukaan oli runoilija Archias i:ssa etevä.

16:nnella vuosis. esim. paavi Leo X kokosi ympä-
rilleen eteviä improvisaattoreja. Kirjailija Tom-
maso Sgricci kirjoitti improvisoiden 1825 v:n

vaiheilla kokonaisia murhenäytelmiä. Korsikan
ja Sardinian saarilla on n. s. Voceratrice-uaisia,

jotka improviseeraavat kuolinvalituksia. Saman-
tapaisia ovat karjalaisten itkuvirsien (ks. t.) it-

kijät. Ital. eommedia delParte (ks. t.) tehtiin

improviseeraamalla. Saks. Minne- ja osaksi

mestarilaulajat (ks. n.) olivat taitavia tilapäis-

runoilussa. Myöskin uudemmalla ajalla tavataan
improviseeraavia taiteilijoita, varsinkin runoili-

joita. J. E-l.

Improviseerata (ransk. improviser, < lat.

ijnpröt/Tsits = aavistamaton) , valmistamatta, het-

kellisen mielijohteen mukaan sepittää runo, pi-

tää pulie, säveltää musiikkikappale j. n. e.: kä-

sillä olevilla keinoilla lyhyessä ajassa (tilapäi-

sesti) järjestää jotakin. — Improvisaat-
tori, henkilö, jolla on kyky improviseerata.

vrt. Improvisatsioni, Improvisee-
raaminen.
Impulsiivinen (ks. Impulssi), äkilliopii ;

hetkellisten mielijohteiden mukaan toimiva.
Impulsiivinen mielenhäiriö, yhteisnimitys

niille degeneratiivisille sairausmuodoille, joissa

taipumukset ja vietit ovat sairaloisesti kehitty-

neitä aivotoiminnan ollessa muuten jotenkin
säännöllinen. Usein esiintyy tällainen tila ajoit-

taisena ja varsinkin mieskuntoiseksi tullessa,

mutta se saattaa olla pysyväisempääkin laatua.

Impulsiivista mielenhäiriötä sairastava henkilö
toimii vastustamattoman halun johtamana ilman
edeltäpäin harkittua suunnitelmaa, josta syystä

hänen tekonsa usein ovat tarkoituksettomia ja

suorastaan järjettömiäkin. Tavallisimmat rikok-

set, mihin hän joutuu syypääksi, ovat murhapol-
tot ja varastelemiset sekä (sukupuolivietin ol-

lessa määräävänä) toiselle sukupuolelle kuulu-
vien vaatekappalten ja esineitten anastamiset,
henkilökohtaiset vahingoittamiset ja raatelemi-

set. E. Th-n.
Impulssi (lat. irnpu'lsus), sysäys, heräte, kii-

hotus; mielijohde.
Imrulkais, kuuluisa esi-islamilainen arab.

runoilija, k. n. 540. Paitsi Mu'allaka runoa on
häneltä säilynyt divaani, jonka de Slane julkaisi

ja käänsi („Le diwan d'Amrolkais", 1837). vrt.

Arabian kieli ja kirjallisuus, I, 509,.

ja M u' a 1 1 a k ä t. [Fr. Eiickert, ..Amrilkais,

der Dichter und König" (1843).] K. T-t.

Imujuoksutin ks. Lappo.
Imujuuri ks. Juuri.
Imukaasu, kaasumainen polttoaine, jota käy-

tetään polttomoottoreissa. I. muodostuu vailli-

naisen palamisen kautta kiinteistä polttoaineista
kuten antrasiittihiilistä, koksista, ruunihiilistä,

turpeesta y. m. n. s. kaasuttajassa (gene-

raattorissa)
,
joka on tulenkestävillä aineilla vuo-

rattu lieriömäinen rautauuni ; siihen johdetaan
ilmaa sekä vesihöyryä, jota saadaan kaasuttajan
yhteydessä olevasta erityisestä höyryttä-
j ä s t ä. Kaasuttajasta i. menee puhdista-
jaan, koksilla täytettyyn rautaiseen lieriöön,

jossa se puhdistuu, sekä sitten v ä 1 i s ä i-

1 i ö n kautta moottoriin.

Kuvassa K esittää kaasuttajaa, P kaksiosaista

puhdistajaa, V välisäiliötä ja 3/ moottoria. Puh-
distajan ensimäisessä osassa, marjassa puh-
distajassa, poistetaan i:sta ensin tuhka ja

muu lika vesisuihkun avulla, ja jälkimäisessä

osassa, kuivassa puhdistajassa, erote-

taan liika vesi, joten i. on tarpeeksi kuiva tulles-

saan moottoriin. (Antrasiittia käytettäessä jäte-

tään usein kuiva puhdistaja pois.) Välisäiliö toi-

mii i :n kerääjänä ja paineen tasoittajana. I. sisäl-

tää etupäässä vetyä, hiilioksidikaasua, hiilihap-

poa sekä typpeä. Nimi i. johtuu siitä, että moot-

Imiikaasunioottori.



933 Imukaasumoottori—Imumadot 934

tori itse imee ilman kaasuttajan kautta. (Ennen
käytettiin ,,painekaasua", jolloin ilma tuuletti-

mella painettiin kaasuttajan kautta.) Kun i:a

syntyy ainoastaan siinä määrin kuin moottori
sitä imee, on kaasulaitoksen sisällä kaikkialla
matalampi paine kuin ulkopuolella, ja kaasua
ei niin ollen voi päästä ulos vaikka putkissa
tai muualla olisi pieniä vuotojakin. Imukaasu-
laitokset ovat siten aivan vaarattomia.

E. S-a.

Imukaasumoottori, polttomoottori (ks. t. sekä
Kaasukone), jossa käyttökaasuna on imu-
kaasu. E. S-a.

Imukalat (Discoboli), piikkieväisten ryhmään
luettuja luukaloja, joilla vatsaevät ovat yhteen-
kasvaneet ja muuttuneet imulavaksi, ruumis ly-

hyt ja paksu, suomuton, vailla uimarakkoa. Ne
elävät pohjoisten merien rannoilla. Imukaloja
ovat meidänkin merivesissämme tavattavat
V i 1 u k a 1 a (Cyclopterus lumpusj ja pullo-
kala (Liparis lineatus). K. M. L.

Imukorkeus, se korkeus, johon joku neste

ulko-ilman paineen vaikutuksesta nousee put-

keen, josta ilma on kokonaan tahi osaksi pois-

tettu. I. riippuu nesteen ominaispainosta, put-

kessa vallitsevasta tyhjömäärästä sekä ulkoilman
paineen suuruudesta. Täydellisesti tyhjään put-
keen nousee normaalisen ilmanpaineen vallitessa

elohopea 0,76o m, vesi 10,38 m. Vesipum-
puissa ei saavuteta viimeksimainittua arvoa,

osaksi koska ei voida aikaansaada täydellistä

tyhjöä, osaksi koska osa ilmanpaineesta on käy-
tettävä hankaus- y. m. vastustusten voittamiseen
sekä imetyn vesipatsaan kiihdyttämiseen, niin

että se seuraa männän liikettä, jäämättä siitä

jälkeen. Kuta suorempi ja väljempi johto sekä
kuta hitaampi männän liike, sitä enemmän i.

lähenee teoreettista arvoa. E. 8-a.

Imumadot (Trematoda), yksinomaan loisina

eläviä, tavallisesti pieniä laakamatoja, muodol-
laan usein lehtimäisiä ja lähinnä sukua värys-
madoille (TiirbeUaria), eroten näistä pääasialli-

sesti siinä, että ruumiin pinta on kutikulan peit-

tämä, vailla väryskarvoja, ja että niillä, pysyäk-

Maksamadon hehityskierto.

] alkio munan kuoressa, 3 värysknrvallinen x-silmäpilkulli-
nen alkio, 3 sporocysia, 4 nuori redia, 5 kehittyneempi re-

diä, jonka sisässä redianaiheiin, 6 redia, jossa cercarian-
aiheita, 7 cercaria, 8 sama koteloituneena, 9 nuori maksa-

mato lampaan maksassa.

seen kiinni isäntäeläimessään, on vahvat imu-
lavat ruumiin vatsapuolella. Suuaukko on ruu-
miin etupäässä, imulavan pohjassa, ja johtaa li-

hakkaaseen nieluun, johon yhdistyy umpinainen,
kahteen haaraan jakaantuva suoli. Niillä on her-
mosto, jossa huomataan pienet aivogangliot,
mutta aistinelimet ovat yleensä surkastuneet.
Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta i:oilla, ku-
ten muillakin laakamadoilla, on samassa yksilössä
sekä uros- että naaraspuoliset sukuelimet, mo-
lemmat hyvin monimutkaista rakennetta. I:ista

toiset ovat ulkoloisia ja kehittyvät suoranaisesti,
loisilla, jotka ovat sisäloisia, on kehityksessään
sukupolvenvuorottelu. Edelliset (Polystomea) loi-

sivat useimmiten kalojen iholla tai kiduksilla.
Imulavojen ohessa, joita on vähintään kolme,
niillä on usein lisäksi koukkuja kiinnityseliminä.
Munista kehittyvien toukkien pääsy isäntäeläi-
meen ei ole vaikeata, joten on ymmärrettävissä,
että tähän ryhmään kuuluvat lajit tekevät vain
harvoja munia. Kuuluisin on särkikalojen kiduk-
silla elävä kaksoiseläin, Diplozoon parado-
xum (ks. t.). — Sisäloisina elävillä imumadoilla
(DistomeaJ on paitsi suu-imulavaa tavallisesti
iso imulava myös vatsapuolella. Sukukypsällä
asteellaan ne elävät kalojen y. m. kylmäveristen
liiurankoisten samoin kuin lintujen ja imettä-
väisten sisäelimissä, useimmiten ruuansulatus-
kanavassa ja sen lisäkkeissä (maksassa, keuh-
koissa y. m.) , harvoin verisuonistossa. Pääsy
siihen isäntäeläimeen, jossa tällainen mato saa-
vuttaa sukukypsyyden, on hyvin sattuman va-
rassa ja edellyttää suurta sikiäväisyyttä. Tä-
hän ryhmään kuuluvat madot laskevatkin ko-
van kuoren suojelemia munia, joista syntyvät
alkiot eivät kehity suorastaan suvullisiksi

eläimiksi, vaan vasta niiden jälkeläiset. Suku-
polvenvuorottelu yhdistettynä isäntäeläimen vaih-

toon, on sisäloisina elävillä imumadoilla
säännöllinen ilmiö. Esim. veteen joutuneesta
maksamadon (Distomum hepaticum) mu-
nasta kehittyy alkio, jolla on x:n muotoinen
silmäpilkku ja joka väryskarvoillaan ui lyhyen
aikaa vedessä. Sitten se kaivautuu pieneen vesi-

Kotiloon (Limncea truncatula) , kadottaa värys-

karvansa ja silmäpilkkunsa ja muuttuu yksin-

kertaiseksi pussiksi. Tämä n. s. sporocysta
eli i t i ö p u s s i synnyttää lukuisia solujouk-

kioita, jotka kasvavat omituisiksi madoiksi 1. r e-

dioiksi. Redioilla on suuaukko, lyhyt suoli ja

syunytysaukko, mutta nekin ovat sukuelimiä tyk-

känään vailla. Samalla tavoin kuin sporocystat,

rediat (madon 2:nen sukupolvi) synnyttävät solu-

joukkioita, madonaiheita. Näiden myöhempi ke-

hitys riippuu vuodenajasta: talvella redioitten si-

sässä syntyvistä madonaiheista kasvaa toinen

redia-polvi, joka vuorostaan voi synnyttää uusia

redioita, kesällä taas rediat synnyttävät suoras-

taan maksamadon toukkia eli n. s. e e r c a r i-

o i t a. Nämä ovat, vaikka aivan pieniä ja sukueli-

miä vailla, pääasiassa täysikasvaneitten kaltaiset,

mutta niillä on lisäksi ruumiin perässä vilkkaasti

liikkuva lisäke, pyrstö. Tunkeuduttuaan ulos tä-

hänastisesta isäntäeläimestään (väli-isännästä)

ne uivat vapaasti vedessä jonkun aikaa, kiinnitty-

vät lopulta esim. heinänkorteen, kadottavat pyrs-

tönsä ja ympäröivät itsensä kiinteällä kelmulla.

Toukka on nyt lepo- ja odotustilassaan. Lampaan
syötyä kasveja, joissa on koteloituneita cercari-
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oita, madot lampaan maliassa vapautuvat kote-

loistaan, ryömivät suoleen ja vaeltavat sieltä mak-
saan, jossa kypsyvät täysikasvuisiksi sukueläi-

miksi. Näin on selitettävissä, että vetiset laidun-

maat, missä Limncea truncatula kotilo elää lätä-

köissä ja ojissa, tarjoavat hyvän maanalan lam-

masruton leviämiselle. Useat toiset Distomum-\2i-

jit kehittyvät ilman redia-astetta, mutta vaativat

kaksi väli-isäntää: sporocystoista syntyy suoras-

taan cercarioita, jotka jättävät ensimäisen väli-

isännän (tavallisesti nilviäisen) ja tunkeutuvat

toiseen väli-isäntään (pikkuäyriäiseen, nilviäi-

seen)
,
jossa viettävät koteloasteensa. Lopulliseen

isäntäeläimeensä, joka yleensä on joku määrätty
kalalaji, lintu tai muu luurankoinen, ne pääsevät

siinä tapauksessa, että tämä syö toisen väli-isän-

nän. K. M. L.

Imuneste ks. Lymfa.
Imuoja k.-. Oja.
Imupaperit ovat liimaamattomia, nesteitten

imemiseen tai suodattamiseen käytettyjä paperi-

lajeja. — Paiaimmat imupaperit tehdään puuvilla-

lumpuista, joiden kuitu on siitä syystä imupape-

rien valmistukseen erittäin sopiva, että se jau-

haessa helposti katkoutuu pätkäiseksi massaksi,

josta syntyy huokoinen paperi. Enimmät imu-

paperit tehdään kuitenkin halvemmasta puusellu-

loosasta.

Imupaperiu luontoisia ovat, paitsi varsinaista

kirjoitettaessa käytettävää imupaperia, esim. s u o-

d a t i n- eli f i 1 1 r u m i p a p e r i t, kopio-
silkkipaperit ja useat imeyttämällä jalos-

tettavat paperilajit. Näistä ovat etenkin kvan-

titatiivisiin kemiallisiin töihin käytettävät suo-

datinpaperit jalona paperilajina kuuluisat, nii-

den kun tulee olla kemiallisesti mahdollisimman
puhdasta selluloosaa. Olutta y. m. juomia siivi-

löidessä käytetään paksun pahvin kaltaista suo-
datinmassaa. A. S-r.

Imupipetti ks. Pipetti.
Imupurappu ks. P u m p p u.

Imuputki, se osa pumppuun kuuluvasta putki-

johdosta, jota myöten pumputtava neste pumpun
imuvaikutuksesta nousee alempana olevasta as-

tia.sta (tahi kaivosta, joesta y. m.) pumppuun.
E. S-a.

Imurauhanen, useain lymfafollikkelien muo-
dostama elin. jommoisia on joukoittain lymfa-

1. imnsuoniverkossa; i:t toimivat jonkinlaisena

siivilänä, joka estää meille vahingollisten aines-

ten ja myöskin bakteerien imeytymistä ja tunke-

mista syvemmälle kudoksiimme. (M. 0-B.)

Imusiili, pumppujen imuputken alipäähän

kiinnitetty, reijillä varustettu astia, jonka tar-

koitus on estää vieraita aineksia nousemasta put-

keen pumputun nesteen mukana. I:t tehdään

joko valuraudasta tahi kupari- tahi galvanoi-

dusta rautalevystä. Eeikien yhteenlaskettu pinta-

ala on n. 1,5 kertaa isompi kuin imuputken
poikkipinta. E. S-a.

Imusuonet, varsin ohutseinäiset, miltei kaik-

kialla ruumiin kudoksissa ja elimissä kulkevat
hienon hienot suonet, jotka kuljettavat n. s.

kudosnestettä. Varsin runsaasti niitä on ihon-

alaisessa solukossa sekä suolien seinissä ja suoli-

liepeessä, jossa jälkimäisessä ne kulkevat m a i-

tiaissuonien nimellä: viimemainitut vas-

taanottavat ruuansulatuskanavasta sulatettua

ravintoa ,,maitiasnestettä" (chylus), minkä ne

sitten, lopulta yhtyen yhteiseksi n. s. rintatie-

hyeksi, vievät suureen laskimorunkoon, jossa

mainittu neste sekoittuu vereen seuraten sen

mukana sydämeen. (31. OB.)
Imuguonitulehdus, eläinl., on hyvin räkä-

tautia muistuttava hevosen ihotauti. Tartunta-
aine tunkeutuu vikaantuneesta paikasta nahkaan
ja muodostaa siinä usein vaikeasti paranevan
märkäpesäkkeen. Tästä tauti leviää eteenpäin

nuorauinuotoiseksi turvonneita imusuonia pitkin,

aiheuttaen niissä siellä täällä uusia kupuloita,

jotka jälleen märkivät ja puhkeavat. Täten jat-

kuu taudin kulku, joka tarmokkaalla hoidollakin

saattaa kestää kuukausmääriä. Kp.
Imutin k s. Lappo.
Imutorvi, torvi, jossa imuvaikutus panee nes-

teen talli kaasun virtaamaan. Tämä johtuu siitä,

että paine torven sisässä on pienempi kuin sen

ulkopuolella oleva (tav. ilmakehäpaine) . Reak-
tsioni-vesiturbiineissa sanotaan i:ksi turbiinin ja

alaveden välistä torvea. E. S-a.

Imuventtiili, pumpun imiijohdou johonkin

paikkaan, tavallisesti pumpunpesään sovitettu

itsetoimiva sulkuneuvo, joka avautuu pumpun
imuvaikutuksesta, laskien nesteen nousemaan
pump])uun, sekä sulkeutuu, kun imuvaikutus lak-

kaa, siten estäen pumputun nesteen laskeutu-
masta takaisin. I. on joko läppä tahi kartio-

venttiili. E. S-a.

In (lat., b:n, m:n, p:n edellä tav. im, l:n edellä

il, r:n edellä tr). 1. Yhdistetyissä sanoissa: si-

sässä, sisään, luona, luo ; ilmoittaa myös yhdys-
peräisissä sanoissa vailla olemista (saks. un-,

ruots. o-, suom. -ttomutis, -ttömyys, -ton, -tön)

.

2. Indiumin (ks. t.) kem. merkki.

In abstracto [-ä'ctöj (lat., vrt. Abstrahee-
rata), (jokin asia) itsestänsä, yleensä, abstrak-

tisesti, teoreettisesti otettuna (^rt. A b s t r a-

h e e r a t a) . Vastakohta: In eoncreto (ks. t.)

.

In absurdum = a d a b s u r d u m. ks. A b-

s u r d i.

Inadvertenssi (lat. kieltävä in, ja adve'rtere =

kääntiiä huomio puoleensa), tarkkaamattomuus,

huolimattomuus.
Inakordeerata (ks. Akordi), toimittaa joku

täysihoitoon jonkun luo. — luakordeeraus,
täysihoito.

Inama-Sternegg [-nä'- stern-J, Karl Theo-
dor von (1843-1908), itäv. talous- ja tilasto-

tieteilijä, toimi ensin professorina Insbruckin

ja Praagin yliopistoissa, tuli 1881 hallinnollisen

tilastotoimiston johtajaksi ja Wienin yliopiston

kunniaprofessoriksi, 1884 tilastollisen kesku.sko-

missionin presidentiksi. 1899 kansainvälisen ti-

lastollisen instituutin presidentiksi; oli v:sta

1891 herrainhuoneen elinkautinen jäsen. I.

uudisti lyhyen ajan kuluessa melkein kaikki Itä-

vallan virallisen tilaston haarat, johti m. m. 1890

ja 1900 väenlaskuja antaen aineiston käsitte-

lyssä käyttää sähkölaskukonetta, ja pani alulle

useita tilastollisia julkaisuja, ,,Österreichi.sche

Statistik" y. m.; oli v:sta 1892 ,.Zeitschrift ftir

Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung"
aikakauskirjan toimittajia. I:n pääteos on

.,Deutsche Wirtschaftsgeschichte" (1879-1901).

esitys Saksan keskiaikaisista taloudellisista

oloista; muista julkaisuista mainittakoon „Staats-

^\issenschaftliche Abhandlungen" (1902-08).

In amplissima forma t. in optima forma
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(lat.), loistaviminassa miiodnssa, mitä loistavim-

iiiin.

Inanitsioni (lat. f«.ff'-«i« = tyhjä) , voiinntto-

muus, mikä aiheutuu joko ravinnonpuutteesta tai

suuresta verenvuodosta, ankarasta taudista j.n. e.

vrt. Inanitsioni-deliriumi.
Inanitsioni-deliriumi, suuren voimattomuu-

den, esim. nälän, ankarien tautien y. m. aikaan-
saaman suurten aivojen toiminnan liäiriö, mikä
ilmenee surkeasisältöisten harhakuvittelujen,
harlianäkyjen ja harhakuulojen muodossa.
Inari (ruots. E n a r e) . 1. Kunta, Oulun 1.,

Lapin khlak. Inarin nimismiesp. ; kirkolle Ke-
mistä 500 km; 16,203,8 km*, joista viljeltyä

maata 2,938 ha (1901) ; 11 manttaalia, talon-

savuja 144, torpansavuja 68 ja muita savuja 99;
1,708 as. (1907), joista suomenkielisiä n. 43%,
854 lappalaista (1910), joista suurin osa kalas-

taja- 1. järvilappalaisia; 48 hevosta, 529 nautaa,

925 lammasta (1908), 34,692 poroa (1900). —
Kansakouluja 2. — Useita kullanhuuhdontapaik-
koja. Markkinat joulukuussa. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Kuopion hiippak., La-
pinmaan rovastik. Kirkko puusta (rak. 1884-88).

Nuorten naisten krist. yhdistys on Riutulan ky-
lään rakentanut talon (valtioapua 10,000 mk)

.

Ensimäinen kirkko rak. 1648. Vv. 1650-75 ollut

ajoittain oma pappi ; sittemmin Kemijärven kap-
palaisen hoidettavana, kunnes muuttui Kuusamon
ja myöhemmin Utsjoen kappeliksi; itsenäiseksi

1888 (keis. k. '/s 1881). — Kivijärven rukoushuone
kuuluu seurakuntaan, mutta siellä ei ole pidetty
kirkonmenoja sitten v:n 1885. — Kyrön kylässä
pidetään kahdet kirkonmenot vuodessa.

K. S. d J. E. R.
Inarinjoki (myös suomalaisten kesken taval-

lisimmin Anarjohka, lapiksi Anarjok), Teno-
joen suurempia lisäjokia; pidetään myös sen
latvajokena. Pitmis n. 120 km; lähteet Ruijassa.

73 km:n matkalla I. on rajajokena. Sen ylä-

juoksussa on lukuisia koskia. Siinä, missä I. ja

Skiettamjohka yhtyvät, on edellinen suurempi.
Ainoastaan joki- tai porolappalaistaloja sijait-

see T:n varrella Suomen puolella; Norjan puo-
lella asumuksia vielä vähemmän. Kesällä I. on
matala ja kuiva sekä vähävetinen: veneillä se

kuitenkin on kuljettava, kevättulvan aikana se

voi viedä mukanaan monen tonnin painoisia

kiviä. I:ssa on pitkin matkaa noin 1 km:n
pituisia suvantoja (lap. fielbma). Joessa on pal-

jon harjuksia, rautuja, ,,tammukoita". haukia
y. m., mutta varsin vähän lohia. I. on pitkin
rajaa hyvä kulkuväylä sekä Norjan että Suo-
men virkamiehille. Luonnonihanuudessa sillä tus-

kin on vertaistaan Suomessa. I. virtaa hyvin
syvässä laaksossa, joka lienee muodostunut ter-

tiääri-kaudella. J. E. R.

Inarinjärvi (ruots. Enareträsk, lap.

Anarjäyri), järvi Suomen Lapissa (68° 40' ja
69° 25' pohj. lev. välillä), 114 m yi. mereup.
Sen pinta-ala on 2,530 km^ ja siihen laskevat
koillisesta Tsuolisjoki, pohjoisesta Tsuottijoki ja

Niipijoki, lännestä Jokienjoki, joka on Kaamas-
joen, Vaskojoen, Lemmenjoen ja Menesjoen yh-
teinen laskujoki, sekä lounaisesta Ivalonjoki ja
idästä Majavanjoki. Lopulta vedet kulkevat
mahtavaa ja koskista Patsjokea pitkin Jääme-
reen. Saarista ovat jotkut aina 10-16 km" suu-
ruisia. Suurimmat Kaamas-saari, vuorinen Mah-

latti Roiro, jolla vielä kasvaa kuusia. Suuria
vuonontapaisia lahtia ovat: Tsuolisvuono, Tsur-
novuono, Nauguvuono. Järvenkaltaisia lah-
tia ovat: Joensuunselkä, Ukonselkä. Kapeita,
syviä, halkeamasalmia ovat: Keikunuora, Mah-
latin nuora. Rannat ovat ylimalkaan vuorisia
ja kallioisia. Asutus rannoilla niukka, tärkein
Inarin kirkonkylä lounaiseen pistävän lahden
pohjukassa. Kalastajat asuvat lahtien sisim-
missä poukamissa. Tärkeimmät kalat ovat: tai-

men, siika ja hauki. Suolattua kalaa myydään
aina Rovaniemelle saakka. I:llä käytetään suu-
ria Ruijan-mallisia purjeveneitä. Eräs syvimpiä
kohtia on n. 60 m. Jäätyminen marraskuussa,
jäänlähtö 15-16 p:nä kesäkuuta. J. E. R.

Inauguratsioni ks. I n a u g u r e e r a t a.

Inaugureerata (lat. inaugurä/re, < augur =

ennuspappi), juhlallisesti vihkiä. — I n a u g u-

r a t s i o n i, juhlallinen vihkiminen johonkin
tehtävään.
Inberg, Iisakki J u h a n a ( 1 835-93) , maan-

mittari ja kartantekijä, suoritti maanmittaus-
tutkinnon 1860, pääsi 1862 varamaamittariksi ja
oli 1885-92 vanh. komissionimaamittarina Turun
ja Porin läänissä. Hän otti osaa geologisiin
tutkimuksiin ja toimitti laajoja maantieteellisiä
mittauksia. Erittäin tunnettu I. on kartoistaan,
joista mainittakoon: Suomen suuriruhtinaan-
maan kartta (1876), Suomenmaan kartasto kou-

luja varten (8 lehteä, 1878), Turun ja Porin-
(1890), Uudenmaan- (1893) ja Hämeenläänin kai-

tat. Hänen liarrastuksiaan muillakin aloilla

osoittavat m. m. kuvateos „Suomenmaau parhaat
ruokasienet" (1884) sekä hänen salanimellä I.

J. Iltanen julkaisemansa „Uusia huvilauluja
Hämehestä" (2 vihkoa 1858) ynnä ,,Moniäänisiä
lauluja nuorisolle" (2 vihkoa, 1862), jotka olivat
ensimäiset suomeksi julkaistut moniääniset laulut.

K. 8.

In casu [Msfi] (lat.) ks. C a s u s.

Inch [insj (monikko = inches) , engl. tuuma -

2,54 cm. — Merkitsee kelttiläisissä paikannimissä

saarta.

Incipit (lat.), kirja alkaa (tästä), ks. E x-

p 1 i c i t.

incl., lyh. ke>k. laf. ivclusivc (ks. t.).

Inclusive (kesk. lat., < lat. inclu'dere = sul-

kea sisään), tav. lyh. incl., siihen lukien.

In concreto [-kre'tö] (lat.), todellisuudessa,

määrätyssä yksityisessä tapauksessa. Vasta-

kohta: In abstracto.
In contumaciam ks. C o n t u m a c i a.

In corpore (lat.), kokonaisuudessaan. vrt.

Corpus.
Incroyable [äkruaja'hl] (ransk.), uskomaton;

Ranskan direktoriumin aikuinen keikarin nimi-

tys. Keikareille oli ominainen heidän komeilevan
hieno pukunsa, muutamien kerakkeiden mielival-

tainen ja väärä ääntäminen ja lauseen: c^est

incroyaile (uskomatonta!) hokeminen.
Incubus (lat., < incM&ä're = maata), painajai-

nen, roomalaisten mukaan Faunuksen 1. Silvanuk-

sen liikanimi, keskiajalla yleisen harhaluulon mu-
kaan paha henki (myös succubus), joka seu-

rusteli ja piti yliteyttä ihmisten ja noitien kanssa.

K. J. E.
I. N. D., lyh. lat. in nomine Dei, in nomint:

Domini, Jumalan (Herran) nimessä.

ind., indikatiivi (ks. t.) sanan lyhennys.
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Indal-joki (ruots. Indalsälfven) , Norrlannin
pääjokia Ruotsissa, alkaa tuntureilta lähellä

Norjan rajaa; virtaa, eri paikkakunnilla eri

nimisenä, useiden järvien, m. m. Storsjön-järven

kautta ja laskee 316 km pitkän juoksun jälkeen
Pohjanlahteen. Jokialue 26,630 km^; höyryaluk-
sillekin liikekelpoiuen aina 75 km suustaan.
— I. muodostaa joukon luonnonihanuudestaan
kuuluisia koskia, kuten Tännforsen, Ristafallen-

putoukset, Storbofallet y. m. Vilkas matkailija-

liikenne koskille. Sitä helpottaa Trondhjem-
Östersundin rata, joka pitkät matkat käy pitkin

joen rantamia. W. S-m.
Indalsälfven [-elvenj ks. Indal-joki.
Indeclinabile [-e—i-ä'-] (lat.), taipumaton, no-

mini, jolla oi ole eri deklinatsionimuotoja. ks.

Taivutus. A. K.
Indefiniittinen 1. indefiniittiprono-

mini (lat. indeflnl' tus - epämääräinen) , epä-
määräinen asemo. ks. Pronominit.
Indeksi (lat. index, mon. mdices = osoittaja,

näyttäjä, rekisteri, luettelo). 1. Katolisen kir-

kon kiellettyjen kirjain luettelo, ks. Index
librorum proliibitorum. — 2. Fys. Ko-
jeen asteikkoa pitkin juokseva merkki, joka

ilmaisee luettavat asteikonosat. I. yhdistetään
usein noniukseen(ks. t.) — 3. J/afera., sivumerkki,
joka liitetään päämerkkiin, jolle se antaa uuden
tai erikoisen merkityksen. Indekseinä käytetään
osaksi numeroita osaksi kirjaimia, joskus myös
korkomerkkejä; ne merkitään tavallisesti pää-

merkin oikealle puolelle, joko ala- tai yläreunaan.
Indeksejä ovat merkeissä K" ja Or 2 ja r. Usein

samaan päämerkkiin on liitetty useita indeksejä,

esim. A'-. — 4. Tähtit., näyttäjä t. merkki, jonka
avulla asteikko tai asteikolla varustettu kulman-
mittauskojeen ympyrä luetaan, ks. Tähtitie-
teelliset koneet.
Indemniteetti (engl. indemnity <[ inde''mnis =

vahingoittumaton), rankaisemattomuus ja vapau-
tus lainmukaisesta vastuunalaisuudesta, jonka
kansaneduskunta, jos katsoo siihen syytä olevan,
saattaa hallituksen jäsenille myöntää, kun
nämä jollakin toimenpiteellä ovat valtiosääntöä

loukanneet. Melkein kaikissa perustuslaillisissa

maissa hallituksen jäsenet (ministerit) ovat
kansaneduskunnalle vastuunalaiset virkatoin-

tensa laillisuudesta; indemniteettipäätöksellä
eduskunta saattaa joko jälestäpäin nimenomaan
hyväksyä itsessään lainvastaisen hallitustoimen-

piteen taikka ainakin poistaa sen rangaistavai-
suuden. — ks. Ministerinvastuunalai-
s u u s. (R. E.)

Independance beige, L' flädepädä's belz],

„belgialaiDen riippumattomuus", Brysselissä il-

mestyvä ranskankielinen vapaamielinen lehti;

perustettiin 1831 nimellä ,,L'ind6pendant"; saa-

vutti v:sta 1856 Löon BerardMn johdolla suuren
merkityksen ; on ra. m. esiintynyt Venäjän etu-

jen ajajana; päätoimittajana v:sta 1898
Ch. Tardieu; ilmestyy kolme kertaa päivässä

ja sitäpaitsi kolmena viikkopainoksena. J. F.

Independentit (lat. kieltävä in, ja depende're

= olla riij)puvainen), riippumattomat. 1. I. 1.

kougregatsioualistit (heidän itsensä

käyttämä, nyk. tavallinen nimitys) on nimel-
tään se Englannin kalvinilaisuudesta lähtenyt

suunta, jonka mielestä ainoastaan todella usko-

vaiset paikallisseurakunnassa muodostavat U:ssa

T.ssa tarkoitetun kirkon (,,congregation")
; jo-

kaisessa sellaisessa seurakunnassa (kirkossa) on
kaikilla jäsenillä samat oikeudet eikä siis

hengellisillä mitään erikoisoikeuksia; kukin
seurakunta on täysin autonominen ja riippuma-
ton (Independent) yläpuolella olevasta kirkolli-

sesta hallinnosta, ei ainoastaan pappien asetta-

misessa, vaan myös jumalanpalvelusta, kuria,

oppia ja koko uskonnollista elämää koskevissa
kysymyksissä. Independentit hylkäävät siis ai-

van periaatteellisesti valtiokirkon, mutta myös
synodaalisen kirkollisen järjestyksen, joskin yh-
teisiä neuvottelevia ja uskon vahvistukseksi pi-

dettyjä kokouksia katsotaan luvallisiksi ja hyö-
dj'llisiksi. Historiallisen kehityksen kuluessa on
periaatteissa kuitenkin tapahtunut useita sovit-

teluja. Independenttinen liike on lähtöisin puri-

taanisuudesta ja sen taistelusta Englannin
epi-skopaalikirkkoa vastaan, mutta se ei ole

pelkkä puritaanisuuden haara, se kun ei, kuten
puritaanit, tyytynj-t puhdistettuun valtiokirk-

koon, vaan asettui, vapaakirkollisuuden ensimäi-
senä ajajana, puritaanien presbyteriaanikirkkoa-
kin kiivaasti vastustamaan. Ensimäisen herät-

teen independenttisen seurakunnan perustami-
seen, osaksi alankomaalaisen anabaptismin vai-

kutuksesta, antoi 1580 engl. Robert Browne
(ks. t.) : browiiilaisuuden jouduttua alakynteen

sorron edessä otti johdon käsiinsä Henry Bar-
rowe. Barrowen mestauksen jälkeen (1593)

seurakunta pakeni Amsterdamiin, jossa se muo-
dosti ensimäisen kongregatsionalistisen us-

kontunnustuksen „Confession of faith" (1598) ja

pian joutui yhteyteen muiden independenttien
kanssa; tärkein oli se seurakunta, jonka John
Smyth (ks. Baptistit) oli perustanut Gains-
borough'ssa ja joka pastori John Robin-
sonin johtamana oli muuttanut Amsterdamiin,
siellä omaksunut brownistien ajatuskannan ja

sitten siirtynyt Leideniin, jonka seurakunnasta
tuli sekä Englannin että Ameriikan independent-

tien emäseurakunta. Englantilaisen kansallis-

tunnon ajamina siirtyi sieltä independenttejä

1616 Englantiin perustaen uusia seurakuntia, 1620
Ameriikan englantilaisiin siirtoloihin, asuttaen

Massachusettsin erämaat. Englannissa
independenteillä tuli olemaan suuri merkitys

1042 puhjenneessa sisällisessä sodassa ja sen ai-

heuttamissa tapahtumissa, sitä kun edustivat sen

suuri valtiomies ja soturi Cromwell, sen suuri

profeetta Milton ja sen suuri kansanpuhuja
Buuyan (ks. n.). Independenttisyys syrjäytti

pian Westminster-synodissa (1643) voitollepääs-

seen presbyteriaanisen puritaanisuuden, ja Crom-
\vellin johdossa independenttisyyden parhaat he-

delmät, uskonvapaus ja suvaitsevaisuus, tulivat

Englannin kehittyvän maailmanvallan perus-

kiviksi. Valtiollisten tapahtumien pakosta inde-

pendenttien uskonnollisten periaatteiden jyrk-

kyydessä tapahtui lievennyksiä; varsinkin hei-

dän kammonsa valtiokirkkoa kohtaan jonkun
verran laimeni, vieläpä he hyväksyivät (joskaan

ei sitovaksi tunnustukseksi) n. s. Savoy-decla-
raiionia 1658, jolla tuli olemaan suuri merkitys
Ameriikassa. Restauratsionin mukana seurasi

Englannissa taas vainon aika, jolloin indepen-

dentit lähenivät presbyteriaaneja, kunnes mai-

nion vallankumouksen suvaitsevaisuusediktin jäl-

keen 1688-89 molemmat suunnat voivat rauhassa
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kehittyä omien periaatteidensa mukaisesti. 1700-

luvuUa into laimeni. Metodistinen herätys vai-

kutti elvyttävästi myös kongregatsionalismiin.

Seurakuntain luku kasvoi, ja 1831 yhtyivät Eng-
lannin ja Walesin useimmat seurakunnat liittoon

(Jongregational vnion of England and Wales,

joka 1833 hyväksyi lyhyen „Declaration"in koug-

regatsionalismin periaatteista ja uskosta (ei si-

tova).—A meriikassa independenttisyys levisi

vieläkin laajemmalle. Kaarle I:n aikana toimeen-
pannun vainon alta Ameriikkaan paenneet puri-

taanit luopuivat presbyteriaanisesta kirkkokusit-

teestään ja järjestyivät yleensä Massachusettsin

independenttien mallin mukaan, ja näin Ame-
riikan koko henkinen kulttuuri tuli perustetuksi

independenttien vaatimien itsenäisyyden ja va-

pauden aatteiden pohjalle. Mutta uusi asema ei

ollut vaikuttamatta Ämeriikan independenttisyy-

teen. Niinpä ryhdyttiin siellä pitämään syno-

deja (councils) lähes 200 vuotta aikaisemmin
kuin Englannissa; 1637 pidettiin ensimäinen.

Savoy-deklaratsioni tuli dogmaattisesti määrää-
väksi. N. v:n 1735 paikkeilla alkoi uusi herätys
Ämeriikan independenttien suurimman teologia

Jonathan Edwards in johtamana. Mutta
silloin myöskin tapahtui luopumisia uuden anka-
ramman hengen tieltä sekä n. s. unitaarien että

presbyteriaanien puolelle. Vasta 1852 lopetettiin

yhteys presbyterianismin kanssa. V:sta 1871

on olemassa joka 3:s vuosi kokoontuva kansallis-

konsiili, joka on osoittanut osaavansa pitää ar-

vossa yksityisten seurakuntain autonomiaa ja

pontevaa johtokykyä. Sen tärkein tuote on v:n

1883 tunnustus, jossa nykyajan kielellä on ilmi-

lausuttu ajanmukainen dogmaattinen käsitys sel-

västi raamatullis-positiivisen, mutta samalla va-

paamielisen hurskauden todistuksena. Kongre-
gatsionalisteja on nykyään Ameriikassa n. 2 mil-

joonaa (5,500 seurakuntaa, n. 700,000 ehtoolli-

sellakävijää) ja heidän denominatsioninsa (seura-

kuntansa) on epäilemättä maan kunnioitettavim-
pia. vrt. Anglikaaninen kirkko, Puri-
taanit. [H. M. Dexter, „The congregationa-

lism of the last three hundred years etc." (1880) ;

,,American church history", sarja I (H. K. Carrol,

..The religious forces of the United states", 1893)

ja sarja III (W. Walker, „A history of the

congregational churches in the United states",

1894).]

2. (Ransk. les artistcs independants) Ransk.,

taidemaalari Dubois-Pillefn (k. 1890) 1884 pe-

rustama taiteilijaryhmä. Yhdistyksen tarkoituk-
sena on taiteen vapauden ja riippumattomuuden
puolustaminen. Independenteillä on v:sta 1884

Pariisissa oma vuotuinen „salonkinsa". Mitään
lautakuntaa ei ole, vaan kaikki lähetetyt taide-

teokset otetaan vastaan. V:n 1891 salongissa oli

1,253 numeroa, v:n 1908 n. 5,500. (L. n.)
3. Valtioll. puolue, ks. Genöve II, 1,402.

Independentistinen ks. Independentit.
Indeterminismi (lat. kieltävä in, ja dHtermi-

nä're = määrätä) , se mielipide, etteivät mitkään
edelläkäyvät syyt ehdottomasti määrää ihmisen
tahtomista ja toimintaa, vaan ihmisellä on tah-

donvapaus siinä merkityksessä, että hän, valites-

saan eri toimimismahdollisuuksien välillä, itse
ratkaisee vaalin sisällisellä, henkisellä itsemää-
räämisen teolla ja siten panee „uuden alun"
maailmaolculussa ja omassa sielunelämässään

vaikuttavien syiden sarjaan, (vrt. Determi-
nismi ja Tahdonvapaus.) A. Gr.

Index ks. Indeksi.
Index libroruim proliibitorum /-rö'- -tö^-]

(lat.), „kiellettyjen kirjain luettelo", indeksi,

paavillisen viraston luettelo niistä teoksista,

joita katolinen kristitty pannajulistuksen uhalla

ei saa lukea. Jo Eooman piispa Damasus
(366-384) koetti saada aikaan luettelon kiellettä-

vistä kirjoista, samaan suuntaan jatkoi Gela-

sius I (492-496) kuuluisassa säädöksessään „De-

eretum de libris recipiendis et non recipiendis".

Keskiajalla kirkolla tietenkin oli täysi sensuuri

valta. Vasta kirjapainotaidon keksiminen ja

taistelu uskonpuhdistusta vastaan teki varsinai-

sen indeksin tarpeelliseksi. Ensimäisen index

nimisen kirjan julkaisi Pariisin yliopisto 1544

Hanskan kirkkoa varten ja tästä pitikin galli-

kaaninen kirkko sitten kauan kiinni. Toinen ja

kolmas i. julkaistiin Leuwenissa Alankomaita
varten 1546-50, 4:s Valladolidissa 1550. Paavi
Paavali IV julkaisi 1559 luettelon kielletyistä kir

joista; sen Tridentin kirkolliskokous 1563 vah-

visti koko kirkkoa koskevaksi, ja paavit julkai-

sivat sitten yhä uusia „parannettuja" ja lisät-

tyjä painoksia. Pius V asetti jo 1571 erikoistu

ludex-kongregutsioniu. Nykyinen menetelmä pe-

rustuu Benediktus XIV:n 1753 ja Leo XIII:

n

1897 antamiin säädöksiin. 1558 - n. 1600 i. on

suunnattuna koko protestanttista kerettiläisyyttä

vastaan, n. 1600-1758 enimmäkseen katolilaisuu-

den omia uskonnollisia ja luonnontieteellisiä kir-

joja vastaan, 1800-luvulla huomataan jo mahdot-

tomaksi seurata koko maailmankirjallisuutta ja

tyydytään yleisiin periaatteisiin ja luokittelui-

hin, protestanttiset ja luonnontieteelliset kirjat

häviävät hyvin vähiin. Leo X:n painos v:lta

1900 on erittäin kuuluisa niistä ahtaista rajoista,

jotka siinä vedettiin tieteelliselle vapaudelle,

m. m. Kant silloin merkittiin indeksiin. Myöskin
ovat siinä Cartesius, Spinoza, J. S. Mill, Victor

Hugo, Dumas, Zola, Fogazzaro, Sabatier, Eanke,

Henan j. n. e. Viime vuosina i. taas on otettu

aseeksi taisteluun n. s. modernismia vastaan;

H. Schell, Loisy, Blondel, Tyrell, Murri y. m.

ovat viedyt indeksiin. „Santa congregazione

dell' indice"n muodosti 1909 27 kardinaalia 73-

vuotias Francesco Segna esimiehenään. — Kato-

lisella kirkolla on myös luetteloita kirjoista, jotka

sensuroituina ovat julistetut luvallisiksifitbri ex-

purgati), tai jotka, kun yksityisiä kohtia niistä

on pyyhitty tahi muutettu, voivat saada hyväk-

symisleiman (libri expurgandi). [Reusch. „Der

Index der verbotenen Biicher" (2 os., 1883-85)

.

„Tndex librorum prohibitorum Leonis XIII", ed.

1900 (ed. Pii X jussu 1907), G. H. Putnam.

„The censorship of the church of Rome" (2 os..

1906 seur.), Ilempel, „Indexbewegung und Kultur-

gesellschaft" (1908).] (L. H.;

India ks. Intia.
Indiaanit ks. Intiaanit.
Indiana [indiana] (lyh. Ind.), liittovaltio

Yhdysvalloissa, Ohion, Kentuckyn, Illinoisin ja

Michiiranin valtioitten sekä Michigan-järven vä-

lissä : ""94,153 km^ 2,775,702 as. (1908)1. 29 kmMlä
(57,505 neekeriä ja sekarotuista, 243 intiaania

ja 109 Suomessa syntynyttä siirtolaista [1900]).

I. on lounaaseen kallistuva, aaltomainen, n. 200

m yi. merenp. kohoava, jäätikkösorasta ja tulva-
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maasta muodostunut hedelmällinen tasanko, joka
lepää siluuri-, devoni- tahi kivihiilikauden ker-

rostumilla. Lounaisosa (17,000 km') kuuluu
Ylidysvaltojen laajaan kivihiilialueeseen. I:n

keski- ja itäosissa on rikkaita kaasu- ja vuori-
öljylähteitä. Ilmanala on terveellinen, joskin

vaihteleva mannerilmasto (Indianapolisin keski-

lämpö 12,6°, heinäk. 24,6°, tammik. — 2,6°; sade-

miiärä 1,074 mm). Maa oli alkuaan osaksi ruoho-
aavikkoa (preeriaa) osaksi metsämaata (jälki-

mäistä vielä 30 % valtion pinta-alasta) ; nyk. I.

on kehittynyt hyväksi maanviljelysalueeksi (94%,
siitä on palstoitettu farmeiksi, joita yhteensä on
n. 222,000). Tuotanto (1906) käsitti 5,i milj. ton-

nia maissia. 1,4 milj. tonnia velinää, 4,9 milj. kg
tupakkaa sekä paljon hedelmiä (vars. tomaat-
teja). Karjan lukumäärä on suuri: lähes 0,8

milj. hevosia, l.sr. milj. nautaeläimiä, l.is milj.

lampaita ja 3,i milj. sikoja. Suuri voin ja juus-

ton valmistus. — Kivihiilituotanto nousee u. 14

milj. tonniin v:ssa, vuoriöljyä saadaan n. 11 milj.

barrelia. Teollisuus (n. 20,000 tehdasta,
394 milj. dollarin vuotuinen tuotanto) käsittää
vars. vientiteurastusta, mylly-, puutavara-, kone-,

polttimo- ja lasiteollisuutta. Vilkasta kauppaa
edistävät purjehduskelpoiset joet ja kanavat,
sekä rautatiet, 11,490 km (1908). iSähköratoja

s. v. 2,836 km. — Kouluja on runsaasti; 13 oppi-

koulussa kiiy yhteensä Ijihes 4.200 cppilasta.

— Valtio on jaettu 92 „kreivikuntaan" (kaun-
tiin), sitä hallitsee 4 v:ksi valittu kuvernööri.
Eduskunnan muodo.stavat 50-miehinen 4 v:ksi

valittu .senaatti ja 100-jäseninen, 2 v:ksi valittu

edustajakamari. Liittokongressiin I. lähettää 2

senaattoria ja 13 edusmiestä. — Pääkaupunki
Indianapolis. — V. 1702 ran.skalaisia siir-

tyi nykyisen I:n alueelle: tämä joutui 1763
Englannille. V. 1795 ameriikkalaiset ..o.stivat"

intiaaneilta maa-alueen, josta 1805 Michigan ja

1809 I. järjestettiin territoreiksi. I. kuuluu v:sta

1816 valtioliittoon. fW. S-m.)
Indianapolis [indisnä'pdlis] . Yhdysvalloissa,

Indianan valtion pääkaupunki, Fall Creekin ja
White Riverin yhtymäkohdassa, 233,217 as. (1907)

.

Tärkeä ja vilkasliikkeinen rautateitton risteys-
kohta. Ihana eduskuntatalo, valtioliiton soti-

lasvariustohuone ja rikkaat kirjastot. Vilkas ja

tuottava teollisuus (vuotuinen tuotanto lähes 69

milj. dollarin arvoinen). Tärkeimmät teollisuu-

denhaarat ovat vientiteurastus, kone- ja mylly-
teollisuus. Läheisyydessä rikkaita kivihiilikai-

voksia. — Lääkeopillinen korkeakoulu. — Perus-
tettu 1819, pääkaupunki v:sta 1825, mutta tärkeä
vasta rautateitten rakentamisen jälkeen.

CTV. S-m.)
Indian-meri ks. Intian valtameri.
Indictment [inda'itm9nt] (engl.), Englannissa

sellainen rikossyyte, jonka nojalla rikosasia saa-

tetaan suuresta (syyttämis-) jurystä (ks. t.)

pienen (tuomitsemis-) juryn ratkaistavaksi. Sen,

joka nimittäin Englannissa tahtoo saattaa

rikosasian oikeuden ratkaistavaksi, tulee ensin

antaa syytekirja (hill of indictment), mainitse-
malla samalla todisteet, suurelle jurylle. Jos
tämä, tutkimalla todisteet, tämän harkintansa
nojalla katsoo kanteen aiheettomaksi, pääsee syy-
tetty vapaaksi. Mutta jos suuri jury sitävastoin

tulee siihen vakaumukseen, että syytetty on ri-

koksen tehnyt, kirjoitetaan billin takapuolelle:

,,
perusteltu kanne" (a true hill) ja vastaaja on

siitä hetkestä lähtien syytetilassa. Bill of i. an-
netaan nyt indictmentinä pienelle jurylle tuo

mioii langettamista varten. O. K:nen.
Indiennes [iJdie'n] (ran.-k.), eräs laji painet-

tua karttuunia 1. kretonkia.

Indifferentismi (lat. indi'fferens = yhdente-
kevä) on siveysopissa se käsitys, ettei hy-
vän ja pahan, oikean ja väärän välillä ole olen-

naista eroa. Vastakohta on n. s. rigorismi,
jota esim. Kant edustaa; tämän mukaan ei ihmi-
sen toiminnassa ja tahtomisessa voi olla, jos vain
sille vakavata huomiota osoitetaan, mitään yh-
dentekevää

; jokainen teko, vaikkapa se näyttää-
kin vähäpätöiseltä, on joko hyvä tai paha, mutta
ei yhdentekevä. Eigorismin mukaan i:n määri-
telmä tulee ylempänämainitusta eroavaksi, sillä

r. katsoo i:ksi sellaistakin käsitystä, ottä on te-

koja, joita ei varsinaisesti voi sanoa hyviksi tai

pahoiksi, vaan ainoastaan sallituiksi. Uskon-
nollis es tikin i:stä puhutaan eri merkityk-
sissä: joko siinä että i. merkitsee välinpitämättö-

myyttä 1. piittaamattomuutta kaikesta uskon-
nosta, siis sitä käsitystä, että kaikki uskonto on
yhdentekevää, ei hyvää eikä pahaakaan, taikka
vain piittaamattomuutta niistä ominaisista, mää-
rätyistä käsityksistä, jotka ihmisiä erottavina
vallitsevat yleensä uskonnon alalla tai jonktin

määrätyn uskonnon esim. kristinuskon tai jon-

kun kristillisen kirkkokunnan piirissä, (vrt.

Ad i a f o ra). Z. G.

Indifferentti (lat. indi'ff<rens) . 1. Välin-

pitämätön, yhdentekevä, epämääräinen. — 2.

Kem. Vailla happamia tai emäksisiä ominaisuuk-
sia. — I:it oksidit, mainitunlaisia oksideja.

Indigenaatti (lat. t«di'5fena = alkuasukas)

,

syntyperä-oikeus, kansalaisoikeus, varsinkin syn-
typerään perustuva, myöskin kotipaikkaoikeus,
ks. Kansalaisoikeus, Kotipaikka-
oikeus.

Indigestioni (lat. kieltävä in, ja digerere =

sulattaa ruokaa), lievä ruuansulatushäiriö,
Indigetes {hidi'getes} 1. d i i. (lat.), kotimai-

set, alkuperäiset jumalat, muinaisioomalaisten
eräät jumalat, joiden uskottiin vaikuttavan,
esiintyvän tahi auttavan ainoastaan määrä
tyissä tapauksissa eri tekojen, paikkojen tai ajan-

hetkien yhteydessä, esim. Aius Locutius, Redi-

ciilus, Vica Pota, Volupia, toisten mukaan myös
Saturnus, Consus. Tellus, Ceres y. m. Näitten
jumalien lisäksi tulivat myöhemmin di novenside.<<,

,.uutukaiset jumalat", [vrt. W. H. Ro.scher, „Lexi-

con der griech. und röm. Mythologie" II. art.

,,Indigitamenta".] K. J. H.

Indigirka, joki Venäjän Jakutskin alueella

Itä-Siperiassa, alkaa Stanovoi-vuorilta ja laskee

n. 1,400 km: n pituisena Jäämereen. Päähaarat
Bolsaja ja Kolymskaja. I. muodostaa suistomaan,
jossa venäl. Rus.skoje Ustje niminen siirtola si-

jaitsee.

Indignatsioni (lat. indlgnä' tiö) , (siveellinen)

vastenmielisyys, harmi, suuttumus. — I n d i g-

neerattu (lat. indlgnä'ri), harmistunut, josta-

kin halpamaisuudesta suuttunut.

Indigo, vanhoista ajoista saakka tunnettu ja

käytetty arvokas sininen väriaine, joka tuotiin

Intiasta; valmistetaan n. s. indigokasveista,

joista tärkeimmät ovat /ndi"<7ofera-lajit ja Isatis

tinctoria. Väriaine ei esiinnv kasvissa valmiina,
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vaan värittömänä glukosidina. indikaanina,
joka erityisen käymisen kautta hajoaa sokeriksi

ja indoksyliksi, jonka ilman happi hapettaa indi-

goksi. Kaupassa käypä i. muodostaa tumman-
sinisiä möhkäleitä, jotka hieroessa saavat kupa-
rinpunaisen kiillon. I. ei liukene veteen eikä

muihin hiv. liuottimiin. Tärkein aineosa i:ssa

on i n d i g o s i u i (20-90 pros.)
,
jonka paljou-

desta sen arvo ja hinta riippuu. Muita aineosia

ovat i.-p u n a, i.-r u s k c a, i.-l i i m a ja tuhka-
aineet. I:a käytetään etupäässä villan ja silkin,

mutta myöskin puuvillakankaiden värjäyksessä.

Koska i. ei*liukene veteen, ei sitä suorastaan voi

käyttää värjäykseen, vaan valmistetaan n. s.

i n d i go k y y p p i ä, esim. antamalla kalkin,

rautavihtrillin ja veden vaikuttaa i:oon. Indigo-
sini muuttuu silloin indigovalkoiseksi,
joka liukenee alkaliseen nesteeseen. Kun kan-
kaat kastetaan tähän ja ilma sitten saa siihen
vaikuttaa, hapettuu i.-valkoinen i.-siniseksi, joka
näin kiintyy kuituihin. Tällä tavalla saatu i.-

väri on oikea väri, se ei muutu valossa eikä pese-

mällä lähde. I:a voi myös liuottaa savuavaan
rikkihappoon ja neutraliseerata soodalla, jolloin

-yntyy taikinamainen, veteen liukeneva indigo-
rikkihapon alkalisuola, ceruleiini 1. n. s.

i n d i g o k a r m i i n i, jota käytetään villavär-

jäyksessä (Saksin sinin en). — Luonnolli-
nen i., joka ennen oli erittäin tärkeä ja kallis-

arvoinen kauppatavara, on suuresti saanut väis-

tyä keinotekoisen i. -sininen tieltä ja väriaineena
kadottanut entisen merkitj'ksensä. l:oa käyte-
tään nykyään koko maailmassa n. 5 milj. kg
vuodessa. Siitä on n. 4 milj. kg keinotekoista
i. -sinistä. Edv. Hj.
Indigofera, palkokasveihin kuuluva kasvi-

suku, jonka eräistä lajeista, n. s. indigokas-
veistä (I. tinctoria, I. anil,

I. argentea) valmistetaan indi-

goväriä (ks. Indigo). Näistä
kaksi ensimäistä ovat yrttejä,

edellinen Intiasta, jälkim. kuu-
mista maista yleensä, viimeinen
pohj.-afrikkal. ja lounais-aasial.

pensas. Lehdet parilehtisiä, pu-
nertavat kukat lehtihankaisissa
tähkämäisissä tertuissa. Indigo-
kasvien viljelys, jota ammoi-
sista ajoista on harjoitettu mil-

tei kaikissa tropiikkimaissa, on
yhä vähenemä.ssä keinotekoisen
indigon keksimisen jälkeen.

J. A. W.
ludigokarmiini ks. T n d i g o.

Indigokasvit ks. Indigofera.
Indigomusta, aniliinimusta.

Indigosiui, tärkein aineosa indigos-a (ks. t.).

Ensimäisen i:n synteesin keksi Baeyer 1878. Sen
jälkeen on i:n keinotekoinen valmistus yhä edis-
tynyt. Nykyään valmistetaan i :ä, keinote-
koista indigoa, suuressa määrässä ,,Bade-
nin soda ja aniliini-tehtaassa" Ludwigshafenissa
ja Höchstin väritehtaassa kivihiilitervasta saa-
duista aineista, ja käytetään indigon sijasta vär-
jäyksessä. Välistä i. esiintyy ihmis- ja eläin-
virtsassa, jossa se syntyy n. s. virtsa-aine-indikaa-
nista. I. on tummansininen jauhe ja muuttuu
pelkistyttämällä värittömäksi iudigo-valkoiseksi.

Edv. Hj.

I. tinctoria.

(j kukka, 6 he-
delmä.

Indigotiini ks. Indigosini.
Indigotinktuuri, indigon liuos väkevässä rikki-

hapossa.

Indigovalkoinen ks. I n d i g o.

Indikaani k>. Indigo.
Indikaattori (lat. indicä'rt = ilmoittaa). 1. Koje,

jota käytetään kaasunpaineen määräämi.seeu sulje-

Kuva 1. Kuva 1.

tiissa astiassa, etenkin höyry- ja polttomoottorien
silintereissä. I. piirtää diagrammin (ks. t.), jota

käytetään etenkin n. s. indikoidun työn (hevos-
voimaluvun) määräämiseen. I:n pääosat ovat
(kuva 1) silinteri A, joka lyhyellä putkella on
yhdistetty moottorisilinteriin, mäntä B sekä
männän ja kannen vä-

lissä jousi J, joka pu-
ristuu kokoon kun
höyry vaikuttaa män-
nän alipuolella. Kynä
k, joka n. s. niveloh-

jauksen kautta saa
suoraviivaisen liikkeen

(ks. Suoraviivai-
nen johto), piirtää

suurennetussa (tavall.

6-kert.) koossa männän
B matkan edestakaisin
pyörivälle rummulle R.
joka saa liikkeensä
langan l välityksellä

moottorin ristikappa- Kuva :i.

leesta tahi muusta hei-

luvasta osasta. I. on tärkeimpiä höyryn tahi

kaasun toiminnan merkitsemisneuvojia. Yleisesti

käytettyjä i:eja ovat
Richardin (vanhim-
pia), Crosbyn, Ro-
sencranziu (kuva 2) Kuva i.

sekä Mäihäkin (uu-

simpia, kuva 3). Viime vuosien parannukset

]:n rakenteessa ovat, että jousi on siirretty silin-

terin ulkopuolelle (n. s. kylmäjousi-i.) sekä
puristusjousen asemasta on alettu käyttää veto-

jousta. I:ssa (kuva 3) paperiliuska siirtyy kulla-

kin iskulla askeleen eteenpäin, joten saadaan
n. s. jatkuvia indikaattoripiirroksia (kuva 4).

E. S-a.

2. Kem. Aine, jota käytetään esim. titreeraus-

aualyysissa (ks. t.) osoittamaan sen kohdan, mil-

loin jokin reaktsioni on loppimut.

Indikatiivi (lat. indicatVvus < indicä're -

ilmoittaa, osoittaa), tositapa, se verbin moodi
(ks. t.), joka esittää tekemisen todellisena (esim.

minä tiedän sen) ; suomen kielessä i. voi ilmaista
myös myönnytystä (esim. Menen minä, kiiri

kuinka tahansa). A. K.
Indikatsioni (lat. i»dn(7're = ilmoittaa) . osoi-
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tus, viittaus, esim. sen ja sen taudinmerkin tahi

taudintilan osoittama viittaus ryhtyä johonkin
toimenpiteeseen pahan poistamiseksi tahi lieven-

tämiseksi; vastakohtana: kontraindikatsioni,

jokainen asianhaara, joka tavalla tahi toisella

on esteeksi tahi kieltää toiseen tai toiseen toi-

menpiteeseen ryhtymästä. (M. 0-B.J
Indikoitu hevosvoima ks. Hevosvoima.
Indikoliitti, sinisenvärinen turmaliinimuuu-

uos. ks. Turmaliini.
Indiktsioni (lat. indVcere - ilmaista, määrätä)

1. roomalainen verolukuon nimeltään se

luku, joka ilmaisee määrätyn vuoden järjestys-

numeron indiktsiouijaksossa (ks. t.). Indiktsio-

neja käytettiin keskiajalla hyvin yleisesti ajan-

määräyksissä. Niitä oli kolme lajia: kreikka-
lainen 1. konstantinopolilainen i.,

jossa indiktsionivuosi laskettiin syyskuun 1 p:stä

ja jota yksinomaan käytettiin itämailla; b e d a-

lainen i., jossa vuosi alkoi 24 p. syys. tai 1 p.

tammik. ja jota osaksi käytettiin Saksassa ja

Ranskassa, sekä roomalainen i., jossa vuosi

alkoi 25 p. jouluk. t. 1 p. tammik. ja joka myö-
hemmällä keskiajalla Saksassa oli enimmän käy-
tännössä. Paavin kansliassa oli 584-1087 yksin-

omaan käytännössä kreikkalainen i., mutta sit-

temmin yhtaikaisesti tai perättäisesti kaikki
kolme. Suomessa ja Ruotsissa indiktsioneja ei

ajanlaskussa paljoa käytetty; niiden käyttö val-

tion virallisissa asiakirjoissa näyttää lakkaavan
kuningas Eerik Eerikinpojan (k. 1259) hallitus-

kaudella. — Määrätyn vuoden (j. Kr.) indikt-

sioni saadaan siten, että vuosilukuun lisätään 3,

summa jaetaan 15:llä, jolloin jäännös on etsitty

indiktsioni; jos jakolasku päättyy tasan, on i.

15. Niin on v:n 1911 indiktsioni 9.

Indiktsionijakso (ks. I n d i k t s i o n i), ajan-

laskussa esiytyvä 15-vuotinen jakso. Toisten ar-

velun mukaan se otettiin käytäntöön vasta 312

j. Kr., toiset arvelevat sen olleen roomalaisilla

käytännössä jo vanhoina aikoina, toiset taas

sanovat sen olevan egyptiläistä alkuperää. Las-

kemalla taaksepäin huomataan i:n ensimäisen
vuoden sattuvan v:een 3 e. Kr. I. ei ole mis-

sään yhteydessä tähtitieteellisten ilmiöiden

kanssa.

Indirekti (mlat. indlre'ctus), epäsuora, välil-

linen.

Indiseerata 1. indikoida (lat. indicä're, <
index = osoittaja) , ilmaista, näyttää. — Indi-
koitu 1. indiseerattu hevosvoima ks.

Hevosvoima.
Indisio (lat. indi'cium = merkki, otaksumis-

aihe, epäluulo), lakit., todistusaihe. Näin sano-

taan oikeudenkäynnissä .sellaisia tietoja, jotka

eivät suorastaan koske todistettavana olevaa tosi-

asiaa, mutta joiden nojalla voidaan siihen näh-

den tehdä johtopäätöksiä. 1734 v:n laissa sano-

taan niitä ,,sitoviksi asianhaaroiksi ja aiheiksi"
(hindande onistUndigheter och liknelser). Tällä

tavoin aikaansaatua todistusta sanotaan epä-
suoraksi 1. indisiotodistukseksi.
1734 v:n laki, ollen legaalisen todistustonrian

(ks. Todistusteoria) kannalla, ei katso
epä.suoraa todi.stusta yksinään missään tapauk-
fies.sa täyden todistuksen veroiseksi ; se voi kyllä

olla puoli todistu.sta sekä enempi tai vähempi
kuin puoli, mutta ei täy.si todistus. Sen nojalla

voidaan vastaaja määrätä puhdistusvalalle tahi,

jos hän on .syytettynä törkeästä rikoksesta, asia

jättää „vastaiseksi, jolloin se voi tulla ilmi"

(Oikeudenkäymiskaaren 17:nnen luvun 30 ja

32 §). Kuitenkin käytäntö on meilläkin kehitty-

nyt vapaampaan suuntaan, ja tuomari katsoo ny-

kyisin olevansa esteetön suurimmissakin rikos-

asioissa perustamaan langettavan tuomion yksin-

omaan indisioihin, jos ne ovat täysin todetut ja

ybteys niiden sekä todistettavana olevan tosi-

asian välillä on sitova. O. K:nen.
Indiskreetti (ransk. indiscret), epähieno, tah-

diton, varomaton, hölläsuinen.

Indisponeerattu (lat. kieltävä in, ja dispö'-

iiere = järjestää), haluton, vailla sopivaa mieli-

alaa. — Indispositsioni, haluttomuus, tar-

peellisen mielialan puute; pahoinvointisuus.

Indiumi, harvinainen alkuaine. Kem. merkki
In. At.-p. 114. Sen keksivät 1863 Reich ja

E i c h t e r Freibergin sinkkihohteessa spektraali-

analyysin avulla. I. on hopeanvalkoinen, pehmeä
metalli, om. p. 7,s. Kuuluu samaan alkuaineryh

määu kuin aluminiumi. Edv. Hj.

Individi 1. yksilö (lat. indivi'duum - jaka-

maton), yksityisolento, sellainen olento, joka mtio-

dostaa oman, muista suhteellisesti riippumatto-

man elimellisen kokonaisuuden määrättyine tun-

nusmerkkeineen. Puhutaan esim. eläiuindividistä,

jolla tarkoitetaan jokaista yksityistä eläintä.

Korostetussa merkityksessä i. tarkoittaa sellaista

yksityistä ihmistä, jolla on jyrkät ominaispiir-

teet ja joka esiintyy itsenäi.senä, omin päin har-

kitsevana ja toimivana luonteena. Sovelletussa

merkityksessä voidaan puhua esim. kansa-indi-

vidistä 1. kansayksilöstä, jolla tarkoitetaan koko-
naista kansaa tunnusmerkillisesti muista erotet-

tuna. Z. C.

Individuaalisuus (ks. Individualismi)
1. yksilöllisyys, se muodollinen ja sisällyk-

sellinen erikoisuus, mikä erottaa yksilön muista

samaan sukuun tai lajiin kuuluvista yksilöistä.

Z. C.

Individualiseerata (ks. I n d i v i d u a 1 i s m i
)

,

yksilöittää. Yksilöltämme jonkun yleisen omi-

naisuuden, esim. itseluottamuksen tai uskollisuu-

den, kun kohdistamme sen erikoisessa muodossa
käsitettynä johonkin määrättyyn yksilöön, eikä

vain yleisesti johonkin sukuun tai lajiin. Tai-

teilija pyrkii yksilöittämään kuvaamansa henki-

löt, antamaan niille erikoisia, tunnusmerkillisiä

piirteitä. Z. O.

Individualismi (lat. mdtvt'd?^ws = jakamaton)
1. y k s i 1 ö 1 1 i s y y s o p p i, maailman- tai elä-

mänkatsomus, jonka mukaan yksityisolio tai

yksityisolento, yksityisesine tai yksityisihminen
on varsinaisesti olevaa ja arvokasta eikä yksi-

tyisten esineiden tai olentojen pienempi tai .suu-

rempi kokonaisuus, laji tai suku tai yleiskäsite,

perhe, yhteiskunta, valtio, kansa, ihmLskunta tai

maailmankaikkeus. I. esiintyy erittäinkin s i-

veysopillisena, metafyysillisenä.
tiet o-o pillisena, psykologisenajaso-
siaalipoliittisena oppina. Siveysopissa

i. väittää toiselta puolen, että yksilön oma käsi-

tys, hänen omatuntonsa, ratkaisee, mikä hänelle

on oikeata ja väärää, eikä mikään hänen ulko-

puolellaan oleva yksilöllinen tai yhteiskunnalli-

nen auktoriteetti, yleinen mielipide tai yhteis-

kunnan tapa ja laki. Ei kenellään ole oikeutta

supistaa kehittyneen persoonallisuuden vapaata
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siveellistä harkintaoikeutta. Jyrkimmässä muo-
dossaan tämä i. esiintyy anarkismina (ks. t.)

.

Toiselta puolen i. voi katsoa, että siveellisen toi-

minnan tarkoitu3pei'änä on jonkun yksilön etu,

joko toimivan oma etu (itsekkyysmoraali,

egoismi) taikka toisen yksilön, läbimäisen etu

(läliimäisrakkaus, altruismi), mutta ei mikään
yhteisö 1. yhteiskunta sellaisenaan historialli-

sesti kehittyvine laitoksi neen ja yleisoloineen.

Yhteiskunta on vain yksilöjen summa tai heidän
vaikutustensa tulos. Yleensä eetilliuen i. panee

painoa siihen, että^ kussakin yksilössä on jotakin
omalaatuista, hänet muista erottavaa ja että juuri

hänen erikoisuutensa on hänessä arvokkainta;
kullakin on oma siveellinen ihanne ja tehtävä.

Eetillinen i. esiintyy sekä filosofisen siveysopin

historiassa (esim. sofistit, Fichte, Schleiermacher,
Nietzsche) että yleisessä kirjallisuudessa (roman-
tikot, Kierkegaard, Ibsen, Tolstoi). Vastakäsityk-

senä on eetillinen universalismi, oppi kokonaisuu-
desta siveellisen toiminnan määrääjänä ja tarkoi-

tusperänä. Metafyysillisen i:n mukaan on olemassa

useita ehdottomasti riippumattomia olokeskuksia
(substansseja), itseniiisiä olentoja tai yksilöjä,

jotka eivät varsinaisesti ole vuorovaikutuksessa
eivätkä sulaudu yhteen yhtenäiseksi maailman-
kaikkeudelliseksi kokonaisuudeksi, vaan ovat toi-

siinsa nähden eri ehdottomina olentoina eli

ikäänkuin eri jumalina. Metafyysillistä i:a sa-

notaan usein pluralismiksi (ks. t.), jonka vasta-

kohtana on panteismi. Tämän i:n mainioin edus-
taja on Leibniz. Tieto-opillinen 1. loogillinen i.

on saanut nominalismin (ks. t.) nimen ja opet-

taa, että pätevät käsitteet ovat aina yksityis-

käsitteitä, s. o. vastaavat yksityisiä, havainnolli-
sesti määrättyjä olioita ja olentoja; yleisiä kä-

sitteitä 1. lajikäsitteitä ei vastaa mikään tosi-

olevainen, vaan ne ovat vain abstraktisina aja-

tustuloksina tai, vielä jyrkemmin, ainoastaan
paljaina sanoina, niminä olemassa. Nominalis-
mista eroavia käsityskantoja edustavat tieto-

opissa realismi ja konseptualismi (ks. n.). Sielu-

tieteessä i. esiintyy n. s. individuaalipsykologi-

sena käsitystapana, jonka mukaan vain yksityis-

sielu, yksilön sielu on todellisesti olemassa. Jo-

kainen sielullinen tapahtuma tai muodostus,
myöskin sellainen kuin esim. kielen tai kansan-
tarun synty ja kehitys, kansallinen liike tai

joukkoinnostus, on psykologisesti selitettävissä

vain niiden voimien avulla, jotka yksilön sie-

lussa ovat havaittavina ; todellisuudessa ei ole

olemassa mitään yhteispersoonallisuutta, yhteis-

sielua, esim. n. s. kansansielua. Vastakkaisena
käsityksenä on n. s. sosiaalipsykologinen 1. kan-
saiupsykologinen käsitys eli psykologinen uni-

versalismi, joka ei katso voitavan selittää his-

toriallisia yhteismuodostuksia vain yksilöllisistä

tekijöistä. Individuaali- ja sosiaalipsykologiaa

ei kuitenkaan tarvitse käsittää toistensa vasta-
kohdiksi (ks. Psykologia). Kun i. näinmuodoin
koskettaa filosofian eri keskusaloja, johtuu siitä,

että i. kohdistuu mitä moninaisimpiin filosofisiin

ja erittäinkin henki- 1. kulttuuritieteellisiin

kysymyksiin, esim. siihen, onko uskonnoissa ar-

vokasta se, mikä niissä on yhteistä ja yleistä

vaiko se,' mikä on kullekin, esim. kristinuskolle

erikoisesti ominaista, onko kulttuuri pääasialli-

sesti etevien yksilöjen luomaa vai yhteiskunnal-
lisen ja historiallisen yleiskehityksen tuotetta,

mikä asema on yksilölle myönnettävä valtiossa

ja kirkossa j. n. e. Erityisen huomattavana i.

on liistoriallisesti esiintynyt sosiaalipolitiikan ja

kansantalouden alalla puolustaen yksilön talou-

dellista vapautta ja pitäen vapaata kilpailua

taloudellisen menestyksen ja kulttuurikehityksen
ehtona. Tällä alalla i. on saanut nimen libera-

lismi (ks. t.), jonka nimisenä se n. s. „laissez
aller" (,,antakaa mennä") -oppina vastustaa kollek-

tivismin vaatimusta, että valtion on suojelus- y.

m. määräyksillä ohjattava taloudellista kehitystä
yleisiä yhteiskunnan tarpeita silmällä pitäen.

Z. C.

Individualiteetti ks. Individuaalisuus.
Indobaktrialainen 1. h e 1 1 e e n i 1 ä i s-b a k t-

rilainen valtakunta muodostui keski-

vaiheilla 3:tta vuosis. e. Kr. Itä-Iraaniin Alek-
santeri Suuren perustaman vallan raunioille. Sen
kuninkaat ja yleensä hallitseva luokka olivat

kreikkalaisia. Se hajaantui myöhemmin useam-
maksi pieneksi valtakunnaksi. Huomattavin hai

litsija oli eräs Menandros, jonka aikana buddha-
laisuus levisi i:seen valtakuntaan. Tämä merkil-
linen kreikkalaisen sivistyksen alue kaukana
Etelä-Aasiassa, jossa keskustana oli Baktran kau-
punki (nyk. Balkh Afghanistanissa), on vasta

viime aikoina saanut historiallista valaistusta

varsinkin siellä löydetyi-stä rahoista. J. J. M.
Indobrittiläinen valtakunta ks. Intian

keisarikunta.
Indoeurooppalaiset kansat ja kielet. In-

doeurooppalaisten kansain ainoana tunnusmerk-
kinä on nykyään kieli. Yhtenäistä indoeurooppa-
laista rotua ei näet ole enää olemassa. Emme
myöskään varmasti tiedä, minkälainen alkuperäi-

nen indoeurooppalainen rotu on ollut. Muutamat
antropologit kyllä väittävät, että se olisi ollut

pitkäkalloinen, vaaleaverinen ja sinisilmäinen,

joten siis skandinaavialainen ihmismuoto edus-

taisi yhä alkuperäistä tyyppiä. Onpa tähän noja-

ten tahdottu väittää, että indoeurooppalaisten

alkukoti olisi ollut Skandinaaviassa. Varmaa lie-

nee joka tapauksessa vain, että indoeurooppalai-

nen rotu alkuperäisestikin on ollut iholtaan vaalea.

Sekaannus toisiin rotuihin on tapahtunut jo var-

sin aikaisin. Jouduttuaan osaltaan jo varhain

kosketuksiin Vähän-Aasian ikivanhain sivistys-

kansain kanssa ja päästyään verrattain hedelmäl-

lisiin, metallirikkaisiin ja ennenkaikkia meren-

kulkua opettaviin seutuihin Välimeren, Atlantin

ja Itämeren rannikoilla, läntiset indoeurooppalai-

set tulivat kulttuurikehitykselle mitä suotuisim-

piin oloihin. Nykyään koko Eurooppa on siihen

määrin heidän hallussaan, että lukuunottamatta

turkkilaisia ainoastaan kaksi ei-iudoeurooppa-

laista kansaa (suomalaiset ja unkarilaiset) elää

siellä kehittynyttä kulttuurielämäänsä. Ihmiskun-

nan kulttuurin kannattajina i. kansat ja varsin-

kin kreikkalaiset, roomalaiset ja germaanilaiset

kansat ovat voimakkaasti kehittäneet egyptiläi-

siltä ja seemiläisiltä kansoilta perittyä kulttuuria

ja luoneet nykyisen maailmankulttuurin.

Indoeurooppalaiset kielet, joita varsinkin

saksalaiset nimittävät myöskin indogermaanilai-

siksi, englantilaiset ja italialaiset arjalaisiksi ja

vanhemmat tanskalaiset tutkijat jafetilaisiksi,

muodostavat laajan kielikunnan, johon kuuluu

suurin osa Euroopan kieliä sekä kaksi kieliryh-

mää Aasiassa. Myöhemmän asutuksen kautta kuu-
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luu nykyään myöskin koko Pohjois-Ameriikka
ja Austraalia indoeurooppalaiseen kielialueeseen.

I. kielet jakautuvat seuraavaan 10 ryhmään: 1)

Intian arjalaiset kielet (sanskrit, päli,

liindi y. m. uusintialaiset kielet) ; 2) i r a a n i-

laiset kielet (ks. t.) ; 3) a r m e e n i a n kieli

Turkin ja Venäjän puoleisessa Kaukaasiassa, ny-

kyään vain osa kerran laajemmalle levinnyttä
vähä-aasialaista kieliryhmää ; 4) i 1 1 y r i a 1 a i-

set kielet, joiden ainoa jälkeläinen on nykyinen
albanian kieli ; 5) kreikan kieli ; 6) i t a-

1 i 1 a i s e t kielet (latinan, umbrin, oskin kielet
|

jnnä latinasta kehittyneet romaanilaiset kielet)

(ks. t.); 7) kelttiläiset kielet : 8) germaa-
nilaiset kielet : 9) baltilaiset 1. liettua-

lais-lättiläiset kielet ja 10) slaavilaiset kie-

let. Näistä kuuluvat taas muutamat ryhmät keske-

nään likeisesti yhteen, kuten Intian arjalaiset ja

iraanilaiset kielet, jotka muodostavat arjalai-
sen eli indo-iraanilaisen yhteyden.
Eräissä tärkeissä kohdissa italilaiset kielet ovat

likempänä kelttiläisiä kuin muita indoeurooppa-

laisia kieliä; niinikään puhutaan usein baltilais-

slaavilaisesta yhteydestä. Muutamat indoeuroop-

palaiset kielet ovat aikojen kuluessa kuolleet. Koko
fryygiläis-traakkialainen ryhmä on jo ajanlas-

kumme ensimäisiuä vuosisatoina kadonnut elävien

joukosta, niinikään veneettien kieli Adrian-me-
ren pohjois- ja luoteisrannikolta sekä albanian kie-

lelle sukua oleva messapien kieli Etelä-Italiasta.

Baltilaisesta ryhmästä on preussin kieli vaiennut
17:nnellä vuosis., slaavilaisista Itämeren vendien
kieli nykyisen Preussin kuningaskunnan pohjoi-

sissa maakunnissa ja Meklenburgissa. Aasiassa,

Itä-Turkestanissa eli vielä noin puolitoista tu-

hatta vuotta sitten tokarin kieli (ks. t.) . Tavalli-

sesti jaetaan koko indoeurooppalainen kielikunta

kahteen pääosastoon sen mukaan, miten alkupe-

räiset palataaliset 1. ,,
pehmeät" k- ja gr-äänteet

niissä ovat kehittyneet: toista, jossa nämä äänteet

ovat pysyneet fc:na ja g-.nä sanotaan k e n t u m-
osastoksi (latinan sanasta centum =ssitsi) , toista

taas s a t e m-osastoksi (muinaisiraanilaisesta sa-

nasta satem = sata) . Jälkimäiseen kuuluvat arja-

laiset kielet, armeenian ja albanian kieli

sekä baltilais-slaavilaiset kielet, k e n t u m-osas-

toon taas muut indoeurooppalaiset kielet. Eräs
tärkeä äänteellinen ominaisuus on sitä paitsi

kreikan kielellä yhteinen Aasian s a t e m-kielien

kanssa: kreikassa on näet samoinkuin arjalai-

sissa kielissä alkuperäinen tavua muodos-
tava (vokaalinen) n ja m miuittunut a:ksi il-

man jäljessä seuraavaa nenä-äännettä (kreik.

he-kat67i = sata, sanskr. sata-, mutta lat. centum,
liett. simtas, goot. /iiixd-).Vertailevan, historial-

lisen kielitutkimuksen on onnistunut saada pää-

piirteissään selville sen alkukielen äänteellinen

ja muoto-opillinen rakenne, josta sitten eri indo-

eurooppalaiset kieliryhmät ovat kehittyneet.

Tämä indoeurooppalainen alkukieli oli jo verrat-

tain kehittynyt: se oli rikas taivutusmuodoista.
Nimisanoissa ilmaistiin eri suhteet useammilla
sijoilla eli kaasuksilla, samoin teonsanoissa aika-

suhteet eri muodoilla nyky- ja tulevassa sekä
menneessä ajassa joko parhaillaan suoritettavaa

tai määrätylle asteelle jo suoritettua toimintaa
varten. Lukuja oli kolme: yksikkö, kaksikko ja

monikko. Suomesta ja sen sukukielistä eroavina
ominaisuuksina mainittakoon: sanan suhteita ja

merkitystä saatetaan muuttaa, paitsi jälkiliit-

teellä. myöskin sanan sisäisen ääntiön muu-
toksella ja etuliitteellä, esim. ruots. srrhiger

= juoksee: spra?/// = juoksi, kreik. p/ierö = kannan
pJiore'ö = kanniskelen, phoros = kantava, äphoros
= ei kantava, hedelmätön, anapherö - kannan
ylöspäin, sitten = kerron, esitän. Nimisanat ovat

joko mies- tai naissukuisia tai ei kumpaakaan
(maskuliineja, feminiinejä, neutreja) ja nimi-
sanaan kuuluva laatusana saa sellaisen äänteel-

lisen lopun, että se vastaa pääsanan sukua, niin

on esim. lat. söi - ,,aurinko" miessukuinen, mutta
lumi - ,,kuu" ja stella = ,,tähti" naissukuinen. Myö-
hemmän kehityksen kautta on muutamiin indo-

eurooppalaisiin kieliin jäänyt vain kaksi sukua,

kuten baltilaisiin ja romaanilaisiin kieliin, tai

on sukuerotus aivan hävinnyt, kuten englannin
kielessä. Omistusta ei ilmaista, kuten suomen
kielessä, jälkiliitteellä (-7ii, -si j. n. e.), vaan eri-

tyisellä sanalla, joka taipuu pääsanansa mukaan
(esim. lat. nieus, mea, meum = suoTn -ni). Kielto-

sana ei taivu. Sanan alussa saattaa esiintyä kaksi

tai kolmekin keraketta. Indoeurooppalainen kieli-

kunta on suurin kaikista maapallolla puhutuista:

siihen kuuluvia kieliä puhuu melkoisesti yli puo-

len miljardia ihmistä.

Indoeurooppalaisten alkukotia ei tutkimus ole

vielä voinut varmuudella määrätä. Sen sijaan

että aikaisemmat tutkijat väittivät indoeuroop-

palai-sten levinneen nykyisille asuinsijoilleen

Aasiasta, on viime aikoina otaJcsuttu heidän jo

ammoisista ajoista asti asuneen Euroopassa,

toi.sten mukaan Etelä-Venäjän aroilla ja toisten

mukaan Itämeren etelärannikolla, jopa Skandi-

naaviassakin. Todellisimmalta tuntuu arvelu, että

he aikaisimmin ovat asuneet etelä- ja pohjois-

puolella Kaukasusta. [Paras kokonais-esitys indo-

eurooppalaisista kieli-stä on Brugmann, ,,Grund-

riss der vergleichenden Grammatik" (1897-1900).

Kysymystä indoeurooppalaisten alkuperäisistä

sivistysoloista ja alkukodista käsittelevät: Schra-

der, „Spraehvergleichung und Urgeschichte"

(1890) ; sama ,,Eeallexikon der indogerman.

Altertumskuude" (1901) ja „Die Indogermanen"

(1911) ; Hehn, „Kulturpflanzen und Haustiere"

(1902); Hirt, „Die Indogermanen" (1905-07):

Feist, ,,Europa im Lichte der Vorgeschichte"

(1910).] J. J. M.

Indofenolit, tervaväriaineita, saadaan hapet-

tamalla aniliinin tai para-amidofenolin ja jon-

kin fenolin seosta kromihapolla. Tärkein indo-

fenolilaji on n. s. i n d o f e n o 1 i eli n a f t o-

1 i s i n i n e n, jota käytetään sinivärjäykseen

;

se muuttuu näet pelkistettäessä indofenoli-
valkoiseksi, joka värjättävän aineen kui-

duilla hapettuu ilmassa uudelleen sinivärist>ksi.

S. V. n.

Indogermaanilaiset ks. Indoeurooppa-
laiset kansat ja kielet.
Indogermaanit ks. Indoeurooppalai-

set kansat ja kielet.
Indo-Kiina. 1. l?anskan siirtomaa, ks.

Ranskan Ind o-K i i n a. 2. ks. T a k a-T n-

tia.
Indokiinalainen musiikki on pohjaltaan pt»n-

tatoninen (ks. t.), kuten kiinalainenkin. Omi-

tuinen se on soittimiensa virityksen ja verrat-

tain kehittyneen moniäänisyytensä puolesta.

Soittimet viritetään t a s a v i r e i s e e n 7-9äve-
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lisoen asteikkoon, sitea että koko- ja Vs-asteiden
erotus on tasoitettu; jokainen aste on siis noin
7; kokoasteen suuruudesta. Suosittu soitin on
ksylofoni (ks. t.) ,

jonka kumea sointi koko
lailla peittää virityksen luonnottomuuden. Moni-
äänistä soittoa harjoittavat orkesterit, joihin
kuuluu, paitsi ksylofoneja, „k o n g"nimisiä kello-

soittimia. sekä puhallus- ja lyömäsoittimia. Rytmi
on aina 2-jakoinen. Sävellysten muoto on yksin-
kertaisen alkuaiheen vapaasti improviseerattua

muuntelemista, jota jatkuu niin kauan kuin halu-
taan, yhä vilkkaammissa korukuvioissa ja kiih-

tyvässä tempossa. ' Varsinaisia sointuja esiintyy
soitossa tilapäisesti, ikäänkuin sattumalta. Pää-
asiassa eri äänet liikkuvat itsenäisesti, jonkin-
laisen yhteisen pohjabasson perustalla. Saman-
laatuista musiikkia on myös Jaavan-saarella.

7. K.
Indokiinalaiset, kokoomusnimi, joka anne-

taan Taka-Intian sekarotuisille kansoille. Hei-
dän ominaisuuksissaan ja ulkomuodossaan ovat
mongolilaiset piirteet vallitsevia. Pituus keskim.
1,8 m, ihonväri vaihtelee kellahkosta vaalean-

ruskeaan, suora tukka ou musta, hieno ja pitkä,

parrankasvu huono, nenä pieni, ei litteä, suu iso,

silmät pienet, poskipäät ja leukojen takaosat hy-
vin kehittyneet. I. luetaan mongolilaisiin, ja-

kautuen kuitenkin kahteen pääryhmään, itäiseen

ja läntiseen, sen mukaan, onko kiinalainen vai

intialainen aines voitolla. Kolmantena rotuna
ovat malaijilaiset jättäneet ominaisutiksiaan
useihin i:iin kansoihin. I. luokitellaan paraiten
sivistyksensä mukaan seuraavasti. Puolisivis-
tyneet kansat: birmalaiset, siamilaiset,

khmer I. kambodzalaiset, laoslaiset, tonkinkiina-
laiset, kotsinkiinalaiset ja annamilaiset ; näistä
kolme viimemainittua selvästi kiinalaisen vaiku-
tuksen alaisia. Luonnonkansat. ,,villit" 1.

,,alkuasukkaat", hajallansa vuoristossa astislavia
heimoja; niitä ovat: sui, so, kui, moi, kha, lamla,
bhanar, stieng, hka muk. hka met, wa, rumai.

yao. akkha, miautse, lolo, mosso. Loptiksi k e-

hittyneemmät luonnonkansat mo-
lempain edellisten välimailla; niitä ovat tai' 1.

san. katsin, tsin, lusai, karen sekä mon 1. talaing.

E. E. K.
Indokiinan niemimaa ks. T a k a-I n t i a.

Indolenssi (lat. kieltävä in, ja doZeVe = tuntea

kipua) , saamattomuus, tylsyys, velttous, hitaus.
— Adj. Indolentti.

Indonesia, A. Bastianin käytäntöön ottama
I t ä-I nti an saariston nimitys.

Indoli, CgHjN, syntyy pelkistämällä indigosta
ja monella muulla tavalla, m. m. muuanvalkuais-
aineiden mädätessä haimafermentin vaikutuk-
sesta. Kiteinen aine, pahanhajuinen. I:ia on
ihmisen ulostidvsissa, joiden haju osaksi tulee

siitä. Edv. Ej.
Indore [-ör] 1. I n d o r. 1. Suojelusvaltio Eng-

lannin Etu-Intiassa, Mahvan ylätasangolla, nel-

jässä hajallansa olevassa kappaleessa: 21,755
km=, 1,141,184 as. (1901). Vindhya- ja Satpura-
vuorten aarniometsissä ja viidakoissa on kallis-
arvoisia teak- y. m. puulajeja ja runsaasti vil-

lejä eläimiä. Asukkaat ovat mahrntteja ja muita
hinduja, vähän muhamettilaisia, sekä dravidoihin
kuuluvia gondeja y. m. Pääelinkeino, maanvil-
jelys, tuottaa vehnää, riisiä, tupakkaa, ooppiu-
rnia ja puuvillaa, jota maassa jo useissa tehtaissa

valmistetaan kankaiksi. Sivurata Bombay-Alla-
habad rautatiestä kulkee läpi I:n. — Kuumassa,
kosteassa ilmastossa malaariatauti tekee suuria
tuhoja; kolera raivoaa myös usein. — Ruhtinas,
arvoltaan maharadza, polveutuu Dekanista Hol-
kylästä; siitä nimitys Holkar ja valtakunnan
Holkar's Dominion s. Ruhtinaalla on oma
8,000-miehinen sotajoukko. Hallitusta valvoo
Intian hallituksen asiamies. — 2. Edellisen pää-
kaup., rautatien varrella; 86,686 as. (1901). Ruh-
tinaan ja asiamiehen palatsit, oppilaitos ,,Rajku-
mar college" intialais-ylhäisön poikia varten,
raha.paja, sairaala. Puuvillateollisuutta.

E. E. K.
Indoskyyttalaiset, aasialainen kansa, piti v:sta

140 e. Kr. v:een 560 j. Kr. hallussaan Baktriaa 1.

Itä-Turkestania, ulottaen välistä valtansa In-

tiaan saakka. Kiinalaisten tietojen mukaan he
tulivat pohjoisesta päin hunneja pakoon, valloit-

tivat 159 e. Kr. Sogdianan ja ottivat 140 e. Kr.
haltuunsa Baktriau kukistettuaan helleniläis-
bak;trilaisen 1. indobaktrilaisen (ks. t.) valtai:un-
uan. He esiintyvät kiinalaisten kronikoissa ni-

mellä Juetsi, intialaiset lähteet mainitsevat heitä
Tukhäraksi ja kreikkalaiset ja latinalaiset kir-

jailijat tuntevat heidät indoskyyttain ja tokari-
laisten (Tokharoi) nimellä. I. olivat toimeliasta
kauppakansaa, joka näkyy omaksuneen osaksi
Baktrian kreikkalaisen, osaksi intialaisten bud-
dhalaisen sivistyksen. Roomalaiset keisariaikana
olivat heidän kanssaan ystävällisissä väleissä, seu-

raten tarkoin heidän taistelujaan parttilaisia vaos-

taan. Erityistä mielenkiintoa on i:sten kansa
herättänyt sen jälkeen kun Berliinin taideakate-
mian Itä-Turkestaniin lähettämä retkikunta
löysi muistomerkkejä, jotka selvään osoittavat
indoskyyttalaisten puhuneen tähän asti timte-

matonta indoeurooppalaista kieltä. Tämä kieli on
äänteellisessä suhteessa likempänä Euroopassa
esiintyviä indoeurooppalaisia kieliä kuin arja-

lais-iraanilaisia kieliä. Mahdollisesti indoskyyt-
talaiset olivat aikaisemmin Etelä-Venäjän aroilla

liikkuneiden skyyttalaisten jälkeläisiä tai suku-

laisia. [A. V. Gudschmid, ,,Geschichte Irans und
seiner Nebenländer" (1888) ; Specht, ,,Les Indo-

Seythes" (Jotirnal Asiatique 1883) ; Toniaschek,

art. „Baktrianoi" teoksessa Pauly-Wissowa,
„Realencyklopädie der klass. Altertumswissen-
schaft", Sieg ja Siegling, „Tochariseh, die

Spraehe der Indoskythen" (Sitzungsber, der kgl.

preuss. Ak. Wiss. 39, 1908).] J. J. M.
Indossamentti (it. in rfosso = selässä) . vekselin

siirtäminen toiselle tekemällä siitä merkintä
vekselin takapuolelle. Siirtoon riittää ainoas-

taan luovuttajan nimen merkitseminen, ja siirtoa

sanotaan silloin avoimeksi siirroksi (indossament

in blanco). Jos vekseli siirretään ainoastaan pe-

rittäväksi tai muuta toimeksiantoa varten, on

tämä erityisesti osoitettava sanoilla „perittä-

väksi" tai „in procura" ja siirtoa sanotaan sil-

loin procura-siirroksi. — Indossentti. vekse-

lin siirtäjä. — I n d o s s a a t t i 1. i n d o s s a t a-

r i u s, se, jolle vekseli siirretään. — Indossee-
r a t a, siirtää vekseli tekemällä siitä merkintä
vekselin -selkäpuolelle, vrt. Vekseli.

O. K:nen.
Indossentti ks. Indossamentti.
Indra iiiiahd. sukua kreik. anffr = mies) oli

vanhimman intialaisen, veda-laulujen uskonnon
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enimmin palveltu jumaluusolento. Muutamista
seikoista käy kuitenkin ilmi, ettei tämä jumaluus
alusta alkaen ollut samassa valta-asemassa.

r. on luultavasti alkuaan ukkosenjumala ajatel-

tuna suunnattoman suureksi ja voimakkaaksi
Tuorenjättiläiseksi. Avestassa tämä alkuperäinen
jumaluus on enää vain demonimainen olento

(Andra, Indra). Intiassa I. on edelleen ukkosen
ja yleensä ilmojen piirin jumala ja ihmisten puo-
lustaja pahoja valtoja vastaan. Ennen kaikkea
hän pelastaa hirvittävästä kuivuudesta. Kan-
san siveellisen ja uskonnollisen tietoisuuden ja-

loimpana ilmaisuna I. ei liene koskaan ollut.

Bramanismissa Brahma, Visnu ja Siva syrjäyttä-

vät I:n, mutta hän on kuitenkin ensimäinen
8:sta „maailmanvahdista" (lokapäläsj. Hindu-
laisuudessa I. on I:n maailman 1. taivaan val-

tias, vrt. Intian uskonnot.
Indre-et-Loire [ädr-e-luärj, departementti

Ranskassa, vastaa osaksi entistä Tourainen maa-
kunt-aa; 6,158 km', 337,916 as. (1906) 1. 55

km-:llä. I. on jaettu 3:een piirikuntaan; pää-

kaupunki Tours. (W. S-m.)

Indrenius f-e'-]. Bernhard (1812-84) . va-

paaherra, soturi, virkamies. Meni venäl. sota-

väkeen, otti 1837-53 kunniakkaasti osaa retkiin
Kaukaasian kansoja sekä 1853-56 sotaan Turkkia

vastaan. Korotettiin 1854 aatelissäätyyn, nimi-

tettiin 1856 Mikkelin ja sam. v. Viipuria kuver-
nööriksi. Tuli 1862 kenraaliluutnantiksi ja 1866

senaatin talousosaston jäseneksi ; sam. v. yli-

opiston sijaiskansleriksi (v:teen 1869); 1869

Suomen asiain komitean jäseneksi Pietariin;

1871 asevelvollisuustoimikunnan puheenjfihta-

jaksi. Korotettiin sam. v. vapaaherraksi. Hoiti

usein väliaikaisesti Suomen kenraalikuvernöörin
sekä v:sta 1873 kenr. kuv:n apulaisen virkaa;
sai 1875 toimekseen perintöruhtinaalle (yliopis-

ton kanslerina) esittää kaikki tätä laitosta koske-
vat asiat. Tultuaan 1878 jalkaväen kenraaliksi
1. 1881 ja seur. v. otti eron viroistaan. G. R.
Induktiivinen, induktsioniin (ks. t.) perus-

tuva.

Induktori (lat. indu'cere = viedä sisään) ks.

Induktsionikone ja Sähköindukt-
s i o n i.

Induktsioni
( <lat. indu'cere = viedä sisään) . 1.

Log., yleisen väitteen johtaminen erikoisista tun-
netuista tosiasioista (vastakohta deduktsioni).

Voidaksemme kokemuksen nojalla esittää yleisen

väitteen (esim. „kiertotähdet liikkuvat ellipsin-

muotoisissa radoissa") pitää meidän, jos mah-
dollista, sitä ennen tutkia jokaista siihen kuu-
luvaa erikoistapau.sta. Jos olemme sen tehneet,

niin yleinen väite ainoastaan yhdistää jo tunne-
tut tosiasiat; se on täysin varma, mutta ei sisäl-

läkkään mitään uutta. Mutta usein sellainen

„täydellinen i." ei ole mahdollinen. Tyydymme
sentähden „epätäydelliseen i:iin", s. o. siihen,

että, kun olemme huomanneet erään määräyksen
monissa tapauksissa soveltuvan niihin esineihin,

jotka kuuluvat yhteen luokkaan, emmekä ole

vaarinottaneet yhtään poikkeusta, niin pää-
tämme .sen soveltuvan kaikkiin samanluontoisiin
tapauksiin. Tällainen johtopäätös on sellaise-

naan epävarma, mutta toiselta puolen se voi to-

delli.sesti laajentaa tietojamme. Tieteellisen in-

duktsionin pitää selvittää ja ottaa huomioon,
mitkä olioiden ominaisuudet ja vaikuttamistavat

olennaisesti ja poikkeuksetta kuuluvat yhteen,
mitkä vain satunnaisesti ilmenevät yhdessä. No-
jautuen siihen, mitä edelläkäyneen tutkimuksen
nojalla tiedämme maailmassa vallitsevasta lain-

mukaisesta järjestyksestä, voimme monessa ta-

pauksessa täysin luotettavasti tehdä päätel-

miämme „epätäydellifaenkin" induktsionin joh-

dolla sekä siten johtua yhä yleisempiin totuuk-
siin ja lakeihin. -— Laajemmassa merkityksessä
i. 1. induktiivinen tutkimusmetodi merkitsee ko-
kemusperäistä tutkimustapaa yleensä, jonka käyt-
tämät tärkeimmät päätelmämenetelmät ovat i.

yllä esitetyssä ahtaammassa merkityksessä sekä
hypoteesien (ks. t.) muodostaminen, (vrt. D e d u-

seerata.) A. Gr.

2. Fys., joko magneetti-induktsioni
(ks. t.) tai sähköinduktsioni (ks. t.).

Induktsionikone (induktori, indukto-
ri u m), fysikaalinen kone, joka muuntaa matala-
paineisen induseeraavan sähkövirran korkeapai-
neisiksi induktsionivirroiksi (ks. Sähköin-
duktsioni). Koneen muodostaa kaksi sisäk-

käin olevaa rullaa, joiden ympäri on kierretty

huolellise.sti eristettyä johtolankaa. Sisäpuolisen— induseeraavan 1. päärullan — lanka on paksua
kuparilankaa ja sitä on kierretty rullan ympäri
vain muutamia harvoja kierroksia, kun sitä vas-

toin ulkopuoli-sen — induktsioni- 1. sivurullan —
lanka on hyvin hienoa ja sitä on rullassa san-

gen monta kierrosta (suurissa koneissa aina

100,000 m: iin asti). Induseeraavan 1. päävirran
vuoroin katkaisee, vuoroin avaa hyvin nopeasti

peräkkäisesti erityinen laitos n. s. v i r r a n k a t-

k a i s i j a, jota on monta eri lajia. Joka kerta
kun päävirta suljetaan tai avataan, kulkee
induktsionirullan johtolangassa sähkövirta, jonka
jännitys on sitä suurempi kuta useampia kierrok-

sia on indtiktsioni rullassa, sillä päävirta herät-

tää induktsionilangan jokaisessa kierroksessa

määrätyn elektromotorisen voiman. Siten voi

induktsionijohteen päitten potentsiaalierotus olla

tuhansia voltteja, vaikka päävirran jännitys on
ainoastaan muutama voltti. Induktsionivaiku-

tuksen vahvistamiseksi kimppu rautalankoja

pannaan induseeraavan rullan sisään. Kuva esit-

tää yksinkertaisen i:n. Päävirta kulkee nastan

&:n ja vieterin ab:n läpi induseeraavaan rullaan

ja sieltä takaisin sähkölähteeseen. Rautalanka-
kimppu tulee magneettiseksi ja vetää luoksensa

ankkurin a, joten päävirta katkeaa &:n kohdalla.

Rautalangat menettävät magnetisminsa, ankkuri
palajaa alkuperäiseen asentoonsa sulkien jälleen

päävirran, jolloin liike alkaa uudestaan. Paitsi

nyt selitettyä mekaanista virrankat-
k a i s i j a a käytetään monenlaisia muuumallisia
virrankatkaisijoita. Hyvin lukuisia ja äkillisiä

katkaisuja saadaan nestekatkaisijoilla, joissa vir-

ran katkaisu tapahtuu jossain nesteessä. Niistä

ovat Wehneltia ja Foucaulfn katkaisijat tärkeim-

piä. Ensimäiset i:t Page rakensi 1840-luvulla.

Induktsionikone.
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Du Bois-Eeymondin keksimää n. s. kelkkakonetta,
jonka induktsionirullaa voi siirtää edes takaisin,

on useasti käytetty lääketieteellisiin tarkoituk-

siin. Suurempaa jännitystä herättävää i:ta sa-

notaan kipinäinduktoriksi. Riihmkorff
on suunnitellut kipinäinduktorin, jonka valmista-

minen on viime aikoina suuresti täydellisentynyt,

sittenkuin sitä on ruvettu käyttämään m. m.
langattomassa sähkölennättimessä, Röntgensätei-
den synnyttämiseksi ja vaihtovirtojen muunta-
miseen. Suurimmilla kipinäinduktoreilla saadaan
n. metrin pituisia .kipinöitä. U. S:n.

Induktsionivaaka (ks. Induktsioni),
Hughesin suunnittelema koje heikkojen in-

duktsionivirtojen osoittamiseksi. Kahden eriste-

tyn johtolankarullan läpi kulkee sama sähkövirta,

joka kellolaitteen avulla vuoroin sulkeutuu ja

avautiui. Virran yhteyteen on lisäksi asetettu

mikrofoni. Kummankin lankarullan yläpuolella

on toinen rullapari n. s. induktsioni- 1. sekun-
däärirulla. Sekundäärirullain kierteet, jotka ovat
yhdistetyt toisiinsa, käyvät vastakkaisiin suun-
tiin. Vapaat päät yhdistetään samaan telefoni-

torveen. Ensinmainittujen n. s. primäärirullain

ja sekundäärirullain välimatka tehdään sellai-

seksi, ettei mitään ääntä kuulu telefonissa.

Tämä käy mahdolliseksi sen vuoksi, että kumman-
kin sekundäärirullan induktsionivirrat vastusta-

vat toisiansa. Jos tällöin toiselle sekundäärirul-
lalle asetetaan metallipalanen, häiriytyy tasapaino

ja voimakas ääni kuuluu telefonissa. Telefoni

vaikenee taas, jos toiselle sekundäärirullalle ase-

tetaan edellisen metallipalasen kokoinen kappale,
mutta ääni pysyy, joskin heikentyneenä, jos me-
tallikappaleena esim. on käytetty rahaa ja toi-

nen vastapainoksi pantu raha on väären-
netty, koska oikean ja väärennetyn rahan johto-

kyky on erilainen.

In dulci jubilo (lat.). ..suloisessa riemussa",

erään vanhan, osaksi saksalaisen, osaksi latinai-

sen jouluvirren alkusanat (myös vanhassa Suom.
virsikirjassa).

Indulgenssi (lat. indulge'ntia) , anteeksianta-

vaisuus ; ane (ks. t.).

Induliinit, tervaväriaineita, saadaan kuumen-
tamalla aniliinisuoloja atsobentsoliyhdistysten
kanssa; i:eja käytetään värjäyksessä indigon ja
parkki haponpitoisten väriaineiden, kuten atso-

difenylisinisen y. m. asemesta. S. V. H.
In duplo (lat.), kaksinkertaisesti, kahdessa

kappaleessa.
Indus (sanskr. Sindhu = „joki") 1. S i n d, Etu-

Intian pisin joki, 3.200 km pitkä, jokialue 96.5,000

km», alkaa Tibetissä 31° 45' pohj. lev. ja 81" 25'

it. pit., 6,650 m yi. merenp., missä Hedin 1907
löysi sen lähteet. Se virtaa alussa Singh-gi-tsu,

myöhemmin Aba-Siud nimisenä luoteista suun-
taa saaden useita lisäjokia. — 74° :n ja 75° :n

välillä it. pit. I. murtautuu Himalajan, Kara-
korumin ja Hindukusin välisen vunriseudiin halki

ja kääntyy lounasta kohti, virraten matkallaan
Dardistanin, Kohistanin ja Hazaran läpi. N. 34°

pohj. lev. T. tulee Punjabin alueelle (oikealta

lisäjoki Kabul, Attokin luona) ja tulee höyry-
laivoillekin liikekolpoiseksi. N. 600 km eteiäm-
pänS siihen laskee vasemmalta Panjnad. joka
on Punjabin („viiden virran maan") viiden pää-
joen, Jhelamin, Chenabin, Ravi'n. Biasin ja Sutle-
jin la.skujoki. Tämän jälkeen T. virtaa Sindin

alueelle ja laskee moneen suuhaaraan jakautuen
Arabiau-mereen. Maaliskuussa ja sadeaikana
(kesällä) I:n vesimäärä suurenee tavattomasti;
sen pinta kohoaa aina 15 m (keskijuoksussa)

.

Matalanveden aikana vesimäärä on n. 2,600 m'
sek:ssa; tulvan aikana, Panjnadin suun ala-

puolilla 10,800 m' sek:ssa. Vuosittain joki vie
124 milj. m' kiinteitä aineita mereen. — I:n

mahtavaa vesimäärää vähentää kuitenkin suu-
resti Intian erämaa, jonka kautta se pitkät mat-
kat virtaa. Toiselta puolen I. alajuoksussaan
tekee laajat aineet joko suorastaan tahi kanavoi-
misen avulla viljelyskelpoisiksi. — N. 8,000 km'
laaja suistomaa alkaa jo Hyderabadin luona 150
km merestä. Päähaara Hajamro ei ole meri-
aluksille liikekelpoinen. — Pääsatama Karachi.

(W. S-m.J
Induseerata (lat. indiVcere = viedä sisäim),

tehdä johtopäätös yksityistapauksesta yleiseen il-

miöön, ks. InduktsionijaSähköindukt-
s i o n i.

Industria f-u'-] (lat.) , ahkeruus ; teollisuus.

Industrialismi (lat. indu'stria = toimeliai-

suus), teollisuuden ja teollisuusharrastusten val-

litsema yhteiskuntatila ; erityisesti i:lla tarkoi-
tetaan niitä uusia teknillisiä, taloudellisia ja

yhteiskunnallisia oloja, jotka olivat seurauksena
höyryvoiman ja koneitten käytäntöön ottami-
sesta teollisuuden alalla. I. pääsi ensin valtaan
Englannissa niiden mullistusten mukana, joita

n. v:sta 1760 lähtien kutoma- ja kehruukoneitten
keksintö sekä Watlin höyrykone saivat aikaan
kutoma- ja kehruuteollisuuden alalla ja joita seu-

rasi joukko tärkeitä uudistuksia muillakin teolli-

suuden aloilla, varsinkin rautateollisuudessa.

I. merkitsee siirtymistä käsityöhön perustuvasta
ammattikuntataloudesta, kotiteollisuudesta ja

manulaktuuriteollisuudesta koneita käyttävään
suurteollisuuteen. Koska suurteollisiuis kysyy
suuria pääomia, on i. vahvistanut sitä järjes-

tystä, jota sanotaan kapitalismiksi. I:n

tunnusmerkkejä ovat vielä: teollisuuden keskitty-
minen kaupunkeiliin, suurten työväenjoukkojen

kasaantuminen teollisuuskeskuksiin, yötyö, soti-

laallinen työjärjestys, naisten ja lasten käyttä-

minen teollisuudessa. Sen kehitystä ovat

19:nnellä viiosis. suuresti edistäneet amniatti-

kuntarajoitusten y. m. talouselämää ehkäisevien

säännösten poistaminen ja parantuneet kulku-

neuvot. Puheenaolleista uudistuksista oli seu-

rauksena, että teollisuuden tuottavuus ja sen

mukana kansallisrikkaus suunnattomasti lisään-

tyi niissä maissa, joissa i. pääsi valtaan. Mutta
i. toi myöskin aluksi mukanaan suuria epäkoh-
tia. Koneiden käytäntöön-ottaminen teki työt-

tömiksi joukoittain täysikäisiä työmiehiä. Suuri
osa siitä työstä, minkä nämä olivat tehneet, voi-

tiin nyt suorittaa koneilla, joita naiset ja lap-

setkin kykenivät hoitamaan. Tämän lisäksi tuli-

vat pienet palkat, luonnottoman pitkä työaika,

terveys- ja suojelustoimenpiteiden laiminlyönti

tehtaissa, kurjat asunto-olot y. m. Erittäin räi-

keinä nämä epäkohdat esiintyivät i:n alkuai-

koina. I9:niieii vuosis. alkupuolella. Englannissa.

Tämän johdosta on Englannissa ja myöhemmin
muissakin maissa ryhdytty säätämään eritvisiä

työväonsuojeluslakeja. Ammattiyhdistyksiä ja

osuuskuntia peru.stamalla teoUisuustyöväki itse-

kin on koettanut parantaa taloudellista ja yh-
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teiskunuallista asemaansa. I. on siten synnyttä-
nyt nykyaikaisen työväenkysymyksen, ja sen jäl-

jissä on seurannut sosialistinen liike. Missä
määrin i. on vallalla eri maissa, käy selville

teollisuuteen kiinnitetyn väestön lukumäärästä.
Viimeist<'n laskujen mukaan oli sadasta ansio-

toimintaa harjoittava.sta henkilöstä teollisuuden

ja vuorityön alalla työskenteleviä: Skotlannissa
50. s, Englannissa ja Walesissa 48.o, Sveitsissä

44,9, Belgiassa 41,6, Saksassa 40,o, Ranskn-sa
35,5, Alankomaissa 33,?, Norjassa 27,-, Tans-
ka.-;sa 25,2, Irl.innissa 25.», ltalia>;sa 24,5, Polijoi^-

Ameriikan Yhdysvalloissa 24, i, Itävallassa 23,s,

Kuotsissa 20,3, Venäjällä (epäitsenäisiä an^^io-

toiminnan harjoittajia lukuunottamatta) 17,9,

Unkarissa 13,6, Suomessa 10,2. [F. L. Mc Vey,

..Modern industrialism" ; Heckscher, ..Teollisuus

ja työväki" : Herkiier, „Työväeiikvsyinvs".]

J. F.

Indy fdndi'], Paul Marie Theodore
\' i n c e n t d' (s. 1851), ransk. säveltäjä, nyky-

ajan huomattavimpia, C. Franckin ja Lisztin
oppilas. Johtaa Guilmanfin ja Bordes"iu kanssa

(1898) perustamaansa musiikkioppilaitosta
„Schola Cantorum", jota ensin tarkoitettiin gre-

goriaaniseksi kirkkomusiikkiopistoksi. mutta
joka .sitten laajentui taiteellisia uudistuspyrin-
töjä kannattavaksi yleiseksi musiikkikouluksi.
Säveltänyt sinfonioja, oopperoita, kuoro- ja

kamarimusiikkiteoksia y. m. 7. K.
In effigie [-fi'-J (lat.), „kuvassa", kuvalli-

sesti; polttaa tai hirttää „i. e."; jos kuolemaan-
tuomittu pääsi karkaamaan, hirtettiin tai poltet-

tiin ennenvanhaan joskus hänen kuvansa.
Inertia [-c'-] (lat.), jatkavaisuus, hitau-:

(ks. Hitausmomentti).
Inessiivi (lat. inessVvtis - sisässäolon sija),

eräs länsistiomalaisten kielten, suomessa -ssa-.

-6'*«-päätteisenä esiintyvä nimisanain sijamuoto:
sisäolento (vauh. nimitys: asunto), ks. Sisäi-
set paikallis.sijat. A. K.
In extenso [-e'nsöj (lat.), koko laajuudessa,

täydellisesti.

inf., infinitiivi (ks. t.) sanan lyhennys.

Infallibiliteetti (rank. infaillibiliiS). enhty-
mätlömyys (ks. t.)

.

Infamia f-0'-J (lat.), lakit., huonomaini-isuus.

Tällä sanalla ymmärretään varsinkin vanhem-
massa lakikielessä kansalaisarvon vähenemistä,
johon liittyy yhteiskunnallisen oikeusaseman
huononeminen. Erotetaan toisistaan infamia
juris, millä ymmärretään sellaista kunnian ja

oikeuselujen vähenemistä, joka lain mukaan
seuraa määrätyistä häpeällisistä teoi-sta tai

rangai-stuksista, sekä infamia facti, joka tarkoit-

taa .sellaista oikeusaseman huononemista, joka

seuraa jo sillä perusteella, että jollakin henki-

löllä ei tosiasiallisesti ole „hyvää nimeä
ja mainetta". Myöskin nykyisin voimassaole-

van .suomalui-^en oikeuden mukaan seuraa Vii-

meksimainitulla perusteella oikeusaseman huono-
neminen määrätyissä suhteissa, varsinkin perhe-

oikeuden alalla (ks. esim. Nainiiskaaren 4 luvun
3 § ja 6 luvun 2 §). Infamia juris esiintyy vielä

useissa rikoslaeisi^a, esim. Saksan rikosoikeudessa
nimellä ,.Verlu.st der biirgerlichen Ehrenrechte",

Ranskassa nimellä „d6gradation civique" sekä
Ruotsissa ja Suomessa kansalai.-^luottamuksen

menettämisenä (ks. Kansalaisluotta-

mus). Kehitys käy kuitenkin siihen suuntaan,
että yhä enemmän pyritään poistamaan tällai-

silta seuraaniuk.-iilta kunnianrangaistuksen
luonne. O. K:nen.

Infanteria (it., esp.), jalkaväki^ oik. joukko,
jonka muodostavat infantes (it.) : it. fante =

poika, palvelija, sotilas (<1 lat. tnfa/is = lapsi)

.

Infantti (esp. ja port. infante, < lat. infans
= lapsi), Espanjassa ja Portugalissa prinssien ja

kuninkaantyttärien (infanta) arvonimi; Espan-
jan kruununperillinen kantaa kuitenkin v:sta

1388 Asturian prinssin nimeä ja Portugalin
kruununprinssiä nimitettiin Brasilian eroamiseen

saakka Brasilian prinssiksi. I:lle elatukseksi
annettua aluetta nimitettiin infantado'\s.si.

O. R.
Infarkti (< lat. in/arcire = sulloa sisään),

vieraan aineen t. esineen joutuminen johonkin
elimeen; siinä mielessä puhutaan esim. virtsa-

happo-, kalkki-, tahi pigmentti-infarktista mu-
nuaisessa ; hemorraginen i., verisuonen

tukkeutumisesta aiheutunut verenpurkautuma
jossakin elimessä (keuhkossa, munuai.sessa) ;

aneeminen eli valkea i. on niinikään
verisuonen ttikkeumisesta verta varsin vaille

jäänyt kohta kudoksessa. (M. 0-B.)
Infektsioni (lat. i>?/z'cere = saastuttaa) , tar-

tunta, tartuttaminen, tarttumataudin aiheutta-

jan joutuminen ruumiiseen. Nämä aiheuttajat

ovat elollisia olennolta, mikro-organismeja
(ks. t.), suurimmaksi osaksi patogeenisiä (tautia

tuottavia) bakteereja, mutta myöskin muita
mikro-organismeja, esim. plasmodeja (horkka,

malaria). I. on siten elollisten olentojen aikaan-
saama ruumiin „myrkyttä.minen" taudin syn-
nyttämisellä; elottomien ainesten (arsenikin,

nikotiinin, fosforin y. m.) aikaansaamaa myrky-
tystä sanotaan sensijaan intoksikatsioniksi

(ks. t.) . vrt. Tarttuvattaudit. M. OB.
Infernaalinen (lat. t?i/e'rn.?fw = manala), hel-

vetillinen.

Inferno [-c'-] (it.
;

,,Helvetti", „Tuonela")

.

DanUn „La commedia divina"u ensimäinen osa.

ks. D a n t e.

Infibulatsioni (lat. in = sisään, ja fibula =

solki, kiinnitin), ennen muinoin toimitettu ope-

ratsioni sukupuolisen yhdynnän ja itsesaastu-

tuksen estämiseksi ja takeeksi ehdottoma.sta

puhtaudesta avioliittoon saakka. Pojissa i. toi-

mitettiin siten, että esinahan läpi johdettiin

hopealanka, jonka molemmat päät sitten juotet-

tiin yhteen; tytöiltä leikattiin osa hävynkielestä
pois, jonka jälkeen pienten häpyhuulten vapaat
reunat leikattiin vere.slihalle ja neulottiin sitten

toisiinsa, niin että kasvoivat yhteen ja tukkivat
eniättinien suun varsin ahtaaksi.

Infideles [-dc'-] (lat.) , uskottomat.
In fidem [fi'-] (lat.), vakuudeksi.
Infiltratsioni (ks. F i 1 1 r u m i) , asiaan kuulu-

mattomien aineiden tunkeminen kudost^^n solui-

hin ja niitten välisiin pieniin aukeamiin. Aineet,

jotka täten voivat joutua kudoksiin, ovat erilaa-

tuisia: pigmentti, amyloidi, virtsa, verihera, veri-

solut, märkäsolut y. m. Silmän läpikuultavassa
sarveiskelmussa sanotaan myöskin i:ksi tulehduk-

sen aikaansaamia märkäsolujen kasaantumisia,

jotka siinä muodostavat läpinäkymättömiä pilk-

kuja. (M. OB.)
Infiltratsioni-anestesia (ks. F i 1 1 r u m i ja
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Anestesia). Schleichin keksimä menet-

tely paikallisen tunnottomuuden aikaansaami-
seksi ynnä itse tämä tunnottomuus. Ruiskutta-
malla 0,2 %:ista keittosuolaliucsta (NaCl) ku-

doksiin, niin että ne infiltreerautuvat siitä, ai-

kaansaadaan niissä samalla jotenkin täydellinen

tunnottomuus, niin että suuriakin operatsioueja

voi toimittaa käyttämällä todellisia kipuja lie-

ventäviä aineita vain sen verran, että itse ruis-

kutukset voidaan kipuja synnyttämättä tehdä.
Tämän muuten tehottoman nesteen vaikutuksen
näissä oloissa arvellaan perustuvan siihen, että

kudokset joutuvat erityisen paineen ja siitä joh-

tuvan verisuonien supistumisen alaisiksi, mikä
yhteisesti on omiansa tunnokkuutta vähentä-

mään ja kokonaankin lamauttamaan, il. 0-B.

Infiniittimuoto (lat. inftnr^M??? = rajoittama-

ton, määräämätön), verbin muoto, jolla ilmoite-

taan aiuoasti tekeminen, teon sisällys, lausumatta
sitä mistään esineestä. I:t ovat verbistä johtu-

neita nominaalimuotoja, joko substantii-

visia: infinitiivejä (ks. t.) tai adjektiivi-

sia: parttisiippeja (ks. t.) ja niiden verbin-

luonne ilmenee vain siinä, että niillä saattaa olla

verbinmääräyksiä (objekti tai adverbiaali), vrt.

F i n i i 1 1 i m u o t o. A. K.

Infinitesimaalilasku, differentsiaali- ja in-

tegraalilaakun yhteinen nimi. Nimitys johtuu
siitä, että Leibniz, keksiessään nämä laskutavat

käyttämällä äärettömän (lat. infhn'ius = lopu-

ton, ääretön) pieniä suureita, kutsui näitä suu-

reita erotukseksi muista „i n f i n i t e s i m a a-

leiksi." (J. K.)

Infinitiivi (lat. inflnlti'vus < inflnl'Uis =

määräämätön), verbin substantiivinen nominaali-

muoto, jota käytetään adverbiaalina (esim. tulen

tiimasta) , attribuuttina (esim. jo on aika lähteä),

subjektina (esim. näin ei käy tekeminen) ja ob-

jektina (esim. saisiko kysyä?). Suomen kielessä

on i:ejä neljä: I:nen (esim. puhua, -kseni) ,'n.:ncn

(esim. puhu-cn, -essa, pass. puhuttaessa), III:s

(esim. puhuma-n, -ssa, -an, pass. puhuttaman)

ja IV:s (esim. puhuminen). A. K.
Infinitum. [-flni'-j l,lat.). rajaton, epämää-

räinen. — In t. ad infinitum (lat.), ääret-

tömiin asti.

Infiseerata (lat. inficerc), tartuttaa.

In flagranti s. o. c r i m i n e (lat. flagrä're =

palaa, hehkua) , lakit., parhaillaan rikosta teke-

mässä, itse teossa, verekseltä. Vanhempina
aikoina seurasi rikollisen tapaamisesta vereksel-

tään useita oikeudellisia seuraamuksia. Useissa
rikoksissa asianomistajalla oli tällöin oikeus itse

kostaa rikoksentekijälle, ja usein oli rangaistus
siinä topauksessa, että rikollinen tavattiin ve-

rekseltään, kovempi kuin muutoin. Puheenaoleva
seikka tuotti myöskin etuja rikoksen toteen-

näyttämiseen näliden: rikoksentekijä ei saanut
puolustautua valalla, vaan katsottiin hänet, jos

asianomistaja valallaan vahvisti asianlaidan, il-

man muuta todi.stetuksi syypääksi rikokseen.
Uudenaikaisen oikeuden mukaan ei sillä seikalla,

että rikollinen on tavattu verekseltään, ole mi-
tään vaikutusta rikoksen rangaistavaisuuteen.
Prosessuaalisessa suhteessa sitävastoin tällä sei-

kalla on vielä nykyisinkin merkitystä. Niinpä
Suomen oikeuden mukaan saa rikoksentekijän,

joka tavataan verekseltä tahi pakosalla, kuka
tahansa ottaa kiinni, jos asianhaarat ovat sellai-

-n. III. Painettu "«/.^ll

set, etiii vangitseminen ylipäänsä on luvallinen
(joulnk. 19 p. 1889 annettu asetus uuden rikos-

lain voimaanpanemisesta, § 23). Niinikään saa
kuka tahansa, vastoin yleistä sääntöä, itse ottaa
omansa takaisin mainitunlaiselta rikoksenteki-
jältä (uuden rikoslain voimaanpanemisasetus, §
12). Jos joku tekee vastarintaa sille, joka verek-
seltä tahtoo omansa ottaa takaisin, on luvallista

käyttää kaikkea sitä väkivaltaa, mikä takaisin

-

ottami.seen tarvitaan (rikoslain 3 luvun 7§).

O. K:nen.
inflammä'tiö), tulehdus,

tulehtua, ks. T u 1 e h-

Inflamatsioni (lat.

I n f 1 a m e e r a u t u a.

d u s.

Inflatsionistit (lat. r?!/?ä'hö = pullistaminen)

,

nimitys, jota Ameriikassa käytetään niistä, jotka
kannattavat paperirahan rajatonta liikkeeseen
laskemista; i. toivovat hintain tästä nousevan,
velkataakan huojistuvan ja siten myöskin tuo-
tannon lisääntyvän.

Infleksioni' (lat. infle'ctere = taivuttaa),
valonsäteiden taipuminen, ks. V a 1 o n t a i p u-

m i n e n.

Infleksionipiste (lat. injle'ctere - kääntää,
taivuttaa), piste P jollakin käyrällä, jossa tämän
käyristyksen suunta muuttuu entiseen nähden
\ astakkaiseksi. I:n kohdalla on käyriillä 3 ääret-
tömän lähellä toisiaan olevaa pistettä, jotka ovat

samalla suoralla viivalla, mikä viiva on käyrän
tangentti i:ssä; i:ssä on käyristyssäde ^ ^^p

äärettömän suuri. E. S-a. ^"^^

Infloressenssi (lat. inflöre'scere = nousta ku-
koistukseen) , kukinto (ks. t.).

Influeerata (lat. ir!/ZM'erc = virrata sisään),

vaikuttaa johonkin.
Influensa 1. lentsu, paikkakunnittain ilme-

nevä tarttuva tauti, jossa etupiiässä esiintyy nu-

haa ia keuhkokatarria, toisissa tapauksissa taas

ruoansulatushäiriöitä tahi hermostoa koskevia
taudiumerkkejä tai reumaattisia tuntemuksia.
Suomessakin viime vuosikymmeninä hyvin ta-

valliseksi tullut tauti. Ensimäiset jonktinverran

varmasti influensaksi tunnettavan taudin ku-

vaukset ovat v:lta 1173, jolloin tauti esiintyi Ita-

liassa, Saksassa ja Englannissa. 1300- ja 1400-

luvuilla tunnetaan muutamia influensakausia ja

1500-luvulta n. 7 eri kautta, joista varsinkin v:t

1510, 1557 ja 1593 osoittavat taudin levinneen

laajalti. V:lta 1627 on ensimäinen influensaepi-

demia länti.sellä pallonpuoliskolla. 1600-luvulta

tunnetaan näitä epidemioja paljoa vähemmän
kuin 1700-luvulta, jolloin kunkin vuosikymmenen
osalle lankeaa useita i:n tautikausia. 1800-luvulla

ovat eritoten vv. 1830-32, 1836-37, 1847-48,

1850-51, 1855, 1857-58, 1874-75 mainittavat ylei-

si.sta influensaepidemioista. (M. O.-B.)

I. hevosella on äkillinen, eläimestä toiseen hel-

posti tarttuva kuumetauti, jonka aiheuttajaa ei

varmuudella tunneta. Tauti tarvitsee itääkseen

keskimäärin 4-7 päivää, jonka jälkeen eläin saa

korkean (40-41,5° C ja ylikin), noin 6 vuorokautta

ke.stävän kuumeen. Potilas on raukea, sen ruumis

on veltto ja etenkin takaosa on hervoton. Silmä-

luomet ja sidekalvo turpoavat, silmistä on kyy-

nelvuotoa. Ruokahalu huono. Aluksi umpi, sittem-

min ripuli. Raajoihin ilmaantuu joskus kylmiä,

kivuttomia pöhöttymiä. Tauti kestää keskimäärin

6-10 päivää, vaikeammat tapaukset 2-3 viikkoa-

kin. — Asianmukainen ja pikainen apu muuttaa
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taudin kulun yleensä lieväksi (kuolleisuus n.

0,6-4c^). Potilaalle on ehdoton lepo välttämätön.

Jos tämä laiminlyödään, on taudilla vaikeat

jälkiseuraukset, kuten keuhkotulehdus, sydänhäi-

riöt, suolitulehdus, kaviokuume j. n. e. — Hoi-

dossa on lepo, ilmava talli, helposti sulava ruoka
pääasia. Jälkitaudit vaativat taas erityisen hoi-

tonsa. Kp.
Influenssi (lat. influ'ere - virrata sisään)

,

vaikutus ; sähköinfluenssi ks. Sähkö.—
Influenssikone ks. Sähkö ja Sähkö-
kone.
In folio ks. Folio.
Informaattori (lat. informäVe = muodostaa)

,

kotiopettaja, yksityisopettaja. — luformee-
r a t a, opettaa.

Infraktsioni (lat. infra'ctiö) , rikkominen,

etenkin sopimuksen tahi liiton rikkominen, lain-

rikkon)us.
Infralapsarismi ja supralapsarismi,

kaksi kalviinilaisen ennaltamääräämisopin kan-
nattajain puoluetta. Edelliset väittävät Juma-
lan suorittaneen valintansa tai tuomionsa ottaen

huomioon jo ennalta tietämänsä syntiinlankee-
muksen {i7ifra lapaum - lankeemuksen sisä- tai

tällä puolen) , viimemainittujen mielestä lankee-

muskin on Jumalan määräämä (Jumalan päätös

supra lapsum = tuolla, puolen lankeemuksen), joten

Jumala alusta alkaen on toiset määrännyt kado-

tukseen.
In fraudem creditorum (lat.), velkojain va-

hingoksi, vrt. F r a u s.

In fraudem legis (lat.), lakia kiertämällä.

Infusioni (lat. infu'ndere = vuodattaa sisään)

,

uutos, haudeneste, lääkemuoto, joka vulmistetaau

siten, että hienonnetuille kasviosille kaadetaan

kiehuvaa vettä, mikä sitten aineista voiman otet-

tuaan siivilöidään. Tavallinen nautintoaineena
käytetty tee esim. on tällainen i. l:ksi sanotaan
myöskin suurten nestemääräin (fysiologisten keit-

tosiiolaliuo-sten) ruiskuttamista (esim. irrigaat-

torilla) ihon alle, laskimoihin tahi ruumiin eri-

laisiin onteloihin käyttämättä erityisempää pai-

netta. (M. OB.)
Infusionieläimet ks. L i k o e I ä i m e t.

Infusorit ks. Likoeläimet.
Inge, Norjan kuninkaita. 1. T. H a r a 1-

d i n p o i k a, kuninkaana 1136-61, Harald Gillen

(ks. t.) poika, hallitsi ensin yhdessä veljiensä Si-

gurdin ja Östenin kanssa, jotka kuitenkin sitten

liittyivät raajarikkoista (siitä liikanimi „Krok-
ryg") I:ä vastaan, mutta joutuivat tappiolle ja

kaatuivat. Taistelussa Sigurdin poikaa Haakon
Herdebrediä vastaan I. menetti kruununsa ja hen-

kensä. — 2. I. Bardinpoika, kunink. 1204-17,

kuningas Sverre Sigurdinpojan sisarenpoika, sai

ensin taistella baglien (ks. t.) asettamaa vasta-

kuningasta vastaan. I. oli kansan rakastama ku-

ningas, mutta kivulloinen ja heikko. K. G.

Inge, Ruotsin kuninkaita. 1. Tnge van h.

oli kuningas Stenkilin poika ja tuli veljensä

Halstenin kanssa Haakon Röden (ks. t.) kuoltua
n. 118Ö kuninkaaksi; Haisten kuitenkin pian

kuoli. Svealaiset karkoittivat Ingen, kun hän
kristittynä ei tahtonut ottaa osaa pakanallisiin

uhreihin, ja valitsivat hänen sijaansa Blot-Sve-

nin, mutta kolmen vuoden perästä I. paJasi ja

surmasi Svenin. Se sota, joka oli syntynyt Nor-
jan kuninkaan Maunu Paljassäären kanssa, sovi-

tettiin 1101 Kunghällan kokouksessa, jossa Poh-
joismaiden kolme hallitsijaa I., ^launu ja Tans-
kan Eerik Ejegod tapasivat toisensa. Muuten
meille ei ole säilynyt tietoja I:n hallituk.sesta

:

hän kuoli n. 1110. — 2. I n g e n u o r., edellisen

veljen, Halstenin poika, hallitsi setänsä kuoltua,

ensin yhdessä veljensä Filipin kanssa, .sitten yk-
sin; häneen (k. n. 1125) sammui mieskannalta
Stenkilin kuningassuku. E. G.

Ingeborg [-orjj, sknndiiiaavialnisia prinses-

soja. — I., kuningas Eerik Knuutinpojan tytär
(k. 1254), joutui naimisiin Birger jaarlin kanssa,

tullen kuuluisan Folkunga-suvun kuninkaallisen

haaran kanta-äidiksi. (E. E. K.)
Ingeborg (1175-1236i, Ranskan kuningatar:

Tanskan Valdemar I:n tytär; 1193 Kanskan ku-

ninkaan Filip II Augustin puoliso. Jo kohta
häiden jälkeen kuningas erosi Itsta ja nai 1196
Agnes Merauilaiseu. Kun paavi luuoceutius

III siitä syystä 1200 julisti interdiktiin koko
Ranskan, taipui Filip August ainakin näennäi-
sesti (hulitik. 1201) ja otti I:n luokseen, mutta
muutti pian hänet £tampes'in linnaan, missä

häntä 12 vuotta pidettiin ankarassa vankeudessa.
V. 1213 Filip August odottamatta sopi I:n

kanssa ja asetti hänet jälleen kuninkaalliseen
arvoon. [A. Fabricius, ..Ingeborg, Philip Augusts
dronniug" (1870) ja R. Davidsohn, ,,Philip II

Augu-st und Ingeborg" (1888).]

Ingegneri [indzenje'ri], Angiolo (1550-

1613), ital. runoilija ja kirjailija, joka toimitti

painoon Tasson runoelman „Gerusalemme libe-

rata" (1581). I:n omista teoksista ovat mainit-
tavia muodostelma Ovidiukseu teosta „Remedia
amoris". paimennäytelmä ..La dani^a di Venere"
(1589) ja tutkielma ,,Discorso della poesia rap-

presentativa e del modo di rappresentare le fa-

vole sceniche" (1598). J. E-l.

Ingegärd (k. 1050), Ruotsin kuninkaan Olavi

Sylikuninkaan tytär, oli ensin kihlattuna Olavi

Pyhälle, mutta annettiin isän tahdo.sta 1019 puo-

lisoksi Novgorodin suuriruhtinaalle Jaroslaville,

joka silloin antoi hänelle huomenlahjaksi Laato-

kankaiipungin ja siihen kuuluvan alueen. I:stä

arvellaan tämän maakunnan sitten saaneen I n-

kerinmaan (ks. t.) nimen, ja hän asetti sinne

päämieheksi ruotsalaisen Ragnvald Jaarlin. I.

näyttää olleen voimakas nainen ja ottaneen halli-

tustoimiinkin osaa, suoden Novgorodissa turvaa
m. m. Olavi Pyhälle ja tämän pojalle Maunulle,
kun he olivat Norjasta karkoitettuina. K. G.

Ingelius /-?'-/. Aksel Gabriel (1822-68).

suom. kirjailija ja säveltäjä. Yliopp. 1839 ja

fil. maist. 1844. Toimi.skeli Turussa pt_'dagogisella

ja kirjallisella alalla julkaisten useita novelleja

ja romaaneja: „Granriskojan" (1849), „Det gräa
slottet" (1851), ,,Guvernanten Celias minnen"
(1852), „Brokiga blad" (1853) ja „Heinolablom-

man" (1856), Almqvistin malliin, mutta vailla

tämän muotokykyä ja kuvitusvoimaa. Sävelsi

lukuisia lauluja (pain. 1843-57), kokeili myö>
uuyttämömusiikiu ja sinfonian alalla. Paleltui

Uudenkaupungin edustalla kuoliaaksi lumikinok-

siin, mihin oli uupunut eksyttyään yön pimeässä.

7. K.
Ingemann, Bernhard Severin. (1789-

1862). tausk. kirjailija. Hänen ensimäisissä runo-

tuotteissaan sekä laajassa romanttisessa eepokses-

saan ,,De sorte riddere" (1814) ilmenee vienoa

I
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kaihomielisyyttä, haaveilevaa uskonnollisuutta ja
sairaloista ikävöimistä pois todellisesta elämästä.
Hänen vv. 1815 ja 1816 ilmestyneet lukudraa-
mansa, joissa oli paljon teknillisiä virheitä

ja jotka sävyltään olivat kovin haaveellisia,

herättivät ankaraa arvostelua ja ivaa. Sit-

ten seurasi kansantaru-aiheinen teos ,,De under-
jordiske" (1S17), jonka jälkeen hän, keväällä
1818 saamallaan apurahalla lähti ulkomaanmat-
kalle Saksaan, Ranskaan, Sveitsiin ja Italiaan,

oleskellen Roomassa yhdessä Thorvaldsenin
kanssa. Talvella* 1819 hän palasi Tanskaan ja
julkaisi draamallisen runoelman „Tassos be-

frielse" (1819), runovihon „Reiselyren" (1820),
kokoelman ,,Eveutyr og fortsellinger" (sam. v.),

huvinäytelmän „Magnetismen i barberstuen"
(1821) "sekä murhenäytelmän ,,Kampen i Val-
hal" (sam. v.). V. 1822 hän pääsi tanskan kielen
lehtoriksi Soron akatemiaan ja meni naimisiin
maalaajatar Lucie Mandixin kanssa. Soron kau-
nis ja muistorikas seutu johdatti I:in varsinai-
selle alalleen: kansallisen historian alalle. Tans-
kan keskiajalta hän ammensi aiheet historiallis-

romanttisiin kuvauksiinsa, jotka ovat tehneet
hänen nimensä tunnetuksi ja rakastetuksi. En-
simämen tätä sarjaa on „Valdemar den Store og
hans majnd" (1824), sitten seuraa neljä suurta
romaania ,,Valdemar Sejr" (1826; suom.), „Erik
Menveds barndom" (1828), „Kong Erik og de
tredlose" (ISoo) ja „Priu.s Otto af Danmark og
hans samtid" (183.5). Sarja päättyy riimikro-

nikkaan ..Dronning Margrethe" (1836). Waltor
Scottin historialliset romaanit ovat olleet I:n
teosten esikuvina, mutta näillä ei ole samaa histo-

riallista ja etnografista paikallisväritystä kuin
edellisillä. Huolimatta historiallisesta epätark-
kuudestaan ja kaavamaisista sommitteluistaan
nämä romaanit olivat 40- ja 50-luvuilla hyvin
suosittuja ja ovat yhä vieläkin haluttua nuorison
lukemista. Niiden ansioksi on myönnettävä vil-

pitön tunnelma, naiivi mielikuvitus ja lämmin
rakkaus Tanskaan. Yhtä suuren suosion saa-
vuttivat myöskin runot „Holger Danskes sange"
(1837) ja sävellettyinä ne ovat tulleet varsinai-
siksi kansanlauluiksi. Vieläkin välittömämpiä
ovat ehkä hänen virtensä, joiden harras, lämmin
ja yksinkertainen sävy on kuvaava hänen omalle
luonteelleen. Kun I:n romaanien epähistorialli-
suutta oli ankarasti moitittu, kirjoitti hän kerto-
muksen ,,Huldregaverne eller Ole Navnloses lev-

nedseventyr" (1831), joka nostatti katkeran kir-

jallisen kiistan, ainoan, johon hän eläissään se-

kaantui. Hänen muista teoksistaan mainittakoon:
„Noveller" (1827), „Den levende dode", „Corsi-
caneren" (1835), näytelmät „Renegaten" (1838)
ja „Salomons ring" (1839), runokokoelma „Fol-
kedansviser og blandede digte" (1842) sekä „Kun-
nuk og Naja" (sam. v.), kuvaus kristinuskon
taistelusta pakanuutta vastaan Grönlannissa.
V. 1843 hän tuli Soron akatemian johtajaksi, ja
lähinnä seuraavina vuosina hän järjesti tämän
laitoksen suureksi kansanopistoksi Grundtvigin
suunnitelman mukaan sekä julkaisi kootut teok-
sensa (41 nid., 1843-65). Akatemian lakkauttami-
sen jälkeen I. jatkoi jälleen kirjallisia töitään
julkaisten m. m. „Nye eventyr" (1847) sekä ro-

maanin „Landsbyb0rnene" (1852), joka on I:n
parhaimpia. Myöhemmin hän sepitti uskonnolli-
sia runoelmia sekä omat elämäkerralliset teok-

sensa „Min levnedsbog" (julk. 1862) ja „Tilbage-
blik paa mit liv og min forfattervirksomhed fra
1811 til 1837" (julk. 1863). H. S.
Ingen-Houss [-haus], Jan (1730-99), hollan-

til. kasvitieteilijä, lääkäri, muutti Lontooseen,
missä tuli „Royal society"n jäseneksi 1769. I. oli

kasvifysiologian perustajia. Teoksissaan „Expe-
riments upon vegetables". . . (1779) ja „The food
of plants" (s. V.) hän selitti ensimäisenä kasvien
sekä hengityksen että hiilihapon yhteyttämisen.

J. A. \V.

Ingenium [e'-] (lat.). synnynnäiset luonnon-
lahjat, nero.
Ingenue [äzeny'] (ransk., < lat. inge'nuus =

synnynnäinen), luonnollinen, teeskentelemätön,
naiivi nuori tyttö. Sanaa käytetään enimmäk-
seen teatteriterminä.
lugermanland ks. Inkerinmaa.
Ingersoll firirj9s9l], Robert (1833-99). [.oh-

joisameriik. kirjailija, asianajaja, politikko,
eversti kansalaissodassa. Tuli tunnetuksi val-

tiollisena puhujana ja varsinkin hyökkäystensä
vuoksi kristinoppia vastaan. Muutamia hänen
kirjoistansa on suomennettu.
Ingesta [-e'-J (lat.) , ruuansulatuskanavassa

olevat, nautitut ruuat, juomat, ilma j. n. e.

Ingjald Illr&de (s. o. Pahaneuvo), ruots.

tarukuningas, jonka kerrotaan yhdistäneen eri

Ruotsin maakunnat Upsalan kuninkaan vallan
alle kutsumalla luoksensa pitoihin ja sitten maja-
taloon polttamalla kuusi muuta fylke-kuningasta.

I. sai sitten saman kohtalon, kun livar Vidfamne
hyökkäsi hänen päällensä ja poltti hänet ynnä
hänen tyttärensä Asan Ränningen kartanoon
Fogdön saarella Mälarenissa. Tärinäin mukaan
I. eli 7:nnen vuosis. keskivaiheilla. K. G.
Ingman. Tämännimisiä sukuja on Suomessa

esiintynyt neljä, joista kolme mahdollisesti on
samaa alkuperää. Vanhimman suvun kantaisä
oli saks. padanvalaja Mats Misch, joka n. 1650
saapui Uudellemaalle. Hänestä polveutuvat
myöskin sukupuuttoon kuolleet aateliset suvut
Gyllenheim ja Nordenstolpe.

1. Matti as I. (1762-1855), pappi, lahjoit-

taja, toimi ensin koulunopettajaua Loviisassa,

Helsingissä ja Kuopiossa, tuli Kuopion kirkko-
herraksi 1817, tuomiorovastiksi 1850; lahjoitti

m. m. Kuopion seurakunnalle 30,000 ruplaa, jonka
summan korot oli käytettävä köyhäin ja turvat-

tomien lasten opetukseksi ja elatukseksi.

2. Erik Alexander I. (1810-58). lää-

käri, suomenkielen harrastaja, yliopp. 1827, fil.

kand. 1833, lääket. lis. 1838, tohtori 1840, tuli

1842 kirurgian ja lapsenpäästöopin apulaiseksi
yliopistoon, 1858 lapsenpäästöopin ja lastentau-

tien hoidon professoriksi. T. oli etevä käytän-
nöllinen lääkäri ja uudenaikaisen lääketieteelli-

sen katsantotavan tienraivaajia Suomessa. Hän
oli myöskin tunnettu lämpimästä suomen kielen

harrastuksestaan; oli Suomal. kirjallisuuden seu-

ran perustajia ja seuran sihteerinä 1844-45; Ilia-

din ensimäisen runon (1832) ja Anakreonin (ja

Sapphon) laulujen (1834) suomennoksissaan sekä

,,Elias ja Anna" (1837) nimisessä alkuperäisessä

runoelmassa hän otti runomitan perusteeksi ta-

vuitten laajuuden, joka säerakennuksen tapa
sitten noin 30 vuotta oli vallalla suomenkieli-

sessä runoudessa; julkaisi ensimäisen tieteelli-

sen suomenkielisen lääkeopillisen kirjoituksen



967 Ingnäs—Ingram 968

..Ovatko taudit itsenäisiä eläväisiä olentoja"

(Lääkäriseurau toimituksissa 1849).

3. Antero Vilhelm I. (1819-77), myö-
hemmän heränneisyyden merkkimiehiä, Raama-

tun suomentaja ja yli-

opistonopettaja, synt. 7 p.

heinäk. 1819 Lohtajalla,

yliopp. 1838. opiskeli

M. A. Castrenia johdolla

suomen kieltä, kirjoitti

1841 maisteriväitöksensä

,,Thucydidis de bello pelo-

poursiaco ocTo prima ca-

))ita fennice reddita",

filos. kand. 1842. I. jou-

tui näihin nikoihin kos-

ketuksiin heränneisyys-

liikkeen kanssa, joka tem-

pasi hänet mukaansa.
Papiksi vihittynä 1844

. „ . hän asettui kappalaisen
.\. V. Ingman. ... , . ., ... '^'....

,

sijaiseksi Alahärmään ol-

laksensa lähellä heränneitten johtomiestä Niilo

Ku.staa Malmbergiä, joka oli kappalaispnapulai-

sena Lapualla. T:n ihanteellinen mieli louk-

kaactui kuitenkin ennen pitkää heränneisyyden

varjokohdista, ja 1851 oli hänen ja Malmbergin

väli jo täydellisesti rikkaantunut. Hän pysyi

kuitenkin edelleen tätä uskonnollista suuntaa

lähellä. I. määrättiin 1853 kirkkoherransijai-

.seksi Hattulnan, 1854 armovuodensaarnaajak-^i

Messukylää tl ja 1855 kappalaiseksi Yliveteliin.

Kun 1850-luviin alussa oli herännyt kysymys
suomalaisen Kaamatun korjaamisesta, uskoi Suo-

men rvaamattuseuran jolitokunta 1856 korjaus-

työn I:lle, joka oli tehnyt itsensä huomatuksi

suurta asiantuntemusta ja -harrastusta todista-

villa kirjoitelmillaan raamatunkorjaus-kysymyk-
sessä. Hänen korjaamansa Uusi te.stamentti ja

Psalttari ilmestyivät 1858 ja koko Eaamattu
seur. v. Tämä .Jkoetusraamattu". jonka toimit-

tajan silmämääränä on ollut suomenkielen .,kir-

voittaminen ruotsalaisuuden kahleista" ja „itse

käjinnöksen saattaminen alkutekstin radalle",

sai osakseen paljon tunnustusta, joskohta anka-

raa vastustustakin. V. 1861 hallitus asetti komi-

tean valmistamaan uutta raamatunkäännöstä.

Siihen kutsuttiin jäseneksi myöskin T., mutta

kun komitea päätti rajoittaa työnsä vanhan
käännöksen virheiden korjaamiseen, ei hän tah-

tonut ottaa osaa komitean töihin, ko^ka oli va-

kuutettu siitä, että perinjuurin uusi .suomennos

oli tarpeen. I. tuli teol. kandidaatiksi 1860,

lisensiaatiksi 1861. Virkaatoimittavaksi pro-

fessoriksi raamatullisessa eksegetiikassa T. kut-

suttiin 1862 ja nimitettiin vakinaiseksi 1864.

Teologina I. liittyi J. T. Beckin (ks. t.) edusta-

maan raamatulliseen suuntaan. Kuoli raamatun-

selitystä pitäessään 5 p. syyskuuta 1877. 1. on

julkaissut paitsi ylempänä mainittua raamatun-
suomennosta: ,,Änuu nägra ord om Pietismen"

(1843), .,Mietelmiä suomalaisista kokeistamme"
(Joukahainen 1845), „M. Lutheruksen postilla"

(ybde.=isä Frans O.skar Durchmanin kanssa 1848-

1850), „Hedbergska verklärans vederläggning

och Evangelii försvar i grund af den Heliga
Skrift och vär kyrkas symboliska böcker" (1850)

,

,,Trodborgianismen skärskädad enligt den Heliga
äkrift och vär kyrkas symboliska böcker" (1851,

1852), ,,Kort betäukande augAende herrar Geit-

lin.< och Akianders anmärkningar tili finsika

bibelöfversättuiugen" (1853), „0m den före-

gäende bättringen" (1856), „0m det bibliska

trosbegreppet" (teologian tohtorin arvoa var-

ten 1860), „0m Messianitetens egendomliga ska]>-

lynne" (professorinvirkaa varten 1864), ,,Upp-

satser i biblisk teologiska ämuen" I-IV (1865-67 )

,

,.Bibliska betraktelser" 1-2 (1868-72), „Bibelns

lära om rättfärdiggörelsen och försoningen"

(1870), »Raamatun Selitykset" (1868-73). [G. Jo-

hansson, „Auders Wilhelm Ingman", Oma
Maa T, 340 ja seur.] Ar. B.

4. Hanna I. (s. 1845), sokeain opettaja, opis-

keli valtion avustuksella Linsönin sokeainkou-
lussa Helsingissä, Tukholman läheisessä Manil-

lassa sekä Kööpenhaminan sokeainopisto^sa, ni-

mitettiin 1871 opettajaksi Kuopion uuteen so-

keainkouluun ja Lin.sönin kuoleman jälkeen Hel-

singin sokeainkoulun johtajaksi 1877. V. 1903 1.

otti eron virastaan. I. on etevä kasvattajakyky.
Hänen erikoisena silmämääränään oli sokeain

kohottaminen itsenäiseen asemaan yhteiskunnassa.

I:n aloitteesta perustettiin 1887 yhdistys ,,Sokeain

y.stävät" ja yhdi.styksen toimesta ,,Sokeain koti"

I:n tarmokkaiden ponnistusten tuloksena valmis-

tui 1898 Helsingin sokeainkoulun komea raken-

nus.

5. Herman A 1 e k s a n d e r (S a n t e r i) T.

ks. Ivalo.
Ingnäs, maatila ja liö\Tyiaivahiituri Sauvosisa.

Ingolskär [-surj, samannimisen saaren länsi-

rannaila Löf.skär-Utön väylällä valkoinen pyö-

reä jobtoloisto. K. 8.

Ingolstadt [-statj, kaujrnnki ja ensiluokan

linnoitus Ylä-Baierin hallitusalueella, Baierissa,

Tonavan vasemmalla rannalla; 23,531 as. (1905).

Sijaitsee 370 m yi. merenp. Miinchen-Hofiu ra-

dan varrella. Evankelinen ja 7 katolil. kirkkoa

(goottil. Pyh. Marian kirkko, 15:nneltä vuosis.),

2 linnaa, eut. jesuiittakoUegi (.Saksan vanhin,

v:lta 1555), ent. yliopisto (1472-1800), ensin hu-

manismin, myöhemmin jesuiittateologian tyys-

sijoja, jolla loistoajallaan 16:nnella vuosis. oli

4,000 ylioppilasta. Linnoituksista on mainittava

vahvat siltasuojat ja joen oikealla rannalla sijait-

sevat varustukset. Teollisuus pieni (tykkien ja

ampuniavarain valmistusta) . Suuri varusväki

(5.000). — I. mainitaan ensikerran 806. Vv.

1392-1445 se oli baierilaisen pikiuherttuakunnan
keskuksena. Linnoitettu v:sta 1539. Kolmikym-
menvuotisessa sodassa Kustaa TT Aadolf 1632

turhaan piiritti kaupunkia, jossa Tilly s. v. kuoli

Leeh-virran taistelussa saami.staan haavoista.

Linnoitukset hävitettiin 1800, mutta rakennet-

tiin uudestaan 1828-48. (W. S-m.)

Ingrain-värit [-re'in-J (engl. ingrain = vär-

jätä villantummaiseksi) ,
peittausainetta käyttä-

mättä puuvillaa värjääviä tervaväriaineita; ne

voidaan muuttaa kuitujen pinnalla atsoväri-

aineiksi. S. V. H.

Ingram f-9mj, John Iv e 1 1 s (1823-1907) , irl.

filologi ja taloustieteilijä. v:sta 1852 professo-

rina Dublinissa; hänen lukuisista teoksistansa

on tunnetuin „History of political economy"

(1888: myös ruotsiksi); hänen monipuolista

oppiansa todistavat m. m. myöskin ..History of

slavery and serfdom" (1895) ja .,Outlines of the

history of religion" (1900).
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Ingredienssi ilat. it'fjr'di = oUi inukana,
osana), ainesosa.

Ingres [ägr], Jean A u g u s t e D o m i n i-

(] u e (1780-1867). ransk. taidemaalari. Tultuaan
1796 Pariisin kuulun Davidin oppilaaksi hän
voitti 1801 Roomanpalkinnon ja oleskeli 1806-2-4

Italiassa etupäässä Firenzessä ja Eoomassa. Siellä

hän sai vaikutuksia sekä antiikin että Rafaelin

taiteesta kehittäen näihin perustuen oman plas-

tillisen tyylinsä. Sen päätekijöinä olivat vankka
piirustus, muodonluonti ja sommittelu, mutta hän
ei kokonaan laiminlyönyt väriäkään, ei ainakaan
siinä määrin kuin samanaikuiset saksalaiset klas-

sikot. Sitäpaitsi hän näitä paljoa ankarammin
teki harjoitelmia luonnon mukaan. Hänestä tuli

ransk. klassillisen suunnan tunnu.stettu johtaja,

jolla oli suuri ja kestävä vaikutus Ranskan tai-

teen kehitykseen ja joka kiihkeästi puolusti kä-

sitystään romantikkojen koloristisia pyrkimyk-
siä vastaan. Hänen onnistui säilyttää siinä mää-
rin hallitseva asemansa, että häntä vielä maail-

mannäyttelyssä 1855 kunnioitettiin maansa ete-

vimpänä maalaajana. Suurimman osan elämäänsä
hän asui Pariisissa, lukuunottamatta aikaa 1834
-41. jolloin hän toimi ransk. taideakatemian joh-

tajana Roomassa. — Hänen teoksensa ovat pää-

asiallisesti historiallisia maalauksia ja muoto-
kuvia. Edelliset ovat usein aiheiltaan antiikkisia,

kuten kilpataulu ..Akhilles ottaa vastaan Aga-
memnonin lähettiläät" (1801), ,.Oidipus ja

sfinksi" (1808), ,.Tu Marcellus eris" (1812),

,,Romulus voittaa Acrouin" sekä Louvren katto-

maalaus ,,Homeroksen apoteoosi"' (1827). asette-

lultaan sovinnaisen teatterimainen ja jotenkin
mielikuvitukseton tuote. Myöhempien aikojen
tapahtumia kuvaavat esim. „Leonardo da Yinci'n

Ingres: .Jeanne d".\rc kruunauksessa ReimsissS.

kuolema", ,.Rafael ja Fornariua'", ..Kaarlo V-.u

tulo Pariisiin", .,Jeanne d'Arc kruunauksessa
Reimsissä"

;
jonkinlainen uskonnollinen sävy on

teoksissa „Jeesus antaa Pietarille taivaan valta-

kunnan avaimet" (1820), „Ludvik XIII:n lupaus"
(1824) sekä „P. Neitsyt ja hostia" (1854). Hänen
tavattoman etevä piirustustaitonsa tulee kum-
minkin selvimmin näkyviin useissa alastomia
uaisruumiita esittävissä tauluissa, joista tunne-
tuimmat ovat „Ruggiero ja Angelika" (1819).

..Odaliski" (1819), „Kylpevä nainen"', ..Venus"

(1848) sekä Louvren kuuluisa .,Lähde" (1856).
Jotkut nii.stä — esim. Odaliski — ovat värisuh-
teiltaankin hienosti harkittuja, vaikka niiltä

puuttuukin se värien intohimoinen voima ja teho,

joka on esim. Delacroix'u luomille ominaista. —
I:n muotokuvien pääansio on niiden terävä ja

sattuva luonteellisuus. niiden varmasti ja tyy-
nesti ilmaistu yksilöllinen sieluelämä. Niistä,

mainittakoon erityisesti ,,Journal des Debats"
lehden julkaisijan Bertin vanhemman kuva. Myös-
kin itsestään hän on maalannut pari oivallista

muotokuvaa. -— Hänen lukuisat piirustuksensa,

joista suurin osa on hänen syntymäkaupunkinsa
Montauban'in kokoelmissa, vetävät varsinkin

ääriviivojen hienoudessa ja varmuudessa, elävj-y-

dessä ja ilmehikkyydessä vertoja taidehistorian

suurimpien kykyjen saavutuksille. [I:n elämää
ja taidetta ovat kuvanneet: O. Merson (1867),

Delaborde (1870), Ch. Blanc (1870), R. Balze

(1880), T. de Wyzeva (1907), Boyer d'Agen

(1909). H. Lapance julkaisi 1901 teoksen

..Les dessins de J. A. D. Ingres du musOe de

Montauban" (600 kuv.), ja 1903 ilmestyi toinen

kokoelma (100 kuv.) hänen teostensa jäljennök-

siä.] F. L.

Ingrid, pyhimys, perusti 1281. Pyhään maa-
han saakka ulottuneelta pyhiinvaellusretkeltä

palattuaan, nunnaluostarin Skenningeen P. Mar-
tin kirkon yhteyteen.

Ingvar. 1 . ks. Igor. — 2. I V i d f ö r 1 e

(S. o. Kaukokulkija), ruots. viikinkipäällikkö,

jonka retkistä Gardarikissa (Venäjällä) y. m.

kertoo säilynyt seikkailutarina. Hänen maini-

taan eläneen Olavi Sylikuninkaan aikana. Ruot-

sissa on myöskin tavattu useita I:n ..Itämailla"

kaatuneiden seuralaisten muistoksi pystytettyjä

riimukiviä. K. G.

Ingvinaalinen (lat. i/(£rwen = nivu^^et), nivusta

koskeva. 1 n g v i n a a 1 i k a n a v a, nivuskanava.

I n g V i n a a 1 i k o h j u, nivuskohju.

Inga ks. Inkoo.
Inha. 1. Rautatieasema Haapamäen-Seinä-

joen radalla. — 2. I:n ruukki (rautatehdas ja

saha) I:nkosken partaalla, om. A. Keirkner.
K. S.

Inhalatsioni (lat. iJi/iÄ^öVe = hengittää si-

sään), höyryjen, kaasujen ja tuhutettujen nc>-

teitten hengittäminen hengitin-taudin paranta-

miseksi. Tällaisia aineita ovat esim. tärpätti-

höyry, happi, Emsinvesi-tuhku y. m. (M. 0-B.)

Inhankoski, Kokemäenjoen vesistön alkujuok-

sulla Atsärin pitäjässä. Sen kautta kulkevat

vedet Hankavedestä Ouluveteen (vrt. Inha).
K. S.

Inherenssi (< lat. u(/i(F?("'rc = riippua jossa-

kin, olla tarttuneena johonkin), sisältyminen jo-

honkin, kuuluminen johonkin erottam attoma.sti.

I. osoittaa filosofiassa epäitsenäisen olevai-sen .sub-
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liettä siihen itsekseen olevaan, joka sitä kannat-
taa ja jota ilman se ei voi olla olemassa. Ominai-
suudet eli „aksidenssit'' (ks. t.) „inhereeraavat"
niissä olioissa eli substansseissa, joiden ominai-

suuksia ne ovat; oliot „subsisteeraavat", s. o.

ovat itsekseen, ominaisuuksia ei voi ajatellakkaan
oleviksi muuten kuin olioissa, olioiden määräyk-
sinä. A. Gr.

Inhibeerata (lat. inhibe're)
,
peruuttaa, estää

pitämästä (jotakin toimitusta).
In hoe signo vinces, ,,tässä merkissä olet

voittava", latinainen käännös niistä sanoista,
jotka Etisebioksen kertoman mukaan, ristinmer-
kin rinnalla, loistivat taivaalta keisari Konstau-
tinukselle, kun hän (312) lähti taistehiun Maxen-
liusta vastaan. Sanat merkitään tav. kirjaimilla
I II S, jotka kuitenkin alkuaan muodostavat
erään Kristuksen monogrammeista.
In infinitum ks. A d i n f i n i t u m.
Initsiaali (mlat. init%ä'lis, <[ ini'ft!i»i = alku),

alkukirjain (ks. t.), varsinkin nimen; kirjan tai

käsikii joituksen tai niissä olevien eri kappalei-
den alkukirjain, erikoisesti sellainen, joka on
joko korkeampi kuin muut kirjaimet tai muuten
silmäänpistävämpi sekä usein koristeltu, vieläpä

väritettykin. Keskiaikaiset kirjainkirjoittajat

panivat suurta vaivaa alkukirjainten sommitte-
luun ja taiteelliseen koristeluun. Bysanttilaiset
varustivat alkukirjaimet ihmis- ja eläinkuvilla
sekä sovittivat niitä myös rivien alkuun, vieläpä
keskelle sanaakin. Irlantilaisten munkkien kä-
sissä kirjainten viivaornamentiikka sai erikoi-

sesti kehittyneen ja mielikuvituksellisen luon-
teen (ks. Miniatyyri). Alkukirjaimet mer-
kittiin aluksi punaisilla viivoilla (siitä sana mi-
niatyyri) : sitten tulivat lisäksi kirjavat värit
ja kulta ja näin kirjainmaalaus sai alkunsa.
Ornameutteihin lisättiin sittemmin henkilökuvia
ja kokonaisia kolitauksia Raamatusta aina kun-
kin kappaleen sisällyksen mukaan. Myöhemmän
keskiajan kirjoissa alkukirjain saattoi täyttää
kokonaisen sivun. Kirjapainotaito 1400-luvulla
otti alkukirjaimet käytäntöön: ne maalattiin
käsin jo valmiiksi painettuun tekstiin. Sittem-

min ne valmistettiin puupiirroksina ja väritet-
tiin jälestäpäin tai painettiin vain mustalla, ja

1600-luvulla tuli kuparipiirros yhä enemmän
käytäntöön. 1700-luvulla suuria alkukirjaimia
vierottiin, mutta 1800-luvun lopulta alkaen on
uudenaikainen kirjainkoristelu ottanut ne uudel-
lee!i käytäntöön lainaten usein malleja vanhem-
mista tyyleistä.

Initsiatiivi (lat. i7!t'ii«»i = alku) , aloite, ks.

Esitys. Esitysoikeus, Anomus.
Iniö. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.. Vehmaan

khlak., Taivassalon-Velkuan ja Iniön-Kustavin
nimisniiesp. : kirkolle Turusta 60 km; 56,4 km',
joista viljeltyä maata 544 ha (1901) : 15 Vj mant-
taalia, talonsavuja 45, torpansavuja 36 ja muita
savuja 81; 784 as. (1907), joista suomenkielisiä
n. 14 %, muut ruotsinkielisiä ; 65 hevosta, 291
nautaa (1908). — Kansakouluja 1. — 2. Seura-
k u n t a, Taivassalon kappeli, Turun arkki-
hiippak., Vehmaan rovastik. : mainitaan jo 1500-
iuvun alussa. Kirkko harmaasta kivestä (rak.

179S-1S00, paloi 1880, uud. rak. 1881). K. S.
Iniönaukko, n. 2-3 penink. pitkä meren-

aukko Iniön ja Kustavin saaristojen välissä.

K. S.

Injektori.

Injektori (lat. inji'cere = heittää sisään) 1.

h c y r y s u i h k u p u m p p u, koje, jossa vettä
höyrysuihkuUa siirretään säi- ^
liöstä toiseen, etenkin „syöttö-

vettä" syöttövesiastiasta höyry-
kattilaan (vrt. E j e k t o r i) . Var-
sinkin käytetään i:a paljon
höyryvetureissa. I:n vaikutus
perustuu siihen, että höyryn suu-
rella nopeudella virratessa „suu-
kappaleesta" ulos syntyy tämän
kohdalla imuvaikutus, joka nos-

taa veden alempana olevasta as-

tiasta, jonka jälkeen vesi sekä
siihen sekoittunut, vedeksi lauh-
tunut höyry virtaa edelleen i:sta

johtuvaan putkeen. Omituista
on, että i:n kuljettama vesi voi voittaa vasta-
paineen, joka on paljoa isompi kuin käytetyn

höyryn paine. Niin voidaan esim. höyrykoneen
noin l,s ilmakehän paineisella meuohöyryllä syöt-

tää vettä höyrykattilaan, jossa on 7 ilmakehän
höyrynpaine; sellaisessa tapauksessa tulee kui-

tenkin veden itsestään (ilman imua) virrata i:iin.

eikä se saa olla lämpimämpää kuin 18°. I:ssa vesi

lämpiää 70-90-asteiseksi.

I:eja on yksinkertaisia (yksi suukappalepari)
sekä kaksinkertaisia (kaksi suukappaleparia)

.

n. s. Körtingin universaali-i. Edellisillä voidaan
syöttää korkeintaan 40-asteista vettä 1-2 m kor-

keudesta 9-10-ilmakehäistä höyryä sisältävään

kattilaan; jälkimäisillä voidaan samanlaisissa
suhteissa syöttää 57-asteista vettä. Suurempaa
imtikorkeutta tahi korkeampaa höyrypainetta
käytettäessä ei vesi saa olla niin lämmintä. —
Erityinen laji i:eja on n. s. „r e s t a r t i n g-i.",

joka itsestään jälleen jatkaa tapahtuneitten vuo-

tojen, sysäysten (höyryvetureissa) y. m. kautta
keskeytynyttä toimintaansa. E. S-a.

Injektsioni (lat. inji'cere - heittää sisään).

1. Lääket., ruiskutus, jonkin nesteen ruiskutta-

minen ruumiin kudoksiin tahi onteloihin. Täl-

laisia i:eja ovat esim. morfiini-i. kipujen lieven

tämiseksi, kokaiini-i. paikallisen tunnottomuuden

synnyttämiseksi, elohopeavalmiste-i. syfilishoi-

dossa y. m. vrt. Ruiskutus. (M. 0-B.)

2. Geol., eruptiivisen vuorilajimagman, ennen
kaikkea graniittimagman, tunkeutuminen suo-

nina vanhempaan vuoriperään. vrt. Suoni-
gneissi. P. E.

Injiseerata 1. i n j i s o i d a, toimittaa i n-

jektsioni (ks. t.).

InJuria f-ä'-] (lat.). vääryys, häväistys, kun-

nianloukkaus (ks. t.).

Inka, hallitseva luokka vanhassa esikolumbia-

lais-perulaisessa valtiossa espanjalaisten löytö-

retkeilijäin ja valloittajien tullessa Etelä-Ame-
riikkaan. Tarun mukaan i:t polveutuivat au-

Muinaisperulaisia saviastioita.
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ringonjumalan pojasta Manco Capacista, joka
Cuzcon seutuville perusti valtion. Tämä pysyi

pystyssä n. 9-12 hallitsijapolvea. —
Oikeastaan i:t olivat pieni, aikaisem-
min Eio Apurimacin varsilla elänyt
ketsualais-lieimo, joka oli valtaansa
alistanut suurimman osan Andien
ylätasankoa Quitosta Chileen asti.

Hallitsija oli samalla auringonjuma-
lan ylimmäinen pappi ja koikein
hengellinen päämies. Muut i.-sukuun
kuuluvut muodostivat aatelisklaanin.

Vapaat kansalaiset olivat kaikki
tasa-arvoiset. Kunkin velvollisuus oli tehdä työtä,

mutta kukin oli myös oikeutettu itselleen vaati-

inaan samanlaista ylläpitoa ja hoitoa. Auringon-
palveleminen oli valtion uskontona, mutta voite-

tuilla heimoilla oli uskonvapaus. Valtum kieli

oli ketsua; tämän ohella oli eri kansanmurteita.
Ruumiit palsamoitiin. Maan viljeleminen oli

pyhä velvollisuus, jota ei edes hallitsijakaan

laiminlyönyt. Sen ohella harjoitettiin karjan-
hoitoa ja vuorityötä. — I.-valtion korkeata sivis-

tyskantaa todistavat vieläkin muhkeat rauniot,

erinomaiset savi-, kutoma- ja kultasepänteok.set,

mainiot tiet, jotka osaksi vielä ovat käytännössä
y. m. Pääpaikka oli C u z c o (ks. t.) . — Huayna
Capacin aikana (n. 1475-1525) valtio saavutti suu-

rimman kukoistuksensa. Hänen seuraajaltaan,

ounettomalta Atahualpalta Pizarro riisti sekä
valtakunnan (1532) että hengen (1533). Ny-
kyään i.-kansa on hävinnyt sukupuuttoon, mutta
eräät perulaiset suvut sanovat polveutuvansa
muinoin mahtavasta hallitsijasuvusta. W. S-m.

Inkapabeli (ransk. incapablej , kykenemätön.
Inkarnatsioni ks. Ihmiseksitulemi-

u e n.

Inkarneerattu (ks. Ihmiseksitulemi-
nen). ruumiillistunut, olennoitu.

Inkaroiset ks. I n k e r o i s e t.

Inkasso (it.), rahanperiminen.
Inkere, suom. .seurakunta Inkerinmaalla Tnke-

reenjoen varsilla; kuuluu Itä-Inkerin rovasti-

kuntaan. Se käsittää 26 suomalaista kylää, yh-
teensä 3,546 asukasta. K. S.

Inkereenjoki (ven. Izora) , Lnkerinniaalla,

n. 70 km pitkä, 30-50 m leveä, lähteet Hatsinan
seuduilla, laskee vas. Nevaan.
Inkeri. 1. - Inkerinmaa. — 2. = Inkereen

seurakunta. K. S.

Inkerikot ks. Inkeroiset.
Inkeriläiset 1. I n k e r i n m a a 1 a i s e t, suo-

malainen luterilainen maalaiskansa, joka on jo
enimmäkseen Ruotsin vallan ajoilta saakka, 1600-

luvulta, asunut Inkerinmaalla ja joutunut siten
Venäjän alamaiseksi. Niistä eroavat n. s.

..suomenmaakkoiset", jotka ovat Suomesta ny-

kyisempinä aikoina tulleet joko palvelukseen
(Karjalasta) tahi käsityön y. m. harjoittajiksi
(esim. mylläreitä, kirvesmiehiä) . He asuvat
passilla ja ovat lapsineen Suomen alamaisia.
Suomalaista kaupunkilaiskan.saa taas ovat ,,Pieta-
rin suomalaiset", joista suurin osa asuu polvi
polvelta Suomen passilla Pietarissa ja jotka ovat
verrattain vähän tekemisissä inkeriläisen maa-
laiskansan kanssa. Varsinaisia inkeriläisiä eli

inkerinmaalaisia ovat siis ensinmainitut, joita
erotetaan 2 suurta ryhmää „äyrämöiset" ja
.,saviikot" (vrt. Inkeroiset). K. S.

Inkerinmaa 1. Inkeri (ruots. Ingermanland.
ven. IzersJcaja zemlja] , 1600-luvulla väliin eri-
koinen, väliin Käkisalmen
läänin yhteydessä (Inkerin-
maan kenraalikuvernööri-
kuntana) ollut Ruotsin lääni,

nykyään sikäläisen suomalai-
sen väestön ja luterilaisen

kirkollisen hallituksen käyt-
tämä nimitys siitä osasta
Pietarin kuvernementtia,
jossa asuu suomalaista väes-
töä. Se ulottui — ja ulottim
nimen nykyisenkin paikalli-

sen käytännön mukaan —
Narvanjoesta lännessä Lava-
ojaan idässä; sen eteläraja
kulki Pliussajoen suusta suoraan

Inkerinmaan vaakuna
Ruotsin vallan aikana
(Kaarle XII:n suuresta

sinetist >)•

länttä kohti
Laukaanjoelle, seurasi mainittua jokea Sisaren-
mäelle saakka, josta se kääntyi koilliseen Oredez-
joelle, sieltä kulki kaaressa etelään päin Tusina-
joelle, seuraten jonkun matkaa sen juoksua, sekä
lähti siitä taas koilliseen Mujajoen lähteille ja
siitä Laatokkaan laskevalle Lavaojalle. Pohjoi-
sena rajana oli Suomenlahti, jossa raja kulki
Retusaaren halki Rajajoen suulle. Suomen ja kei-

sarikunnan nykyinen raja sekä Laatokka. Maan-
muodostukseltaan I. luetaan niinsanottuun baltti-

laiseen alankoseutuun. Suomenlahden, Nevajoen
ja Laatokan rantamaat ovat yleensä hyvin ala-

via ; etempänä rannasta kohoaa siluurisia kalkki-
kivimuodostumia sisältävä laajanlainen ylänkö-
maa, joka alkaa idässä Olhavanjoen seuduilta, ko-

koaa korkeimmilleen Äijänmäellä Tuutarissa (167
m yi. mereup.) ja jatkuu Narvanjokeen saakka
sekä siitä Vironpuolelle. Pohjoisosassa on myös-
kin Karjalan kannaksen harjanteiden jatkona
korkeahkoja mäkiseutuja, jotka kulkevat läpi

Lempäälän ja Toksovan sekä ulottuvat lähelle

Nevajokea. Etelää kohti tuo kalkkikiviylänkö jäl-

leen alenee, muuttuen devonisiksi kerrostumiksi.

Maan alavuuden vuoksi on soita runsaasti itä-

sekä länsiosissa; alavin seutu on kumminkin
Laatokan länsirannalla. Paitsi pääjokia, Nevaa
ja Laukaanjokea, on koko joukko näiden sivu-

haaroja sekä muita pikkujokia: Lavaoja ja Nasia
Laatokkaan, Muja, Tusina, Inkereenjoki, Venjoki
ja Ohta Nevaan, Nuolijoki, Joutsenjoki, Hevaan-
joki, Sista y. m. Suomenlahteen.

l:n esihistoria alkaa myöhemmästä kivi-

kaudesta, jonka aikuisia yksityislöytöjä on saatu

talteen Kosemkinasta eli Narvan ja Laukaan-
joen väliseltä niemeltä. Hevaanjoen varsilta, In-

kereenjoen rannoilta sekä pohjoisessa Muurlan
ja Siestarjokien varsilta. Vanhemman rautakau-

den esineitä on Kosemkinasta löydetty soikea

tuluskivi, joka on jotenkin samanaikuinen kuin
Suomen Tytärsaaresta tavattu hopeasolki.

Viikinkiajalta, jolloin kauppatie kulki Nevan ja

Olhavan jokea alas Ilmajärvelle, on myös siellä

täällä tehty löytöjä, vaikka runsaimmat sen

ajan löytöpaikat ovat varsinaisen I:n ulko-

puolella. Kuitenkin viimemainitun aikakau-

den lopulla tulee ennenmainittu keskiylänkö
tiheänpuoleisesti asutuksi. Siitä ja myöhem-
mästäkin ajasta todistavat runsaat hautakum-
mut, joita vielä tavataan kylien lähistöillä ja

metsissä. Sikäli kuin hautalöydöistä voidaan
päättää, näkyy tämä vanhempi asutus olleen
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sekakansainen. Ainakin ne osoittavat eri tahoilta

tulleita vaikutuksia. — Paavien bullat 1100- ja

1200-luvuiIla osoittavat, että tässä maassa erotet-

tiin neljä osaa: Vatjan maa lännessä, Inkeri kes-

kellä, Loppi idässä ja Karjala pohjoisessa. Epäile-

mättä toiseksi mainitusta osasta, joka oli Inke-

reen-joen varsilla, koko alue sai sitten nimensä.

Jo aikaiseen I. oli kuulunut Novgorodin vapaa-
vallan vaikutuspiiriin, mutta kiinteämmin se

liittyi siihen arvatenkin sitä mukaa kuin novgo-
rodilaisct anastivat siellä maa-aluoita ja sijoit-

tivat sinne omia alustalaisiansa tilustensa vilje-

lijöiksi. Paikallinen suomalainen väestö samalla
vähitellen menetti maansa ja muuttui novgorodi-
laisten tilallisten, luostarien y. m. vuokralaiseksi

entisillä kotikonnuillaan. Ajoittain maa oli

myöskin suurelta osaltaan annettu eläteläänityk-

seisi. Niinpä mainitaan jo 1000-luvulla Laato-
kan kaupungin lääneinensä, siihen kuuluvana siis

kaiketi itäpuolen Inkerinmaatakin, olleen anne-
tun huomenlahjaksi suuriruhtinas Jaroslavin
puolisolle, ruotsalaiselle Ingegärd ruhtinattarelle,

jonka nimestä syyttä on arveltu koko maankin
saaneen nimensä. V:sta 1333 oli taas suuri osa siitä

Liettuan Narimont ruhtinaan ja hänen jälkeläis-

tensä elätelääninä. Novgorodin vapaavallan ku-
kistuttua I. joutui muiden novgorodilaisten alueit-

ten mukana Moskovan vallan alle ja muodosti yh-

dessä Laatokan Karjalan kanssa n. s. Vatjan
viidenneksen. Samalla myös useimmat Inkerin-
kin novgorodilaisista tilallisista menettivät
maansa, siirrettiin Moskovan alueelle, ja heidän
sijaansa lähetettiin Sisä-Venäjältä pajareita ja
pajariulapsia tsaarin läänitysmiehiksi. Näiden
läänityksen saajain mukana seurasi melkoinen
joukko heidän orjiansa y. m. palvelusväkeänsä,

ja seudun venäläis-syntyinen väestö siten yhä
kasvoi. Jo kauan oli myöskin Kuotsi halunnut
liittää tämän Suomenlahden eteläisen pohjukan
valtansa alle. Tunnettu on piispa Tuomaan ris-

tiretki 1240 Nevajoelle. Tyrgils Knuutinpojan
Nevajoen suulle 1300 rakentama linna Lands-
krona joutui 1301 venäläisten käsiin. Niinikään
1496 Ruotsin valloittama livananlinna jätettiin

sam. V. venäläisille. Mutta vasta 1581 Euotsi al-

kaa saada vakavampaa jalansijaa näillä seuduin,

kun Pontus de la Gardie oli valloittanut täällä

1200-1300-luvuilla alkunsa saaneet linnoitukset:

Narvan, livauaulinnan, Jaaman ja Kaprion. Täl-

löin saattoikin Juhana kuningas lisätä arvoni-

miinsä ,,suuriruhtinas Karjalassa, Inkerissä ja

Selonan viidenneksessä Venäjällä". Kuitenkin
vasta Stolbovan rauhassa 1617 Ruotsin valloituk-

set tulivat pysyväisemmiksi.

Ruotsin vallan aikana tapahtui asutusoloiss'

melkoisia muutoksia. Jo sodan kautta oli paljon

maita autioitunut: niiden asukkaat oli surmattu
tai paenneet Venäjälle päin. Jäljellejääneitä

suomensukuisia alkuasukkaita, vatjalaisia ja

Inkeroisia, jotka tunnustivat kreikkalaiskatolista

uskontoa, ahdistettiin kääntymään luterilaisiksi,

jonka vuoksi heitä suuri joukko pakeni Venä-
jälle, etenkin vv:n 1656.57 .>^odan jälkeen, ja

antoi siten alun yhdessä Karjalasta paenneitten
kanssa Novgorodin ja Tverin kuvernementeissa

vieläkin tavattavalle karjalaisväestölle. Varsinai-

set venäläiset asukkaat, samanlaisen pakon alai-

sina, seurasivat samaa tietä. Sijalle siirtyy sil-

loin runsaasti väkeä Suomesta päin. niin että

jo v:u 16-10 paikoilla nu-lkcin krko Keski- ja

Pohjoiö-Inkeri on näiden uusien tulokkaitten

hallussa, ja vuosisadan lopulla he ovat valtavana
enemmistönä yli koko seudun. Osa alkuperäisiä

a.sukkaita kääntyy myöskin luterinoppiin ja

sulautuu näihin uusiin heimolaisiinsa. Vieläpä
hallitus koettaa Saksastakin hommata siirtolai-

sia sinne, vaikka hyvin vähäisillä tuloksilla.

Luterilaista väestöä oli siten niin karttunut, että

luterilaisia seurakuntia syntyi kaikkialle koko
maassa. Ovatpa seudun nykyisen suomalaisen
väestön kirkolliset olot vielä nykyäänkin peräi-

sin näiltä ajoilta.

Pietari Suuren valloituksen johdosta Inkerin-

maa joutui 1700-luvun alkuvuosina takaisin

Venäjälle. Pähkinälinna antautui 1702, Nevan-
linna. Jaama ja Kaprio 1703 ja Narva 1704.

Lopullisesti I:n kohtalo ratkaistiin Uudenkau-
pungin rauhassa 1721. Noista ennen mainituista
valloitusvuosista alkaen kehittyy suomalaisten
kylien keskelle Nevajoen rantamille ja saarille

Venäjän uusi pääkaupunki. Kun Pietari Suuri
oli jakanut valtakuntansa kahdeksaan osaan,

nimitti hän yhden osan niistä entiseen tapaan
Inkerinmaaksi, joka siten tuli käsittämään ta-

vattoman laajan alan, useampia n\'kyisiä ku-

vernementtejä. Myöhemmin 1710 tälle maalle
kuitenkin annettiin uusi nimi: Pietarin lääni,

jonka aluetta lisättiin .idässä Syvärijokeen aj;ti,

etelässä Pihkovan lääniin ja läniiessä Peippos-
järveeu.

Inkerinmaalla asuu nykyään, pait.si lukuisaa
venäläistä väestöä, suomalaisia (inkeriläisiä,

.,suomenmuakkuisia" ja ,,Pietarin suomalaisia"»,

Inkeroisia, vatjalaisia, virolaisia sekä saksalaisia

(tilanomistajia Virosta ja siirtolaisia Saksan-

maalta) y. m. Maalaisrahvaasta oloissaan ja

eIintavois.saau erikoistuvat saksalaiset ja viro-

laiset, kun sen sijaan muut mainitsemamme kansa-

kunnat elävät jotenkin samalla kannalla. Kylät
ovat yleensä suuria, yhteen ryhmään rakennet-
tuja, talot ulkorakennuksineen muodostavat sul-

jetun nelikulmion. Asuinrakennukset ovat yksi-

kerroksisia, mutta „luhtikamareita" voi tavata,
^laat voivat olla joko yht^usiä kylänmaita, vuok-
rattuja kruununmaita tahi yksityisten talonpoi-
kien omistamia; metsät samoin. Pääelinkeinoina

ovat maanviljelys ja karjanhoito, joiden ohella

vesistöseuduissa harjoitetaan kalastusta ja

rahdinkuljetusta laivoilla: muualla taas ajurin-

tointa kaupungeissa, rahdinvetoa y. m.
Inkerinmaalla on nykyään 28 suomalaista maa-

laisseurakuntaa Pietarin luterilaisen konsistorin

Talo Inkerinmaalla.
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lioidoii alaisina. Ne ryhmittyvät kolmeen eri ro-

vastikuntaan, nim. Länsi-Inkerin, Itä-Inkerin ja

Lyyssin rovastikuntiin (ks. n.). Sitäpaitsi kuu-
luu samaan alueeseen kaupunkiseurakuntia,
joista suurin on Pietarin kaupungin suomalai-
nen seurakunta. Viimemainittujen seurakuntien
kanssa on I:n suomalaista väestöä tuolla puolen
rajan yhteensä n. 150,000 henkeä. •— I:n suoma-
laisen väestön valistamistyössä on luterilaisella
kirkolla suuri ausionsa. iSe ou alkuajoiltaan

saakka pitänyt huolta kansan lukutaidosta, se

perusti myöskin ensimäiset koulut, jopa opettaja-

seminaarinkin Kolppanaan aikana, jolloin venä-
läisillä sellaisia laitoksia ei vielä ollut (1863), ja

edelleenkin se on tätä laitosta ylläpitänyt ja vaa-

linut. Kolppanasta lähteneitä opettajia onkin
tätä nykyä jo puoleentoista sataan toimessa. On
seurakuntia, joissa on 15-16 kansakoulua. Ope-
tus niissä käy kyllä enimmäkseen venäjäksi,

mutta silti ei niiden merkitys I:n suomalaisille

ole ollut vähäinen. Yhä enemmän on myöskin
kirjallisuutta ja sanomalehtiä alkanut levitä. Sa-

moin on raittiustyötä, ahtaista oloista huoli-

matta, koetettu tehdä (,,Alku"-seura Pietarissa

ja „Inkeri"-raittiusyhdistys maaseudulla). Viime
aikoina on harrastus yhteisiin taloudellisiin yri-

tyksiin ollut yhä kasvamassa: on perustettu maa-
uiie.soeuroja (1910 oli niitä jo 15), säästö- ja
lainauskassoja (13), osuuskuntia ja osuuskaup-
poja (50), palokuntia y. m. K. S. d I'. T.
Inkerman. Krimin niemimaalla, 4 km Seva-^-

topolista itään oleva kylä, rauniokaupunki ja

luostari. Taistelupaikka, jossa marrask. 5 p. 1854
lordi Eaglanin ja kenraali Canroberfin johtamat
englantilaiset ja ranskalaiset (54,000. joista tais-

teluun otti osaa 30,000) voittivat ruhtinas Men-
sikovin komentamat venäläiset (36,000; 36,000).

Voittajaiu mieshukka 23, s %, voitettujen 33,8 % ;

taktillinen arvo 1,39. -Iskm-.
Inkeroinen (ruots. Inger oi s). 1. III:n luo-

kan rautatieasema Kotkan-Kouvolan radan var-
rella Sippolan pitäjässä 21 km Kouvolasta; siitä

haarautuu yksityinen Haminan rata.— 2. Inke-
roisten puuhiomo perust. 1872, omist.
v:sta 1887 Tampereen pellava- ja rautateollisuus
o.-y., sijaitsee Anjalan kosken (putouskorkeus
9,» m, hevosvoim. 38,400) partaalla. Inkeroisten
asemalta lähtee puuhiomolle 1 km pituinen (sivu-

raiteineen Vj, km) haararaide. Tuotanto: puu-
massaa, valkoista ja ruskeata pahvia, jota myy-
tiin (1908) Venäjälle, Englantiin y. m. 1,4 milj.

mk:lla; työväestö 250-350 henkeä. Tehtaan yh-
teydessä mylly, perust. 1814. — 3. Aseman lä-

hellä on Kyminlaakson kansanopisto,
perust. 1896, oppilaita 43, opettajia 7 (lukuv.
1909-10). K. S. (E. E. K.)
Inkeroiset 1. inkaroiset 1. inkerikot

(venäjäksi izora), vatjalaisten jälkeen Inke-
rinmaan toinen suomensukuinen alkukansa, lie-

nee alkujaan ehkä asunut Inkereen- 1. Izorajoen
varsilla. Venäläiset aikakirjat 1000-luvulta eivät
tunne tätä kansakunnan nimeä, mutta kyllä
karjalaisten, joilla silloin varmaankin tarkoi-
tettiin myös heitä. Niinpä vatjalaiset nimittä-
vät vieläkin i:ia karjalaisiksi. Mutta paavien
bullat 1100- ja 1200-luvuilla mainitsevat muiden
muassa Ingrian pakanoita. Kun 1240 tapahtui
tunnettu taistelu Nevajoen varsilla, kerrotaan
erään kristityksi kääntyneen Inkeroisen, Pelguin,

rolikais.seen Aleksanteri Nevskiä voittoon. T.

olivat myös samaa ruhtinasta auttamassa saksa-
laisia vastaan seur. v. ja heidän mainitaan osoit-

tautuneen sangen urhoollisiksi. Talvella 1269-70
uovgorodilaiset sopivat gotlantilaisten ja saksa-

laisten kanssa siitä, että kauppiaat saivat i:lta

maksua vastaan oppaita ja näiden kautta olisi

vierasten kauppiasten lupa harjoittaa kauppaa
i:eu ja karjalaisten kanssa. Suuriruhtinasten
kahakoissa 1269 ja 1316 mainitaan novgorcdi-
laisten puolella myös i. V. 1534 Novgorodin arkki-

piispa Makarij sai tehtäväkseen hävittää paka-
nuuden Vatjasta, Inkereeltä ja Karjalasta sekä

lälietti sinne Ilja nimisen munkin heitä kään-
nyttämään. — Nykyisin i. ovat enimmäkseen levin-

neet Suomenlahden eteläisille rantaseuduille.
Köppeniu mukaan i:ia asui 1848, paitsi hajalla

siellä täällä, 210 kylässä, yhteensä yli 15,600

henkeä. Yleensä i. siihen

aikaan vielä asuivat yksin-

omaan suomalai.sten kanssa
samoissa kylissä, eivätkä ve-

näläisten kanssa. Kouluolot

y. m. seikat nykyään sulaut-

tavat tätä kansaa venäläi-

.seksi. Inkeroisten lukumäärä
ei kumminkaan tätä nykyä-
kään liene vähempi kuin Köp-
penin aikaan, päättäen siitä,

että esim. 1890 paikoilla toi-

mitettujen laskujen mukaan
heitä oli Jaaman piirissä

11,362 henkeä (Köppenin mu-
kaan 1848 — 7,493 henkeä).
I:en kielen (jota he itse sano-

vat karjalaisten kieleksi) omi-
tuisuuksia OQ V. Porkan mu-
kaan esim.: iden (itken), ris-

Inkeriläinen tyttö.

sin (ristin), lindu (lintu), leibä (leipä), pezen
(pesen), poiga (poika), sö (suo), te (tie), kerppii
(kirppu) y. m. — I:en olot ja elintavat ovat
samanlaiset kuin suomalaisten ja vatjalaisten:
uskonto kreikkalaiskatolinen (vrt. Inkeriläi-
set). K. 8. (P. T.)

Inkietti (ruots. inkiett, < ransk. inquiet •<

lat. inquie'tus), levoton, kärsimätön.
Inkilä. 1. maatila ja meijeri Juvalla. —- 2.

IV:n luokan rautatieasema Karjalan radalla

66 km Viipurista; lähellä asemaa höyrysa.ha.
jonka omistaa Viborgs sägverks a.-b. K. ^.

Inkivääri, Zin giicracece-}ie]moo\\

i n k i v ä ä r 1 k a s V i n (Zingibcr
juurakosta valmistettu mauste tai

rohdos. I.-kasvi, jota nykyään vil-

jellään varsinkin Etelä-Aasiassa,

Länsi-Afrikassa ja Antilleilla, ei

kasva missään villinä. Sitä lisätään

istuttamalla juurakon palasia. Leh-
det suikeat, tuppityviset, silposuoni-

set, tiheät kukinnot vanan latvassa.

Raaka i. esiintyy kaupassa ruskean-
harmaina, ryppyisen kuoren peittä-

minä, usein haaraisina palasina;

kuorittu i. on miltei valkeata. I.

sisältää n. 19% tärkkelystä, kitke- 'nl<i^''l"'''kasvi.

raa, melkein nestemäistä gmgerolia
ja 2-5 % eetteristä i. -öljyä. Sitä käytetään

ruuan, meillä varsinkin viilin, mau.steena, liköö-

rin ja oluen (eugl. gingerbeer) valmistuksessa.

kuuluvan
officivnlc)
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kotilääkitykiie&sä ysikän ja vatsatautien paranta-
miseen. J. A. W.
Inklareerata (niots. inklarera). aluksen sata-

maan tullessa tehdä ilmoitus sen saapumisesta
sekä näyttää merkkiruUa ja muut laivanpaperit,

joiden uojalla satamamaksut lasketaan.
Inklinaattori (lat. inclinä're = nojata, kallis-

tua), kone, joka määrää inklinatsionin. ks. M a a-

luagnetismi.
Inklinatsioni (lat. incllnä're - nojata, kallis-

tua), kallistuminen. 1. Tähtitiet., inklinat-
sionikulma on se kaltevuuskulma, jonka
kierto- tai pyrstötähden ratataso muodostaa
maanradan tason, ekliptikan (ks. t.) kanssa.

Tämä kulma on yksi n. s. rataelementeistä. Inkli-

natsioni nimitystä käytetään myös useissa ta-

pauksissa käytännöllisessä tähtitieteessä, esim.

kun on kysymyksessä koneen akselin kallistumi-

nen vaakasuoraa tasoa vastaan. — 2. Fys., maa-
magneettisen vaikutussuunnan muodostama kulma
vaakasuoraa tasoa vastaan, ks. M a a m a g n e-

t i s m i. J. K.
Inklinatsionikompassi, kone, jossa on vaaka-

suoran akselin ympäri kohtisuorassa tasossa liik-

kuva magneettineula, inklinatsionineula,
joka antaa inklinatsionin. J. K.

Inklinatsionineula ks. Inklinatsioni-
kompassi.
Inklusive ks. Inclusive.
Inkoatiivinen verbi Hat. inchoäre = aloittaa)

,

sellainen verbijohdannainen, joka ilmaisee alka-

vaa toimintaa tai tilaa, esim. lat. mollescere
/< wo//(.<! = pehmeä) ,,alkaa pehmetä, käydä peh-

meäksi".
Inkognito l-o'-J (it. inco'gnito, < lat. inco' gni-

f«."? = tuntematon) , tuntemattomana: matkus-

taa i., kulkea tahtoen pysyä tuntemattomana,
matkustaa salanimellä; salaten nimensä tai ar-

vonsa.
Inkommensurabeli (lat. kieltävä in, ja com-

/«e«&'«r«'öi7is = mitallinen samalla mitalla), mita-

ton. Mat., kaksi suuretta on keskenään inkom-
mensurabelia, kun niitä ei voi tarkalleen mitata
samalla mitalla, s. o. niillä ei ole yhteistä mittaa.

Sellaisia ovat esim. neliön sivu ja lävistäjä sekä

matemaattisessa analyysissä ratsionaali- ja ir-

ratsionaaliluvut. — Inkommensurabili-
teetti, niiden suureiden luonne, joilla ei ole

yhteistä mittaa ; esim. ympyrän kehän ja hal-

kaisijan inkommen-^urabiliteetti. J. K.

Inkonimodeerata (lat. i?ico'7nmodMS = sopima-

ton, epämukava), olla epämukava jollekin, vai-

vata.

Inkomparabeli (lat. incornparä'bilis), verra-

ton. Kielit., adjektiivi (tai adverbi), jota ei voida

kompareorata.
Inkompatibiliteetti (uuslat. incompatiitlitns)

merkitsee kirkko- ja valtio-oikeudellisessa ki-^-

lessä sitä, ettei samoihin käsiin voida yhdistää
eräitä julkisia virkoja t. toimia (vastakohta;

kompat i b i 1 i t e e t t i)

.

Inkompetenssi (ransk. incoyn jietence) , epä-

pätevyys, kykenemättömyys. — I n k o in p e-

tentti, epäpätevä, kykenemätön.
Inkonsekvenssi (lat. incönseque'ritia). epä-

iohdonmukaisuus. — Inkonsek ventti, epä-

iolidonmukainen.
Inkoo (ruots. Inga). 1. Kunta. Uuden-

maan ].. r^aaseporin khlak.. Inkoon-Degerbyn

nimismiesp. ; kirkolle Inkoon asemalta 4
'/j km;

250,9 km=, joista viljeltyä maata 7,814 lia (1901) :

5S,5oo manttaalia, talonsavuja 138. torpansavuja

167 ja muita savuja 411; 4,062 as. (1907), joista
suomenkielisiä n. '1'^1'r: 02.5 hevosta. 2.6S9 nautaa

(1908). — Kansakouluja 6. — Kunnanlääkäri
(Inkoon ja Degerbyn kuntien palkkaama). Ap-
teekki. — 2. Seurakunta. keisarillinen.

Porvoon hiippak., Raaseporin länsirovastik.

;

ainakin jo 1360-luvulla. I:seen kuuluu Degerbyn
kappeli; Fagervikin tehtaan kirkossa pidetään
2 krt. kuussa jumalanpalvelus. Kirkko kivinen,

keskiaikainen. [J. E. Wefvar, „Forulemningar i

Raseborgs vestra härad" (Suomen muinaism.-yhd.

aikakausk. IV, siv. 4 ja seur.) .] K. S.

Inkori-ekti (lat. kieltävä in. ja cörri'gere -

oikuilta), väärä, virheellinen.

Inkrementti (lat. incrcme'ntum = lisäys) , mat.,

muuttuvaisen suureen saama lisäys, kun riippu-

maton muuttuja lisäytyy määrätyllä suureella.

Sen mukaan, otetaanko viimeksimainittu suure
äärelliseksi tahi äärettömän pieneksi, tulee

inkrementistä differenssi (ks. t.) tahi different-

siaali (ks. t.). Tämän lisäyksen määrääminen, kun
suure on tunnettu, tahi päinvastoin, johtaa sekä
differenssi- että differentsiaali- ja integraali-

laskentoon. J. K.
Inkriminatsioni " (lat. incriminä're = syyttää)

.

syyttäminen.
Inkrusta-kivi ks. Inkrustatsioni.
Inkrustatsioni (lat. tncrHSfä'7e = sivellä päälle.

in = sisään, ja erästä = kuori) , kivettyminen, kalk-

kiutuminen, joka tapahtuu siten, että elimelliset

kudokset kalkkisuolojen läpitunkemina tai peit-

täminä tulevat kivenkoviksi. Taiteessa: aliarvoi-

semmasta aineesta valmistetun esineen päällystä-

minen jalommilla erivärisillä (hienoilla marmo-
rilajeilla, lasilla, metallilla, norsunluulla, kilpi-

konnan ja simpukan kuorella y. m.). Rakenn.
taiteessa: etenkin Italiassa käytetty kokonaisten

fasadien vuoraus erivärisillä marmorilaatoilla.

U-o .V.

Inkubatsioni (< lat. incuhä'tiö). 1. (kreik.

cnko'imcsis), pyhässä paikassa nukkuminen
totta ilmaisevien unien toivossa. Muinaisessa
Kreikassa i:oraakkelit olivat sangen tavallisia.

Uskottiin että, kun eräiden jumalien (tai puoli-

jumalien) pyhäkössä nukkui yön, niin jumala

unessa ilmaisi ne tiedot, joiden tarpeessa oltiin

(ks. Amphiaraos, Asklepios, Tropho-
nios). Epidaurolaisten suuresta Asklepiokseu

pyhäköstä on löydetty paljon kivikirjoituksia.

joissa kerrotaan lääkärijumalau sillä tavoin sai-

raille antamista määräyksistä ja niiden erin-

omaisista tuloksista. • O. E. T.

2. Se aika. joka kuluu tartunta-aineen joutu-

misesta ruumiiseen siihen saakka, jolloin taudin-

oireet ensiksi näyttäytyvät. Tämä aika (inku-
batsioni a i k a) on eripitkä eri taudeissa, vie

läpä saman taudin eri tapauksissa. Tavallisissa

tarttuvissa taudeissa tämä aika vaihtelee muuta-
masta päivästä 3:een, korkeintaan 4:ään viik-

koon: muutamissa meillä harvinaisemmissa tau-

deissa, esim. vesikauhussa, se voi olla melkoista

pitempi. M. 0-B.

Inkunaabelit (Int. itinivä'huln = kehto, alku-

perä) 1. p a 1 e o t y y p i t (kreik. paZato's = vanha,

ja f.j/pos = jäljennös, kirjainmerkki) käytetään

nimityksenä kirjoille, jotka ovat painetut ennen
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V. 1500 ja siis kuuluvat kirjapainotaidon esikoi-
siin. Vanhimmat inkunaabelit painettiin aina

folio-kokoon. Ensimäinen nelitaitteinen painettu
teos oli eräs „Vocabularium", 1467. Kahdeksan-
ia kakäitoistataitteisia painettiin n. v:sta 1470,

kuusitoistataitteisia v:sta 1473. Kirjapainon ensi

vuosikymmenien aikana käytettiin enimmäkseen
pergamenttia. Kirjasimet olivat fraktuuraa;
antikva tuli vasta myöhemmin. Alkukirjaimet
(ks. Initsiaali) maalattiin käsin jäljestäpäin.

Kun tämä työ ei kuulunut varsinaisille kirjan-

painajille, jäivät inkunaabelit usein alkukirjai-

mia vaille. Nimilehti puuttuu vanhimmista paleo-

lyypeistä. Lopussa on usein n. s. kolofon, jossa
mainitaan painopaikka, -vuosi ja painajan nimi.
1400-luvulla painettujen kirjain luku nousee
20,000 :een. Vähitellen tehtiin luisia parannuk-

sia: sivunumerot (v:sta 1470), arkinmerkit(v:sta
1472), kustodit (n. 1470) j. n. e.

Inkunablit ks. Inkunaabelit.
Inkvisiittori (ks. Inkvisitsioni), inkvi-

sitsionituomioistuimeu jäsen.

Inkvisitsioni (lat. inquisVtiö - tutkiminen;
Jnquisitio licereticce pravitatis = kerettiläisen

vääräoppisuuden tutkiminen) , roomalais-katoli-

seu kirkon perustama tuomioistuin vääräoppis-
ten ja luopioiden etsimiseksi ja rankaisemiseksi.
Ei mistään roomalaiskatolisen kirkon laitoksesta
ole olemassa enemmän erilleenkäypiä arvosteluja

kuin inkvisitsionista. Tavanomainen katolinen
apologetiikka puolustaa inkvisitsionia sillä, että

kirkko on täyttänyt vain velvollisuutensa erot-

taessaan toisistaan oikeauskoiset ja kerettiläiset,

kaikki ulkonainen pakko ja julmuus laukeaa ko-
konaan maallisen vallan osalle ja myös vastuulle.

Sitäpaitsi on olemassa katolisella taholla kaksi
teoriaa inkvisitsionista: joko se selitetään keski-

aikaisista sivistysoloista luonnollisesti esillekas-

vaueeksi, hengellisen ja maallisen oikeudenkäy-

tön yhteistoiminnan muodoksi, jolla ainoana te-

hokkaana keinona kristikunnan pelastamiseksi
on ollut relatiivinen, historiallinen oikeutuk-
sensa, mutta joka meidän korkeamman sivistyk-
semme samaten kuin ehdottoman rakkauden-

uskonnon kannalta katsoen on pidettävä vää-
ränä (vapaamieliset katolilaiset ja eritoten mo-
dernistit) ; tai sitä ylistellään siunaukselliseksi

laitokseksi, johon vieläkin, olosuhteiden sitä

vaatiessa, voidaan turvautua (yleensä ultramon-
tanistit, ja, mikäli näyttää, kirkon nykyinen
johto). Protestanttiselta taholta ou inkvisit-

sionin historiallisen tutkimisen avulla koetettu
osoittaa sen teorian pakanallinen alkuperä ja sen
julmuus. Dogmaattise.sti i. perustuu kirkon
oikeuteen ja velvollisuuteen määrätä jäsentensä
uskosta ja siveellisyydestä sekä suojella heitä
väärästä opista. Vanhassa kirkossa ei kuiten-
kaan tunnustettu oikeutta käyttää tähän tarkoi-
tukseen ulkonaisia pakkokeinoja, vaan päinvas-
toin kirkonopettajat vetosivat Jeesuksen ver-

taukseen nisuista ja liisteistä ja niinpä keretti-

läisyyttä vastustettiin hengenaseilla. Theodosius
on ensimäinen kristitty keisari, joka kirkon-
kirouksen rinnalle asetti kuolemanrangaistuksen
aseeksi (manikealaista) kerettiläisyyttä vastaan,
mutta lienee sekin tarkoitettu enemmän uhkauk-
seksi. Nähdessään pakanuudesta lainatun ulko-
naisen pakon tehokkuuden taistelussa Afrikan
donatisteja vastaan Augustinus, luopuen aikai-

semmasta käsityksestään, ryhtyi puolustamaan
uskonnollista pakkoa ja ruumiillisen rangaistuk-
sen (ei kuitenkaan kuolemanrangaistuksen) käyt-
töä toisuskoisia vastaan, ollen tässä, kuten niin

monessa muussakin kohden, vastaisen (keski
aikaisen) kehityksen määrääjänä. — Kului kui-
tenkin vuosisatoja, ennenkuin uskonnollisen pa-
kon ja kerettiläisyyden väkivaltaisen hävittämi-
sen teoria tuli länsimailla hyväksytyksi. Varsi-
naiselle i:lle kehittyy oikea maaperä siitä paa-
vien maailmanvallan täydellisyydestä, jota ensi-

mäisenä edustaa Gregorius VII. Silloin poik-
keaminen kirkonopista leimattiin rikokseksi Ju-
malan majesteettia vastaan, joten roomalaisen
oikeuden säädökset majesteettirikoksesta voitiin
sovittaa kerettiläisiin, ja tälle sovittamiselle an-
toi erikoista aihetta 1000-luvulta alkanut kata-

rien (ks. t.) nopea leviäminen. Kolmannessa
lateraanisynodissa 1179 päätettiin ottaa maalli-
set rangaistukset avuksi, milloin hengelliset kei-

not eivät auttaneet taistelussa kerettiläisiä vas-
taan (ei vielä kuolemanrangaistusta). Mutta
kuu katarilaisuus yhä yltyi, perusti paavi Lucius
111 1184 varsinaisen inkvisitsioni tuo-
ni i o i s t u i m e n, ja piispoille annettiin tehtä-
väksi kerettiläisten etsiminen ja rankaiseminen;
samoihin aikoihin tehtiin Fredrik Barbarossan
kanssa sopimus tutkittujen ja taipumattomien
kerettiläisten luovuttamisesta maalliselle val-
lalle, joka puolestaan sitoutui saattamaan heidät

rangaistukseen, kirkko kun ,,ei janonnut verta".
Innoceutius III täydensi neljännessä lateraani-
synodissa 1215 järjestelmää siten, että maalliset
viranomaiset ankarimman kirkollisen pannan
uhalla velvoitettiin täytäntöönpanemaan kirkon
kerettiläisille määräämät rangaistukset. Kuo-
lemanrangaistusta kirkko ei vieläkään viralli-

sesti ollut hyväksynyt. Rovion käytäntöön-
ottaminen on Gregorius IX :n tointa (Toulou-

sen kokouksessa 1229 ; inkvisitsioni aina muodon
vuoksi kussakin tapauksessa anoi, ettei verta,

vuodatettaisi). Kun piispat paavin mielestä
eivät olleet tarpeeksi innokkaita, asetettiin piis-

pallisen iukvisitsionin rinnalle erikoinen virasto.
Sanctum officium (,,pyhä palvelus", vieläkin käy-

tännössä oleva katolisen kirkon inkvisitsionin

nimitys) ; 1232 saivat munkit, eritoten domini-
kaanit, tehtäväkseen tällaisten paavillis-
ten tuomioistuinten muodostamisen. Niiden jä-

senet, inkvisiittorit, asetti paavi itse munkkikun-
tien päälliköiden ehdotuksesta. Oikeudenkäynti
tehtiin salaiseksi ja todistajain kuulustelu sel-

laiseksi, että syytetty joutui oikeudettomaksi.
Vieläpä Innocentius IV, roomalainen oikeus
lähteenään, sääsi 1252 kidutuksen (yksinpä

todistajiakin voitiin kiduttaa). Kerettiläisen

luovuttaminen maalliselle vallalle tapahtui juh-

lallisin menoin ja inkvisiittorin yleisölle pitä-

mällä puheella, jota Espanjassa nimitettiin auto

de fe (uskon toimitus), josta sittemmin autodafea
(ks. t.) johtui itse teloituksen nimitykseksi. Paa-
villisen inkvisitsionin langettamain kuoleman-
tuomioiden luku on kuitenkin melkoista ])ie-

nempi, kuin tavallisesti on sanottu
;
paljoa taval-

lisempi oli elinkautinen vankeus, joka

senaikuisissa vankilakomeroissa ei useinkaan ol-

lut kuolemaa parempi. Itse asiassa tehoisin ran-

gaistus oli o m a i s u u d e n m e n e t y s, joka ei

kohdannut vain eläviä, vaan myös kauan sitten
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kuolleita ja joka oli omiansa lisäämään kirkon

(josJcus myös valtion) omaisuutta. 1200-luvun

kanonisen oikeuden selittäjät ja skolastiset teo-

logit (etenkin Raimundus de Pennaforte ja Tuo-

mas Akvinolainen) antoivat inkvi>itsionimene-

telmälle teorciettiseu perustuksen ; vieläpä Jeesus

itse kutsuttiin puolustamaan kerettiläisten polt-

tamista. I. levisi melkein yli koko katolisen

kristikunnan; pohjoismaat (siis myöskin Suomi)

siltä ennättivät säilyä. — Englannissa se varsi-

naisesti tuli käytäntöön lollardeja vastaan. —
Pohjois-Ranskassa inkvisitsionin käytettiin vain

satunnaise.sti, jota vastoin sillä Etelä-Ranskassa,

katarien maassa, oli erikoinen tyyssijansa, jossa

sitä suurella innolla käyttivät dominikaanit (Do-

mini canes, „Kerran ajokoirat", niinkuin he ni-

mestänsä saamansa sanaleikin mukaan itseään

nimittivät) kaikkia 14:nnen vuosi.s. kerettiläi-

syyden muotoja vastaan. Ranskan kirkon (ks.

Gallikaaninen kirkko) itsenäisyyspyrki-

mykset ja sitä aikaisempi suuri skisma tekivät lo-

pun inkvisitsionista Ranskassa(muodollisesti vasta

1772) , aikaisemmin kuin missään muualla.— Poh-

jois-Italiassa i. raivosi hillittömästi. Venetsiassa

oli kolme kaupungin edustajaa( Savii suli' ercsia)

inkvisitsionituomioistuimessa mukana, rovion si-

jasta oli hukuttamisrangaistus käytännössä; näin

i. Venetsiassa oli jonkun verran itsenäisempi. —
Saksaan i. tuli 1232 Fredrik ll:n toimesta;

paavi nimitti inkvisiittoriksi Konrad !Marburgi-

laisen, joka suoritti tehtävänsä niin julmalla in-

nolla, että tuli itse murhatuksi jo 1233 ja koko
mkvisitsioni lamautui. V. 136S se jälleen otet-

tiin käytäntöön (beghardeja vastaan), ja keisari

Kaarle IV ulotutti sen koko Saksaan 1369. —
Oltuaaji aikaisemmin jo käytännössä Arago-
niassa i. Ferdinandin ja Isabellan toimesta levisi

yli koko Espanjan saaden siellä, kuten Venet-
siassakin, samalla myös valtiollisenkin luonteen,

sitä kun siellä käytettiin myös juutalaisia ja

maureja vastaan ja valtaistuimen taloudellisen

ja valtiollisen vallan kohottamiseen. Inkvisit-

sionia johti neuvosto, johon kuului yleisinkvi-

siittori ja 3 hengellistä jäsentä; lähinnä tämän
alaisina oli 7 apostolista inkvisiittoria ja näiden
alaisina kokonainen lauma palvelijoita(ii. 20,000).

Kaikki inkvisiittorit asetti paavi kuninkaan eh-

dotuksesta. Erikoisen toimelias oli Espanjan
inkvisitsioni suurinkvisiittori Thomas de
Torquemadau (Turrecremata) johtamana
(1483-99). Hänen kerrotaan polttaneen 2000-

8000 (tiedonannot vaihtelevat) elävältä, yhtä
monta (karkuunpäässyttä) in effigie ja muuten
rangaisseen 20,000-90,000 henkilöä. Korkeim-
paan kukoistukseen i. kohosi kardinaali J i m e-

nesin ollessa suurinkvisiittorina (1o07-17). —
Portugalissa alkoi 1557 toimia espanjalainen i

,

jonka 1609 onni-stui karkoittaa kaikki moriskot

(n. 150,000) Pyreneitten niemimaalta. T. raivosi

myös Espanjan ja Portugalin alusmaissa ollen

epäilemättä tärkeimpiä .syitä näiden rappeutu-
miseen.

Taistelu uskonpuhdistusta vastaan nostatti

(muualla paitsi Espanjassa) lamautuneen inkvi-

sitsionin jälleen toimintaan, joskin uudessa muo-
dossa. Kardinaali Caraffa (paavina Paavali
TV) sai jesuiittain tukemana paavi Paavali IIT:a
1542 uudistamaan (bulla „Licet ab initio") tä-

män laitoksen Espanjan mallin mukaan. Ylin

johto annettiin erikoiselle kardinaalikongregat-

feionille, Hacra congregatio del sancto officio, joka

uudistaen keskiaikaisen julmuuden toimi niin

innokkaasti, että ennen 1500-luvun lopjma pro-

testanttisuus oli saatu Italiasta perinjuurin

hävitetyksi; myös valdolaisia ahdistettiin anka-

rasti. Sen uhreista ovat kuuluisimpia Giordano
Bruno (1600) ja Galilei (1636). Protestantti-

sissa maissa ovat i:n jälkikaikuna kalvinilaisuu-

deii ankara taistelu kerettiläisyyttä vastaan

Genevessä ja noitavainot. Erikoisella ankaruu-
della käytettiin inkvisitsionia Alankomaissa
(myös Luxemburgissa) eritoten Alban herttuan

johdolla. Vapaussota lopetti sen pohjoisista

inaaJvunni.sta. ja 1600-luvulla se lamautui myös
eteläisissä. Se säilyi vielä Välimerenmaassa ja

niiden alus.maissa, mutta valistusaika mursi sen

vallan .sieltäkin. Venetsia.ssa sen lopetti Rans-
kan vallankumous; muussa Italiassa sen lak-

kautti Napoleon I 1809, mutta Pius VII uudisti

sen 1814 kirkkovaltiossa, jossa se kuitenkin lak-

kasi 1870. Mutta „Congregatio s. roinana; et

universalin inqnisitionis" on yhä vielä olema.ssa.

uudistettuna 1908, paavi itse esimiehenä (sihtee-

rinä ja johtavana henkenä kardinaali RampoUa) ;

sen tehtävänä kaikkien kerettiläi.syyden oireiden

vastustaminen: sen keskuudesta on lähtöisin ai-

koinaan huomiota herättänyt syllabus ,,Lamen-
tabili" 3 p:ltä heinäk. 1907, joka on kohdistettu

modei ni-iuiia vastaan. [IIofTmann, „Ge.'ichichte

der Inquisition" (2 os., 1878) ; H. Ch. Lea.

j.Ahistory of the inquisition in the middle ages"

(3 os., 1888, 1906), „A history of the inquisition

of Spain" (4 nid., 1906 seur.) ja .,The inquisition

in the spani.sh dependencies" (1908) : Vacandard,
,,L'inquisition'' (4:s pain. 1908. katol.).]

(L. n.)
Inletti (alasaks. Inlett), tiheä pellava- tai

puuvillakangas, jota käytetään patjojen sisus-

vuorina estiimään höyhenien tai untuvien tun-

keutumista ulo.s. E. •/. 8.

In majorem Dei gioriam ks. A <1 ma j o r e ni

Dei gioriam.
Inxnar [-u'-], suomensukuisten votjaakkien kir-

iessä korkeimman jumaluusolennon, myös muha-
mettilaisilta ja kristityiltä opitun Jumalan,
mutta alkujaan erityisesti ilman jumalan
nimitys. Sana onkin synnyltään sama kuin alku-

perä isesti ilman jumalaa merkinnyt suomal.
Ilmari{^^. Ilmarinen) -.Ilma-ri = Inma-r; suom.

ilma = votj. inftn-) ,,ilma, taivas". Sama kantasana
esiintyy jumalan nimityksenä myös syrjänissä-

syrj. ji^-ii (vartalo: jenm-) „taivas : Jumala". I.

edujjtaa näin ollen vanhinta tunnettu.i suomalais-

uvrilaista jumalannimitystä, ilman j u m a-

1 n n nimeä. Y. W.
In inanu [-uj (lat.), kädessä.
In medias res f lat.), ,^e.-kelle asioita", k»-»-

kelle asiainkulkua, ilman esipuhetta. Sanat
esiintyvät Horatiuksi^lla (,,De arte poetica", .säe

148), joka kiittää Homerosta siitä, että tämä
alkaa Iliadinsa keskeltä toimintaa.

In memorian [-mo'-] (lat.), muistoksi.

Inn (lat. .^nus)
,
ylisen Tonavan suurin (oi-

keanpuolinen) li.säjoki, alkaa 2,480 m yi. merenp.
Longhino-järvestä Ylä-Engadinissa. Se juoksee

alussa Ylä-Engadinin järvien läpi; tulee Zernezin

luona Ala-Engadinin laaksoon ja on pitkän mat-

kaa Kalkki- ja Keskialppien rajana. Tä,niän
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jälkeen se virtaa Ylä- ja Ala-I.-laaksojen kautta,
murtautuu Kalkkialppieu ja jääkautisen mo-
reenialueen halki sekä laskee, katkaistuaan
Böömin vuorten eteläisimmät haarat, vihdoin
pä-äjokeensa Passaun luona 512 km pitkän juok-

sun jälkeen. I:iiu laskee useita lisäjokia. Vesi-
alue 2ti,US4 km*. I. on Hallista saakka (Ala-I.-

laaksossa) liikekuntoinen, mutta sitä käytetään
vain piuitavarain uittoväylänä. IV. S-in.

In natura f-tu'ruj (Jat.). „luuiinossa", luonnon
antimissa (esim. palkanmaksu).
Innervatsioni «(lat. in, ja nervtis = hermo),

keskushermoston vastaavia hermoja myöten lä-

hettämä luontainen kiihotus johonkin ruumiin-
osaan tai elimeen, jossa sitten erityiset tapahtu-
mat suoriutuvat ja toiminnat ilmenevät.

.1/. 0-B.
Innocentius f-e' n-]. kolmentoista paavin

nimi. 1. I. I, Pyh ä, paavina 401 t. 402-417,

toimi pontevasti ja taitavasti paaviuden valta-

aseman hyväksi ja otti tehokkaa.sti osaa oppi-

riitoihin (ra. m. hän kirosi Pelagiuksen y. m.).
— 2. I. II, paavina 1130-43, aikaisemmin nimel-

tään Gregorius Papareselio. Hänen täytyi aluksi
väistyä vastapaavinsa Anakletus II: n (ks. t.)

tieltä ja paeta Ranskaan, mutta 1133 keisari

Lothar I vei hänet jälleen Roomaan, ja erinäisten

selkkau.sten jälkeen hänet vihdoin 1138 yleisesti

tunnustettiin paaviksi ; taisteli huonolla menes-
tyksellä Sisilian kuningasta Rogeria \ astaan. —
(I. III, ennen Lando Sitino, Aleksanteri III:n
vastapaavina 1179-80). — 3. I. III. paavina
1198-1216, voimakkaimpia paaveja, mitä p. Pie-

tarin istuimella milloinkaan on istunut. I. III,

joka aikaisemmin oli nimeltään Lothar, Conti'n

kreivi (vrt. Couti), syntyi n. 1160, opiskeli

Pariisissa ja Bolognassa ja tuli 1190 kardinaa-
liksi. I. III:n eusimäisiä tehtäviä oli pa-

lauttaa paaviuden entinen vaiktitusvalta Roo-
massa ja Italiassa yleensä, mikä hänelle pian
onnistuikin. Molempain Sisiliain kuninkaan
Henrik VI: n leski Konstantia tunnusti paa-

vin lääniherrakseen ja asetti hänet poikansa,

sittemmin keisari Fredrik II:n holhoojaksi.

Käyttäen taitavasti hyväkseen Saksan valta-

istuiuriitoja I. III:n onnistui saada paavin-

istuimelle useita tärkeitä etuja. Ranskan ku-
ninkaan Filip II:n Augustin häu pannaan julis-

tamalla sai tottelemaan erästä tuomiotaan ku-

ninkaan avioliittoa.siassa, Aragonian kuninkaan
hän pakotti tunnustamaan paavin lääniherrak-
seen samoinkuin Englannin kuninkaan Juhana
Maattoman, jonka sitäpaitsi oli ttinnustt ttava
paavin kandidaatti Stephen Langton Canter-
buryn arkkipiispaksi. Kaukaisen Ruotsinkin
valtaistuiuriitoihin paavi sekaantui (Sverker
nuoremman hyväksi Eerikki Kniiutinpoikaa vas-

taan, paavin bulla 13 p:ltä marrask. 1208).

L III sai aikaan neljännen ristiretken (1202-04),

tuki pontevasti virolaisten käännytystyötä ja

nostatti ristiretken katareja, valdolaisia ja albi-

gensseja vastaan. I. III vahvisti neljännen late-

raanikokouksen (1215) päätökset muuttumis-
(transsubstantsiatsioni-j opista, korvaripin pakol-

lisuudesta y. m. I. III:n kirkollisen hallinnon

johtavia periaatteita oli ankara keskitys kaik-
kialla. Hän ei ollut, kuten Gregorius VII, aat-

teiden innokas tulkki, vaan rautai.«en tahdon
mies. — 4. I. IV, paavina 1243-54, ennen nimel-

tään Sinibaldo Fieseo, Ilohenstaufien leppymätön
vastustaja, jonka tähden hänen paaviusaikansa
kuluikin taisteluihin Fredrik II:ta ja tämän
poikaa Konradia vastaan. I. IV on keskiajan
suurimpia kanonisteja. — 5. I. V, paavina 21 p.

tammik.-22 p. kesäk. 1276, nautti suurta arvoa
oppinsa takia; hän kirjoitti m. m. kommentaarit
Paavalin kirjeisiin ja Pietari Lombardialaisen
teok.seen „Libri quattuor sententiarum". —
6. I. VI, paavina 1352-62, ennen nimeltään
fitienne Aubert, hallitsi Avignonissa: koetti,

vaikka turhaan, vastustaa paavillisen hovin
tapainturmelusta ; hän oli rauhaarakastava ja

vapaamielinen mies. — 7. I. VII, paavina 1404-06,

ennen nimeltään Cosimo de Migliorati, oli Bene-

dictus XIII:n vastapaavi. — S. I. VIII, paavina
1484-92. ennen nimeltään Giovanni Battista

Cibo, oli heikko ja hyvin siveetön paavi, joka
alensi paaviuden arvoa ja jonka aikana olot

Roomassa olivat sangen surkeat. V. 1484 hän
antoi kirkollisen vahvistuksen noitavainoille. —
9. I. IX, paavina 29 p:stä lokak.-30 p:ään jculuk.
1591, aikaisemmin nimeltään Antonio Faehinetti.
— 10. I. X, paavina 1644-55, ennen Giovanni
Batti-sta Pamlili, antautui veljensä lesken Olym-
pia Maidaichiuan johdettavaksi; pani vastalau-

seen Westfalenin rauhaa vastaan: kirosi Corne-

lius Jansenin opit. — 11. I. XI, paavina 1676-89.

uuden ajan parhaita paaveja. Benedetto Odes-
calchi — se oli I. XI:n entinen nimi — oli syn-

tynyt 1611. Paaviksi tultuaan hän heti pani
toimeen tiseita reformeja (lopetti nepotismin, .sai

raha-asiat järjestykseen, piti huolta pappissivis-

tyksestä y. m.). Hän vastusti probabilistista

siveysoppia, jonka takia oli huonoissa väleissii

jesuiittain kanssa. Ludvik XIV:n kanssa I jou-

tui riitaan Ran.skan hallitsijan oikeuksista

kirkollisissa asioissa ja kirosi Pariisin kokouksen
(1682) päätökset (vrt. Gallikaa uinen
kirkko). — 12. I. XII. paavina 1691-1700.

ennen nimeltään Antonio Pignatelli: hänen aika-

naan riita gallikaanisista vapatiksista sovittiin,

ja yleensä paavin politiikan tarkoittisperänä.

oli lähentyminen Ranskaan: tämäkin paavi

koetti saada aikaan sisäisiä reformeja (m. m.
hän vastusti nepotismia). — 13. I. XIII, paa-

vina 1721-24, ennen nimeltään Michel Angelo
Conti, jesuiittain vastu.staja. (K. O-J

Innoitus 1. inspiratsioni, dogni., inhi-

millinen sieluntila, jossa ylevä aatteellinen sisäl-

lys niin valtavasti täyttää ihmisen mielen, että

hän pystyy siuillisesti tai kirjallisesti luomaan
siitä vastaavan havainnollisen kuvan. Uskon-
noissa senvuoksi puhutaan pyhien kirjoittajain,

kristinuskossa Raamatun innoituksesta!. Raama-
tussa itsessään on tällä aatteella tukikohta Paa-

valin lauseessa 2 Tim. 3,„: ,,kaikki innoitettu (teo-

pneustos) kirjoitus on hyödyllinen opiksi" j. n. e.

Muuten ei Raamatussa ole mitään oppia tästä

asiasta.

Varsinainen innoitusopiu luoja on juutalainen

P h i 1 o n, jonka mukaan pyhät kirjoittajat ovat

olleet Jumalan Hengen tajuttomia välikappa-

leita, joille tämä on ajatuksensa sanellut. Kun
Jumalan Hengen aurinko nousee ihmissielun tai-

vaalle, pimenee inhimillisen tajunnan valo.

Tämän katsantotavan omistivat aleksandrialaiset

kirkonopettajat, etupäässä Origenes, joka piti

Philonia suuressa arvossa, samoin myöskin Au-
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gustinus. Siten tuli innoitusopyii kirkossa ylei-

sesti hyväksytyksi, mutta kun siitä ei ollut oppi-

riitaa, ei se tullut otetuksi kirkon yleisiin tun-

nustuksiin.
Yksityiskohtaisen muodostelun innoitusoppi

•iS-i protestanttisissa kirkoissa 17:nnellä vuosis.

Koska evankeliset perustivat oppinsa Raamat-
tuun, oli heille tärkeätä saada Raamatun auktori-

teetti lujitetuksi. Tämä tahdottiin aikaansaada
sauaiuuuitusopiu (verbaali-iuspiratsiouin) kautta.

Pyhä ITenki ci ollut raamatunkirjoittajille il-

moittanut ainoastaan ajatuksia, vaan myöskin
sanat. Pyhä Henki on Raamatun varsinainen

kirjoittaja, yksityiset tekijät ovat ainoastaan

koneellisia välikappaleita, kyniä. Raamattu on
kaikissa suhteissa virheetön. Menivätpä muuta-
mat reformeeratut niinkin pitkälle, että julisti-

vat heprealaisten vokaalimerkkienkin olevan ju-

malallista alkuperää. Tämä väite sai sijan

sveitsiläisessä uskontunnustuksessa: ..Formula

consensus helvetici" 1675.

18:unella ja 19:nnellä vuosisadalla on sana-

innoitusoppi kadottanut merkityksensä. Itse

raamatuntutkimus on osoittanut sen vääräksi.

Lukuisat tekstitoisinnot. erityisten kirjoittajain

tyylilliset omituisuudet, saman tapauksen tai pu-

heen kertominen eri tavoilla (tärkein esimerkki:

kertomukset H. Ehtoollisen asettamisesta Paa-
valilla ja evankeliumeissa), todistavat, että sana-

iuuoitusoppi on kaava, joka ei sovellu Raamatun
tosiasialliseen tilaan. Epäilemättä raamatunkir-
joittajat ovat olleet Jumalan hengen valaisemia

ja innoittamia henkilöitä, mutta tämä ei suin-

kaan ole estänyt omintakeista toimintaa ja itse-

näisyyttä heidän puoleltansa. Raamatun arvon
tukemiseksi ei tätä oppia tarvita; sen sisällys

puhuu kylliksi itse puolestansa. — Myöskin in-

tialaiset katsovat Vedaa innoitetuksi kirjaksi ja

muhamettilaiset Koraania. [M. Kähler, .,Unser

Streit um die Bibel" (1895) ; M. v. Xathusius,
,,Pyliän Raamatun inspiratsioni ja historiallinen

kritiikki", suomentanut J. A. Maunu (1907) :

N. ISöderblom, ,,0m kanoniska böckers ötver-

mänskliga ursprung" (1908).] E. K-a.

In nomine Dei (lat.) , Jumalan nimessä.

Innsbruck f-hrukj (enneu Innspruck] . Tyro-

lin pääkaupunki, Wipp- ja Inn-laaksojen yhtymä-
kolidassa, 574 m yi. merenp., Brenner-radan var-

rella, ihanalla paikalla korkeitten vuorien vä-

lissä. I:n muodostavat varsinainen kaupunki
(26,866 as. 1900) sekä useat etukaupungit, joista

pari 1903 liitettiin siihen; yht. 50,120 as. (1908).

Suosittu matkailijapaikka. On osaksi uudelleen

rakennettu; siellä on leveitä katuja ja paljon
kauniita rakennuksia. Kirkoi.sta kaunein on

Hofkirehe (rak. 1553-63), jossa on arvokkaita
taideteoksia (m. m. Maksimilian I:n liautapatsas,

renesanssiajan muhkeimpia veistoteoksia) , A, Ho-
ferin y. m. Tyrolin kansallissankarien hautapat-

saita ja muistomerkkejä. Hofkirchessä Ruotsin
Kristiina kuningatar julkisesti kääntyi katoli-

seen u.skoon (1G55). ^Merkillisiii ovat myös T:n

linnat, raatihuone, oikeus- ja kaupungintalot
y. m. Lukuisia muistopatsaita on pystytetty

Tyrolin historian merkkitapauksien johdosta. —
T, on Tyrolin maapäivien ja keskusvirastojen
toimipaikka. Yliopisto (perust. 1672. mutta täy-

dellinen vasta 1869), museo, suuri valtionarkisto

sekä monta koulua. — Puuvilla- ja verkateolli-

suutta, kellonvalimoja. lasin, silkin, hansikkai-
den ja kemiallisten aineitten valmistusta. KauppM
on vilkas. — Muinoin T. oli tärkeä roomal. siirto-

kunta. Sai 1232 kaupunginoikeudet ja joutui

1363 Itävallalle (Habsburgin suvulle). Itävallan

keisarit asuivat usein Innsbruckissa.
(W. S-m.j

Inns of Court [inz 3V köt] (engl.), Englannissa

yhteinen nimitys oikeusoppineiden ja lainoppia

opiskelevain vapaille ammattikunnille tahi yh-

distyksille. Lontoossa on nykyisin neljä täl-

laista korporatsionia. Ne ovat peräisin jo keski-

ajalta ja niillä on vielä nytkin yksinomainen oi-

keus antaa lupa esiintyä asianajajana (ks. B a r-

rister) sekä oikeus asianajajantoimesta erot-

taa se, joka katsotaan siihen arvottomaasi.
[Pearce. ,.History of the Inns of Court" (London

1847) ; Olivecrona, .,Blick pä den juridiska

undervisningens närvarande tillständ i England'"

(1862) : Loftus. ..The inns of court" (1905).]

(O. K:nen.)
In nuce /-«-/ flat.) , .,pähkinäs.sä". siemene.«

sään. alussaan.
Ino [inö'J. kreik. taruhenkilö. ks. Athamas.
In octavo [-ä'vö], kahdeksantaitteisena (kir-

joista).

Inon patterit Uudenkirkon pitäjässä (Viip. 1.)

Inonniemellä Krönstadtin-lahden suvilla, 25 km
kirkolta. Työt alettu syksyllä 1909

;
pattereita

varten pakkoluovutettu maa-alue n. 3 km*.

In optima forma ks. Tn amplissimn
f o r m a.

Inorotsit, ..vierasheimoiset" on Venäjällä

kaikkien ei-vcnäläisten yleisnimityksenä. Ta-
valli.se.sti sitä kuitenkin käytetään merkitsemään

valtakunnan itäisissä ja kaakkoisissa osissa asu-

via alhaisella kehitysasteella olevia heimoja ja

juutalaisia. I. ovat sekä oikeudellisessa että hal-

linnollisessa suhteessa eri asemassa kuin muut
valtakunnan alamaiset. Muutamien i:en, kuten

juutalaisten, a-suinpaikkaoikeus on suuresti ra-

joitettu, niinikään on eräiden, etupäässä paimen-
tolaisheimojen omistusoikeus maahan varsin vä-

hän turvattu, juutalaisilta .sitä paitsi maanomis-
tus kielletty. Siperian paimentolaisheimot mak-
savat veronsa luonnossa (nahoissa) : tämä vero

on nimeltään ,,jasak". Ennen yleisen asevel-

vollisuuden toimeenpanoa olivat lappalaiset, Vie-

nan kuvernementin Kemin piirikunnan karjalai-

set, samojedit ja Siperian heimot vapaat rekryy-

tinotosta. Useat Kaukaasian alkuasukkaat ovat

vastaiseksi vapaat asevelvollisuuden suorittami-

sesta ja maksavat sen sijaan erityistä veroa.

Venäläisessä lainsäädännössä on paljon eri mää-
räyksiä i:ei.sta. J. J. M.

Inosiitti, liha- 1. lihassokeri CbHuOo (luulta-

vasti heksahydrobentsoli C6H6(OH)8: tavataan

eläimen ruumiissa (sydänlihaksessa, keuhkoissa.
munuaisissa y. m.) ja muutamissa kasveissa (her-

neissä, pavuissa). (M. 0-B.)

Inostrantsev /-«'-/• Aleksandr Alek-
sandr o v i t s (s. 1843) , ven. geologi, opiskeli

ensin kemiaa Mendelejevin johdolla, mutta kään-
tyi sitten geologian alalle ja tuli Pietarin yliopis-

toon geologian ja paleontologian dosentiksi 1870,

ylim. professoriksi 1873 ja vakinaiseksi 1880. I.

on tehnyt laajaperäisiä tutkimuksia Aunuksessa
ja Laatokan seuduissa ja sitäpaitsi Kaukasuk-
sessa ja Altai-vuoristossa. Hänen julkaisuistaan.
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joideu lukumäärä on n. 70, mainitsemme vain tär-

keimmät Fennoskandiaan kuuluvia alueita kos-

kevat: „Untersucliungen von Kalksteinen und
Dolomiten als Beitrag zur Keuutnis des Meta-
morphismus" (1872), »Geologinen kuvaus Povent-

san piirikunnasta Aunuksen kuvernementtia"
(ven., 1877). „ytudien iiber metamorphosierte

Gesteine im Gouvernement OlonPT;" (1879), ,,Ein

ueuos äusserstes Glied in der Reihe der amorphen
Kohlenstoffe" (1880), ,,Esihistoriallinen kivikau-

den ihminen Laatokan rantamilla" (ven., 1882),
„t)ber Schungit, ei-u äusserstes Glied in der Reihe
der amorphen KohlenstofTe" (1885). P. E.
Inouye ks. 1 n u j e.

In partibus infidelium, lyh. i. p. (lat.),

ks. Piispa.
In persona [-ö'nä], persoonallisesti, itse.

In pleno f-e'völ (lat.), plenumissa, täysistun-

nossa.

In praxi (kesk. lat.), käytännössä.
In quarto (lat.), nelitaite-koossa (kirjoista).

I. "N. B.. I., alkukirjaimet lat. sanoihin Jesus
nazareniis rex judocoruiti, (Jeesus uasarealaiuen,

juutalaisten kuningas), joilla, evankeliumin mu-
kaan, Pilatus varusti Jeesuksen ristin. Kirjai-

met selitetään myös carbonarien tunnuslauseeksi:
justuiti ntcure ityta lialice (on oikein tappaa
Italian kuninkaat).
Insalivatsioni (lat. salVva = sylki) , syljen se-

koittaminen ruokaan sitä purtuessa.

Insania [-ä'-J (lat.), mielenhäiriö, mielisai-

raus. Tätä vanhentunutta nimitystä käytetään
vielä muutamista mielisairaus-ryhmistä, kuten
insania hysterica, ijisania epileptica y. m.
Ins blaue hinein [hinä'in] (saks.), ,,sinisiin

ilmoihin", puhua tyhjiä, tuulentuomia.
Insectivora ks. Hyönteissyöjät.
Inseraatti (lat. inse'rere = sovittaa sisään),

sanomalehdessä oleva tiedonanto, uutinen ; aikai-

semmin usein = ilmoitus.

Insesti (lat. inccstus, < kieltävä in, ja castvs
= puhdas, siveä) , sukurutsaus.
Insigniat (lat. insVgnia), kunnia-, arvon-

merkit.
Insinuatsioni (lat. insinMäVe = pistää jovelle),

viittaus, syrjäviittaus (ilkeämielinen). Verbi:
T n s i n II e e r a t a.

Insinööri (lat. i7ige'nium = kekseliäisyys, kek-
sintö, sotakone; ransk. ^/((/eHieMr = sotakoneen-

hoitaja) merkitsi alkujaan sotilasteknikkoa, ny-
kyään enimmäkseen korkeamman teknillisen

oppilaitoksen käynyttä henkilöä ; eri toimialojen
mukaan nimitykset: rautatie-i., vesirakennus-i.,

siltarakennus-i. (yhteisesti rakennus-i.) , kone-
(rakennus) i., vuori-i., sähkö-i. j. n. e., siviili-i.

erotukseksi sotilas-i:eistä ja myöskin valtion pal-

veluksessa olevista i:eistä. Tie- ja vesirakennusten
.ylihallituksessa meillä (sekä suuremmissa liik-

keissä yleensä) on yli-i :ejä,vesi- ja rautatieraken-
nuspiiriä hoitavat piiri-i :t, näiden alaisina osasto-

i. ja apulais-i.. rata-i. valmiilla rautateillä, kau-
pungeissa kaupungin-i. j. n. e. Diplomi-i. mer-
kitsi Polyteknillisen opistomme aikoina korkeilla

arvosanoilla kaikissa oppiaineissa, tutkinnon suo-
rittajiutta i:ä, nyt samoinkuin ulkomailla Teku.

korkeakoulun diplomitutkinnon suorittanutta i:ä.

Tohtori-i. on väitöskirjan julkaissut ja Tckn.
korkeakoulussa tohtorin tutkinnon suorittanut
dipl.-i. J. C-en.

Insinöörikongressit. Insinöörien kesken ei

vielä ole mitään vakinaista kansainvälistä jär-

jestöä. Yleisiä insinöörikongresseja on kuitenkin
jo pidetty Barcelonassa 1888, Pariisissa 1889.

Chicagossa 1893, Brysselissä 1897, Pariisissa
1900, Glasgow'ssa 1901, S:t Louis'ssa 1904, Lie-

gessä 1905 ja Dusseldorfissa 1909.

Insinöörikoulu on oppilaitos, jossa sotilas-

insinöörejä kasvatetaan. Ensimäiset i:t pe-

rusti Kaarle VI 1716 Brysseliin ja Wieniin.
Siviili-insinöörejä valmistetaan teknillisissä 0])pi-

laitoksissa. J. C-en.
Insinöörikunta, sotilas- tai valtion palveluk-

sessa olevien siviili-insinöörien joukko; laajim-
massa merkityksessä kaikki erityisesti ryhmitty-
neet insinöörit. Suomen insinöörikunta oli v:een
1887 sotilaallisesti järjestetty, mutta muutettiin
silloin siviilivirkakuntien tapaiseksi (Asetusko-
koelma V. 1860, 1887). Ruotsissa on i:lla vielä

osittain sotilaallinen järjestys. J. C-en.

Insinööriväestö. Insinööriväestöön kuuluvat:
1. insinöörikouluissa valmistuksen saaneet i n-

sinööri upseerit: 2 teknilliset jou-
kot: sapööripataljoonat, ponto-
uieeripataljoonat (sillanrakentajat)

.

miinakomennuskunnat (Saksassa yh-

teisnimi pionieerit), kenttäsähkölai-
tos, rautatiekomennuskunnat sekä
ilmapurjehduskomennuskunnat. I:n

tehtävänä on useimpien sotilaallisiin tarkoituk-

siin tarvittavien teknillisten töiden suorittami-
nen, rakentaa ja kunnossa pitää linnoituksia,

tutkia linnoitustaidon kannalta katsoen tärkeitä

strategisia paikkoja sekä yhdessä tykistön ja

yliesikunnan upseerien kanssa johtaa piiritystä

tai linnoitukseii puolustusta. — Sapöörit suo-

rittavat kenttävarustuksia sekä kaivavat juoksu-

hautoja ; pontonieerit rakentavat uusia ja

korjaavat vanhoja siltoja sekä rakentavat ja

kuntoonsaattavat teitä; miinoittajat suo-

rittavat kaikki miina.sotaan kuuluvat työt.

M. V. B.
Insisioni (lat. incVsiö, < incfdere - leikata

.

sisään), ruumiin ulkopuolisten osien kuten ihon.

siljiiäu ulkokalvojeu kirurginen avaaniineu.

Tätä sanaa käytetään myös sisäosiin tehdyistä

leikkauksista, semminkin kun on kysymyksessä
sisäpuolisten kanavain ja onteloiden avaaminen.
Insisionit suoritetaan tavallisesti leikkaavalla

aseella, veitsellä tai saksilla, ainoastaan poik-

keuksittain, kun on peljättävissä ankara veren-

vuoto, hienolla hehkuvalla raudalla.

Inskriptsioni (lat. inscrVptiu)
,
piirtokirjoitus

(ks. Piirtokirjoitukset): ,.sisäänkirjoi-

tus", eritoten opiskelemaan aikovien ylioppilai-

den lukukausi-ilmoitusten vastaanotto, yliopis-

tollisen lukukauden avajaiset. — T n s k r i p t-

s i o n i p u h e, yliopiston rehtorin juhlallisissa

lukukaudenavajaisissa pitämä puhe. — I n-

skriptsionisaarna, yllämainitussa tilai-

suudessa Nikolainkirkossa pidetty saarna.

Insolatsioni (mlat. insolä'rc = asettaa aurin-

koon), kappaleen valostaminen auringon valolla.

I:n aiheuttama lämpötilan kohoaminen mitataan
aktinometri nimisillä koneilla. Uusin ja

paras niistä on Angströmin keksimä aktinometri

(pyrheliometri). Siinä on rinnan kaksi toiselta

puolen mustattua kuparilevyä, joiden keskipis-

teet yhdistää uusihopeainen lanka. Kummankin
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levyn reunasta johtaa lanka galvanometriin.

Toinen levy valostetaan auringonvalolla, mutta
toinen on varjostimen takana. Valostettu levy

lämpiää enemmän kuin toinen. Syntyy termo-

virta, jonka voimakkuuden galvanometri ilmoit-

taa. Galvanometrihavainnosta voi laskea levy-

jen lämpötilojen erotuksen. I. voidaan mitata
absoluuttisessa mitassa, jos aktinometriu läm-

piäminen synnytetään toinen kerta auringon-

säteilyn, toinen kerta C. G. S.-järjestelmässä

mitatun sähkövirran avulla. I:n suuruutta tut-

kitaan myös Langleyn keksimällä b o 1 o m e t-

rilla (ks. t.). Mainituilla kojeilla saattaa mi-

tata n. s. solaarikoustantin (auringon-

vakion), joka ilmaisee montako kaloria 1 cm"
suuruinen pinta ilmakehän rajalla 1 minuutissa
vastaanottaa kohtisuorasti pintaa kohdanneista
auringonsäteistä. Se lämpömäärä on 3 gramma-
kaloria. U. 8:n.

Insolventti (lat. inso'lvens, < kieltävä in,

ja soZferc = irroittaa, vapauttaa), maksukyvytön;
henkilö, joka ei kykeno lunastamaan sitoumuk-
siaan.

In spe (lat.), .,Loivo--sa", käytetään leikilli-

.>esti henkilöisLä, jotka toivovat saavansa jonkun
viran tai arvon.
Inspehtori (lat. inspector. ransk. inspecteur)

,

oik. tarkastusmies ; tarkastaja, hoitaja, esim.

maatilan tai tehdaslaitoksen hoitaja; myös ylei-

nen virkamiehen nimitys, esim. pakkahuoneen-
inspehtori. — Meidän yliopistossamme on
jokaisella ylioppilaskunnalla inspehtorinsa, joka
toimii sen virallisena valvojana. I:t ovat pro-

fessoreja, vakinaisia tai ylimääräisiä, jotka yli-

opiston kansleri ennen nimitti tähän toimeen
kolmeksi lukuvuodeksi. V:n 1907 asetuksen mu-
kaan osakunta itse valit/see i:nsa määrää-mättö-
mäksi ajaksi ja vaalin vahvistaa konsistori. —
Inspehtorikollegin muodostavat, yliopis-

ton nuorisoa koskevan 1907 asetuksen mukaan,
kaikki ylinppilasosakuntien inspehtorit sekä reh-

tori puheenjohtajana. Sen tulee käsitellä erityi-

siä, ylioppilasnuorisoa ja osakuntia koskevia

asioita, myös vaikeimpia kurinpito-asioita.

Viimemainittu tehtävä kuului ennen n. s. kurin-
pitokomissionille (ks. t.), jossa rehtori oli pu-

heenjohtajana .sekä tiedekuntien ja osastojen de-

kaanit jä-ienuiä. Edv. Ej.

Inspekteerata (lat. inspectä're) . tarkastaa. —
Tnspektsioni (lat. inspe'ctiö) , tarkastur^.

— vrt. Inspehtori.
Inspektoraatti, inspehtorin (ks. t.) toimi.

Inspiratoriset äänteet (lat. inspiräfre = hen-

gittää sisään) on nimenä niillä kielenäänteillä,

jotka muodostetaan henkeä .sisäänpäin vedet-

täessä. Sellaisia sanotaan Tavattavan hottentot-

tien kielessä; ääntämispaikkaansa nähden ne

ovat osaksi laJci- osaksi hanimasäänteitä. — Jos-

kus voi huomata, että meilläkin satunnaisesti

jokapäiväisessä puheessa esim. „niin" sana iiän-

netään henkeä sisään vetilmällä. Myö.s sattuu,
että haukotelle.ssa henkeä sisäänvetäessä — siis

inspiratorisesti — lausumme jonkun sanan.
y. TF.

Inspiratsioni (lat. i?isptr-ä'fiö = sisään puhal-

taminen), luomisvoiman yltyminen, innoitus, ks.

myös Innoitus.
Inspireerata (lat. inspFräVc = puhaltaa -isään,

hengittää sisään), innostuttaa, innoittaa.

Instabiliteetti (kieltävä in ja stabilis - va-

kava), epävakaisuus. — Instabilis, epäva-

kainen.
Installatsioni (uuslat. insiallä'tiö), juhlalli-

set virkaanasettajaiset. — Installeerata,
juhlallisesti asettaa virkaan; asettaa teknillinen
laite paikoilleen, varsinkin sijoittaa sähköjohtoja

rakennukseen ja yhdistää nämä voimakeskuksen
johtoihin.
Instanssi (lat. i7isfo'n;to = hellittämättömyys)

ks. Oikeusaste.
In statu quo (lat.), samassa kohdassa, samassa

asemassa kuin ennenkin, entisellään.

Instillatsioni (lat. !?;sf(ZWrc = tiputtaa) , nes-

temäisen lääkkeen tiputtaminen esim. silmään,

korvaan, haavaan y. m.
Instinkti (lat. i7!s/i'nefMs = kiihotus, kiihotin)

ks. Vaisto. — Instinktiivinen ks^

Vaistomainen.
Institut de droit international [ästity' da

drua' äternnsiona'l] (ransk.), ,,kansainvälisen

oikeuden laitos"". 1873 perustettu eri maiden oi-

keusopyjineiden yhdistys, jonka tehtävänä on ke-

hittää kansainvälistä (julkista ja yksityistä)

oikeutta esittämällä kansainvälisiä oikeussuh-

teita koskevia perusprinsiippejä ja koettamalla
saada ne yleisesti hyväksytyiksi. I. julkaisee
toiminnastaan vuosikirjan ,,Annuaire". Kokouk-
sia pidetään joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Yhdistyksessä on korkeintaan 60 päättävää jä-

sentä ja korkeintaan 60 lisäjäsentä (associös).

Y. 1904 se sai Nobelin rauhanpalkinnon. J. F.

Institut de France [dstity da fräsj, Eanskan
instituutti, Eanskan korkein virallinen tieteelli-

nen ja taiteellinen yhdyskunta, käsittää seuraa-

vat viisi alcatemiaa: Acadömie frangaise,
Acadömie des inscriptions etbelles-
lettres, Academie des science s, Aca-
demie des beau x-a rt s, Academie des
sciences morales et politiques. Kul-
lakin akatemialla on oma hallintonsa; yhteisiä

Icaikille ovat sihteeristö, kirjasto ja muut ko-

koelmat. Jokainen vakinainen jäsen saa palk-
kiota 1,200 fr. ja läsnäolorahoja enintään 300 fr.,

jokainen jiysyväinen sihteeri 6,000 fr. I:lla on
Pariisissa Seinen rannalla oma palatsinsa, jossa

pidetään eri akatemiain julkiset kokoukset ja

kaikkien akatemiain yhteinen vuosi-istunto 25 p.

lokak. Sen hallussa on suuri omaisuus, m. m.
C h a n t i 1 1 y'n linna (ks. t.). I. perustettiin

1795 nimellä Institut national: sai 1816

nykyisen nimensä.
1. Academie franc^ise (Ranskan

akatemia) peru.stettiin 1635; sen tehtävänä
on ranskan kielen puhtauden valvominen ja kan-
salliskirjallisuuden edistäminen; jäsenluku on
40. Tähän akatemiaan pääsemistä pidetään yhä
vieläkin suurena kunniana : huomattava on kui-

tenkin että noiden ,.40 kuolemattoman" luette-

losta puuttuu useita Ranskan suurimpia kirjaili-

joita esim. Pascal, Moliöre, Balzac ja Zola. Aka-
t'Miiian julkaisuista on mainittavin sen suuri

sanakirja ,,Uietionnaire*'. [Mesnard, ,,Histoire

(le rAead^mie francaise".]

2. Academie des inscriptions et
belles-lettres (Pii rtokirjoitusten
ja kaunotieteiden akatemia) toimii

historian- ja kielentutkimuksen alalla; syntyi oi-

kea.staan jo 1663, mutta sai nykyisen nimensä
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vasta 1716; siinä on 40 varsinaista, 10 vapaata,
-.8 ulkomaalaista ja 50 kirjeenvaibtajajäsentä. Sen
pääjulkaisuja on „Histoire littöraire de la France"
,,Recueil des historiens de France" ja ,,Corpus
inscripticnum semiticarum". [Desjardins, „Comp-
tes rendus des söances".]

3. Academie des sciences (Tiede-
akatemia) perustettiin 1666 ; tutkimusalana
matematiikka ja luonnontieteet; jakaantuu 11

osastoon ; 68 varsinaista, 10 vapaata, 8 ulkomaa-
laista ja 100 kirjeenvaihtajajäsentä

; julkaisee
„Comptes rendus" 'ja ,,Memoires". [Maindron,
„L'Acad6mie des sciences".]

4. Acadömie des beau x-a r t s (Kauno-
taiteiden akatemia) syntyi 1648, sai ny-

kyisen nimensä 1816; 5 osastoa; 41 varsinaista,

10 vapaata, 10 ulkomaalaista, 40 kirjeenvaihtaja-

ja 10 vapaata kirjeenvaibtajajäsentä; julkaisee

v:sta 1858 „Dictionnaire de TAcadömie des
beaux-arts". [Delaborde, „L'acad6mie des

beaux-arts".]

5. Acadömie des sciences morales
etpolitiques ( Moraali- ja valtiotie-
teiden akatemia) perustettiin 1795; 5 osas-

toa: 40 varsinaista, 10 vapaata, 6 ulkomaalaista
ja 48 kirjeenvaibtajajäsentä.

J. F.

Institutiones
( <; lat. i7istitu'Uö = laitos, ope-

tus) . Näin nimitetään oikeustieteessä yleiskat-

sauksen tapaista oikeuden esitystä, teosta, jonka
tarkoituksena on antaa oikeustieteen alkeet tai

esittää jonkun maan tai kansan oikeuden pää-
piirteet. Nimitystä käyttivät jo klassillisen ajan
roomalaiset juristit. Ensimäinen tämänniminen
roomalainen teos on Gaj uksen kirjoittama
„Institutionum juris civilis commentarii IV"
(n. 160 j. Kr.). Tämän esikuvan mukaan antoi

sitten keisari Justinianus laatia tuon nimellä
„Justiniani institutiones" ilmestyneen tunnetun
teoksen, joka tuli „Corpus juris" (ks. t.) teoksen
osaksi ja joka, samalla kuin se oli tarkoitettu
oikeustieteen oppikirjaksi, vabvistettiin voi-

massaolevaksi laiksi. (O. K:nen.)
Institut Pasteur [ästity' pastÖ'rJ ks. P a-

« t e u r.

Institutsioni (lat. inslifiVfiö) laitos, esim.

yliopiston eläintieteellinen, fysiologinen, fyysil-

linen j. n. e. laitos.

Instituts Solvay [ästity' -vc'J, Solvay'n lai-

tokset; joukko Brysselin yliopiston ybteydessä
olevia tieteellisiä opetus- ja opintolaitoksia, jotka
OD perustanut tebtailija E. Solvay (ks. t.).

Nämä laitokset ovat: Institut de pbysio-
logie (fysiologinen laitos), Institut de so-
ciologie (sosiologinen laitos), ficole des
sciences politiques et sociales (valtio-

ja yhteiskuntatieteiden opisto), joka muodostaa
erityisen tiedekunnan Brysselin yliopistossa,
ficole de commerce (kauppaopisto), jonka
kurssin suorittaneet saavuttavat kauppatieteiden
insinöörin arvon (ingenieiir Commercial).
Instituutti (lat. institu'tum, < institu'ere =

järjestää, perustaa), tieteellinen laitos (esim.
Nobelin i., Karoliininen i. Tukholmassa), ylempi
oppilaitos.

Instrueerata (lat. i7?sfrM'ere = varustaa), opas-
taa, antaa tarkat ohjeet.
Instruktiivi (lat. instructVvus = varustami-

sen sija), eräs länsisuomalaisten kielten, suo-
32. III. Painettu -Vsll.

messa -n-päätteisenä esiintyvä nimisanain sija-

muoto: keinonto (vanh. nimitys: avunto) . Suo-
men i. ilmoittaa tavallisimmin: keinoa, jolla työ
toimitetaan (esim. käsin ladottu kirja) , tapaa,
miten tekeminen tapahtuu (esim. kylin söi, selin
makasi), määrää, missä erin (esim. viinaa myy-
dään viisin liiroin) tai kuinka suuressa joukossa
(esim. me menemme kahden mielien), sekä ra-

joittamatonta ja määräämätöntä aikaa (esim.
öin, päivin ole turvani!). A. K.
Instruktiivinen (lat. instru'ere - varustaa),

opettavainen, valaiseva.

Instruktsioni (ks. I n s t r u (m- r a t a) , ohje.

määräys.
Instruktööri (ks. Instrueerata), hen-

kilö, joka antaa (käytännöllisiä) ohjeita: neu-
voja.

instrumentaalimusiikki (ks. Instru-
mentti ja Musiikki), soittimilla esitettävä
musiikki, vastakohtana laulu- 1. vokaalimusii-
kille, kuin myös soittimien säestämälle laululle.
Vanhalla- ja keskiajalla i. oli enimmäkseen soolo-

improvisatsionia, jonka vuoksi ei soitettavia

sävellyksiä merkitty nuotteihin. Vanhimpina
soolosoittimina olivat puhaltimet, etenkin puu-
puhaltimet; kielisoittimia käytettiin etupäässä
laulun säestykseen ja metallipuhaltimia sotilaal-
lisiin tarkoituksiin sekä juhlakulkuihin ja uhri-
toimituksiin. Laulua säestäessä soittimet seurasi-
vat lauluääntä joko samoin sävelin tahi oktaa-
veissa; vaihtelua aikaansaavat vain tilapäiset

korusävelet sekä lyhyet välisoitot säeryhmien lo-

missa. Kehittyneempi i. perustuu joubisoittimien
tekniikkaan. Niitä ruvettiin Euroopassa käyttä-
mään ainakin jo 9:nnellä vuosis. ; 16:nnella vuo-
sis. niitä jo oli monta eri lajia, ja moniäänisen
sävellystaiteen kehittyessä käytettiin lauluään-
ten ohella soittimiakin yhdysesityksiin. Mutta
vasta jälkeen v:n 1600 eristäytyi i.-tyyli eri

sävellyslajiksi ja sai omaa nuottikirjallisuutta
ori soolo-soittimia ja orkesteriyhtymiä varten.
Sittemmin on i., suurten säveltäjäin kehittä-

mänä (Bach, Haydn, Beethoven, Chopin, Wagner,
Brahms y. m.), jättiläisaskelin kohonnut nykyi-
selle, kaikkea sielunelämän runsautta ilmentävälle

taiteelliselle tasolleen. 7. K.
Instrumentaalinen, mus., soittimenkaltainen,

soittimellinen (esim. lauluäänessä i. väritys, sä-

vellyksessä i. luonne). I. K.
Instrumentalisti, soittokuntaan kuuluva soit-

taja.

Instrumentatsioni (ks. Instrumentti),
.soittimille asettelu 1. soitinnus, tulee kysymyk-
seen etenkin orkesteri-sävellyksessä. Tietysti on
kaikessa säveltämisessä otettava huomioon nii-

den soittimien (ja lauluäänien) luonne ja esitys-

kyky, joita varten sävellys on tarkoitettu ; toi-

senlaiset sävelybtymät ovat omansa edullisem-

masti ja vaikuttavammasti soimaan esim. uruilla

kuin pianolla, tahi jouhikvartetissa taikka kuoro-
laulussa. Mutta orkesterissa yhtyy kokonaisvai-
kutukseksi niin monenlaisia soittimia ja soitin-

ryhmiä, että niiden hallitseminen kysyy säveltä-

jältä aivan erityistä kykyä ja tottumusta. Nykyi-
nen säveltaide on i:ssa saavuttanut huimaavan
taituruuden; ja vaara on tarjona, että sen lois-

tolla useinkin peitetään säveltuotannon sisällistä

köyhyyttä. Etevimmät i:n kehittäjät ovat olleet

Montevordi, Haydn, Berlioz, Wagner ja Richard
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Strauss. Oppikirjoja i:ssa ovat laatineet Berlioz,

Gevaert, R. Hoffmann, E. Prout y. m.
/. E.

Instrumentti (lat. insiruTne'ntum, se mikä on

jollakin varustettu), välikappale, työase, koje;

soittokone.
Insubordinatsioni (l;it. kieltävä in, sub = ix]h\

ja ordi?iä'fiö = määräys) , rikos sitä tottelevai-

suutta vastaan, jota jokainen sotilashenkilö on
velvollinen osoittamaan esimiehilleen ja ylempi-

arvoisille.

Insubrit (lat. Insubres) , kelttiläinen (galli-

laiuen) kansa, tuli u. 400 e. Kr. Pohjois-Italiaan,

karkoitti sieltä etruskit ja perusti Mediolaniu-
min sekä ulotutti valtansa etelään Po-jokeen
saakka. Sittenkuin roomalaiset olivat kukista-

neet boijit (ks. t.) ynnä lingonit, voitettiin i.

Clastidiumin (nyk. Casteggio) luona 222 ja Me-
diolanium valloitettiin. Toisen puunilaissodan

aikana insubrit samoin kuin muut kelttiläiset

heimot nousivat sotaan, mutta kukistettiin ja

roomalaistuivat aikaa myöten. K. J. H.

Insulinde, hollantilaisten antama nimitys

I t ä-I ntian saaristolle: tarkoittaa va r-

sinkin heidän omia siirtokuntiaan, ks. Alanko-
maiden Intia.
Insulteerata (lat. i«SMZ/ä're = hypätä päälle),

törkeästi loukata, häväistä.
Insultti (ks. Insulteerata). törkeä louk-

kaus. — Lääket., äkillinen vamma.
In summa [-ä] (lat.), yhdessä, yleensä: yh-

dellä sanalla.

Insurgeerata (rau-sk. instirgcr, < lat. intu'r-

grere=nousta) , nostattaa kapinaan. — I n s u r-

g e n 1 1 i, kapinoitsija.

Intaglio [-ta'l}o] (it.), jalo tai puolijalo kivi,

johon on hiottu syvennettyjä kuvioita; vasta-

kohta: k a m e a, jonka kuviot ovat korotettuja.

Intakti (lat. inta'ctus, •< kieltävä in, ja tan-

(yerc = koskettaa)
,
„koskematon" : siveä, neitseel-

linen.

Intarsia (it. : ransk. marqiieterie) , huoneka-
lujen, kuorituolien ja seinäraamitusteu korista-

minen erivärisillä puu-, norsunluu- ja metalliva-

joituksilla eli faneereilla. I. oli jo antiikillekin

tunnettu, mutta kukoistaa myöhemmin etenkin

Italiassa 1400-luvulla ja leviää renesanssin mu-
kana yli koko Euroopan. I:n vaivaloinen ja huo-

lellisuutta kysyvä työtapa ei elänyt 1500-lukua pi-

temmälle, mutta on uudestaan meidän aikoinamme
päässyt huonekaluteollisuudessa käytäntöön, jos

kohtakin rajoitetussa määrässä. [Scherer, „Technik
d. I." (1891); Teirich, „Ornamente" (1876),

Meurer, ,,Ital. Flachornamente" (1879) ; Fournier,

„Trait6 d'ebenisterie et de marqueterie" (1904);

Forcella-Beltrami, ,,La tarsia e la scultura in

legno" (1895).] TJ-o. N.

Integer vitae scelerisque purus (lat.), „nuh-

teeton elämältään ja rikoksesta vapaa", Horatiuk-
sen erään runon (,,Carmina" I 22) alkusanat.

Runoelman ensimaiseen säejaksoon perustuu tun-

nettu hautalaulu, jonka F. F. Flemming on sä-

veltä n j't.

Integraali (lat. i»/e^er = kokonainen), mat.,ks.

1 n t e g r a a 1 i 1 a s k e n t o.

Integraalilaskento (lat. integer = eheä) , diffe-

rentsiaalilaskennon (ks. t.) vastainen toimitus.

Kun differentsiaalilaskennossa määrätään tunne-
tun funktsionin y - f(xj derivaatta 1. different-

siaaliosamäärä j~.= f'(ocj, kysytään integraali

-

laskennossa sitä funktsionia F(x), jonka deri-

vaatta on yhtä suuri kuin tunnettu funktsioni

f(x). Etsitty funktsioni on f(xj:n integraali ja

se Taerkitään i^ f(xjdx. Koska jokaisessa diffe-

reutsioimisessa katoaa vakioluku, sisältyy siis

päinvastoin jokaiseen täydelliseen integraaliin

määräämätön vakio-i. Senvuoksi sanotaankin
tällaista integraalia määräämättömäksi.
Määrätty integraali taas on kahden sellaisen

määräämättömän integraalin erotus, jotka on
saatu antamalla vapaasti muuttujalle kaksi eri

arvoa. Viimemainitut arvot ovat integraalin

raja-arvot ja ne merkitään integratsionimerkin

ylä- ja alipäähän. Esim. jos F(xJ on integraalin

Cf(xjdx arvo, on meillä yleisesti F(x) = ^f(x)dx

-j- vakio. Mutta, jos otamme määrätyn integraa-

lin raja-arvojen 1 ja 2 välillä, on silloin J*f('x^da:

1

-F (2)—F(l). Määrätty integraali määritellään

myös sellaisen summan raja-arvona, jonka muo-
dostavat tunnetun funktsionin määrätyt arvot,

kun näiden arvojen määrä lähenee äärettömyyttä.
I:lla on suuri käytäntö sekä teoreettisessa että

käytännöllisessä matematiikassa, fysiikassa ja

tähtitieteessä. Mainittakoon vain, että integroi-

malla määrätään käyrien viivojen pituuksia ja

niiden rajoittamien sekä tasaisten että kaarevien
pintain pinta-aloja, kappaleiden tilavuuksia ja

niiden painopisteen asennot y. m.
I. juontaa, samoin kuin differentsiaalilasken

tokin, alkunsa Newtonista ja Leibnizistä, mutta
sen varsinaiset kehittäjät olivat veljekset Jac-
ques ja Jean Bernoulli. J. K.
Integratsioni (ks. Integraalilasken

t o) , laskutoimitus, jonka avulla etsitään jonkun
differentsiaalin tahi differentsiaaliyhtälön integ-

raali. Tällöin käytetään useita eri menettely-

tapoja. Mitä differentsiaalij^htälöiden integrat-

sioniin tulee, voidaan se, varsinkin korkeamman
kertaluvun yhtälöissä, ainoastaan erityisissä ta-

pauksissa suorittaa täydellisesti. J. K.

Integriteetti (lat. integer = e\n:ä.) , vahingoit-

tumattomuus, loukkaamattomuus, eheys. —
Kansainvälisoikeudessa ymmärretään integritee-

tillä valtion alueellisen eheyden loukkaamatto-

mana säilyttämistä. — Raamatun integriteetillä

tarkoitetaan raamatullisten kirjain väärentiv

inättömyyttä ja muuttumattomuutta.
Integumentti (lat. integume'ntum) , ruu

miinpeite, eläint., muodostaa eliön ulkopuoli

sen suojelevan peitteen samalla kuin se, riippuen

moninaisista suhteista ulkomaailmaan, useimmi-

ten saa suoritettavakseen muitakin fysiologisia

tehtäviä. Selkärangattomilla eläimillä i. on

yleensä yksinkertainen epiteli, selkärankaisilla

sen muodostavat moninkertaisesta epitelistä muo-

dostunut ulkopuolinen orvaskesi 1. epidermi?
(syntynyt ektodermista) ja tämän alla oleva

sidekudoksesta muodostunut verinahka 1. corium
(syntynyt mesodermista), joka näillä eläimillä

suuresti lisää i:n vahvuutta. I:n merkitys suo-

jelevana peitteenä ilmenee selvimmin niissä

moninaisissa suojus- ja tukimuodostuksissa, jotka

syntyvät sen eritteistä. Sellaisina muodostuksina
e.'^iintyvät kiinteät kutikula-rangot esim. hyd-
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roidipolyyppien kuorikerros, niveleläinten ki-

tiinipanssari, nilviäisten kalkkikuori, vaippa-

eläinten selhiloosavaippa, ja limaiset rauhaserit-

teet madoilla ja nilviäisillä y. m. Selkärankai-
silla syntyy orvaskeden päällimäisen kerroksen
sarvettumisesta erilaisia suojusmuodostuksia:

kilpikonnien panssarin sarveisaine, käärmeitten
ja sisiliskojen sarveissuomut ja kilvet, lintujen

höyhenet, nisslkästen karvat ja sarvet, matelioit-

ten, lintujen ja nisäkästen kynnet. Verinahasta
syntyneitä luutumia ovat kalojen suomut ja luu-

levyt kroJcotiilien,- kilpikonnain ja vyötiäisten
panssarissa. Samoin verinahasta syntyneitä suoje-

levia rankomuodostuksia ovat merisiilien y. m.
piikkinahkaisten kalkkilevyt ja -piikit.

K. M. L.

Intekninki (ruois. iriteckniny) , kiinnitys

(ks. t.).

Intellekti (lat. intelle'ctus)
,
ymmärrys, aja-

tuskyky (havainnon ja mielikuvituksen vasta-

kohtana) ; myöskin yleisemmin sielunelämän tieto-

puoli, „mieltäminen" (tunteen ja tahdon vasta-

kohtana; — vrt. Ajatteleminen). A. Gr.

Intellektuaalinen, intellektiin kuuluva, äly-

peräinen, ajatuksellinen, henkinen. „I. havainto"
eli „i. näkemys" („intellektuelle Anschauung")
ks. Intuitsioni.

Intellektualismi. 1. Se sielutieteellinen ja meta-
fyysillinen mielipide, että tietokyky on hen-

gen olennaisin kyky, tärkeämpi tahi alkuperäi-

sempi kuin tunne ja tahto (vastakohta etenkin
Toluntarismi) . 2. Se tieto-opillinen mielipide, että

ymmärrys eli ajatteleminen, eikä havainto, antaa
meille todenperäisen tiedon (vastakohta sensua-
lismi). 3. Siveysopissa = ..järkimoraali", s. o. se

mielipide, että siveelliset periaatteet johtuvat jär-

jestä, ajatuskyvystä (vastakohtana varsinkin
tunnemoraali)

.

A. Gr.

Intelligenssi (lat. intellige'ntia) . ymmärrys,
äly, ajatuskyky.

Intelligentti, älykäs, ymmärtäväinen.
Intendentti (ransk. intendant, •< lat. inte'n-

dere = jännittää, innokkaasti harjoittaa jota-

kin), hoitaja, esimies, henkilö, jolle on uskottu
jonkun asian johto, käytetään virkamiesten
(esim. teollisuushallituksen i.) , tieteellisten ja

taiteellisten laitosten johtajain nimityksenä (esim.

museon i.. Taideyhdistyksen i.) j. n. e. Inten-

denttejä on myöskin sotaväen intendenttihalli-

tuksissa (ks. t.) . — Ranskassa ennen v:n 1789
vallankumousta maakunnan korkeimman halli-

tusmiehen nimi.

Intendenttihallitus 1. intendentuuri,
useimpien maiden armeioissa se virkakunta,
jonka huolena on sotajoukkojen hallinto ja ta-

lous. Ylin johto on tavallisesti sotaministeriöllä.

Intendentuuri ks. Intendenttihalli-
t u s.

Intensiivinen (< lat. inte'ndere - jännittää,

pingottaa), jännitetty, sisällisesti voimakas. I. eli

voimaperäinen suure on se, jonka merkitys ja

olemus on sen voimakkuus (esim. valo, sähkö),

ekstensiivisen (vrt. t.) eli ulottuvaisen suureen
vastakohtana. A. Gr.

Intensiivinen maatalous 1. voimaperäi-
nen maatalous tunnetaan siitä, että siinä

käytetään runsaasti pääomaa tai työtä taikka
näitä molempia pinta-ala yksikköä kohti. Kuta-
kin tapausta varten sopivimman intensiteetti-

asteen määräävät etupäässä 1) tilan relatiivinen

etäisyys liikekeskuksesta eli maataloustuotteiden
myyntipaikasta sekä maataloudessa tarvittavien,

ostettavien tuotantovälineitten ja kulutusaineit-
ten ostopaikasta, 2) tilan luontaiset suhteet.

3) maanvijelystekniikan kanta ja 4) maatilan
hoitajan kyky. Riippuen siitä, kumpi mainituista
tuotantovälineistä tulee erityisen runsaasti käy-
tetyksi, puhutaan työ- ja pääoma-intensiivisestä
maataloudesta. Pääomasta voi vielä joku erityi-

nen laji saada erittäin suuren käytännön, jonka
vuoksi erotetaan esim. lanta-, rehu- ja kone-inten-
siivinen maatalous. Intensiivisen vastakohtana
on ekstensiivinen (laajaperäinen) maatalous.

J. E. S.

Intensioni (lat. inte'ndere = tarkoittaa jota-

kin) , tarkoitus.

Intensiteetti (ransk. inteyisite < lat. inten-
dere = jännittää), sisäinen voima, voimakkuus,
paino, ponsi, kiihkeys; intensiivisen suureen
(myöskin henkisen) vaikutuksen voima.— Kielit.,

äänteitä, tavuja, sanoja, lauseita äännettäessä
puhe-elinten kautta työntyvän ilmavirran voi-

makkuus, joka eri äänteissä, tavuissa j. n. e.

tavallisesti on erilainen. Puheäänettömien ään-

teiden i. on tavallisesti puheäänellisten i:iä voi-

makkaampi, koska edellisiä äännettäessä ilma-

virta ei kohtaa estettä kurkunpäässä. (Y. W.)
Inter (lat.), välissä, seassa.

Inter arma silent leges (lat.), „sodassa lait

vaikenevat". Ciceron puheessa ,,Pro Milone",

4:s luku, esiintyvä lause.

Interdentaali (lat. inier = välissä, ja dens =

hammas), hammasäänne, jota muodo.stettaessa

kielenkärki työntyy ylä- ja ala-hampaiden väliin.

I:eja ovat esim. engl. (puheäänellinen) th = (5 ja

(puheäänetön) th = /> sanoissa the ja t h i n g.

vrt. D e n t a a 1 i. Y. W.
Interdikti (lat. interdi'ctum, < interdVcere

= kieltää). 1. Room. oik., ylemmän virkamiehen
kieltävää tai velvoittavaa laatua oleva päätös,

joka annettiin kahdelle asianosaiselle tai mää-
rättyjen asianhaarain vallitessa toiselle heistä.

Näillä oli usein välipäätöksen luonne. — 2. Kir-

kollinen rangaistus (interdictum s. o. officiorum

sanctorum), sellainen, että jumalanpalvelus oli

kielletty. Tämä rangaistus kehittyi pannasta

(ks. t.) siten, että tämän erikoinen seuraus (erot-

taminen jumalanpalveluksen siunauksesta) muut-

tui itsenäiseksi rangaistus- ja pakotuskeinoksi.

Paikallinen i. (interdictum locale) kielsi juma-

lanpalveluksen suorittamisen määrätyltä seudulta

tai piirikunnalta, persoonallinen i. (interdictum

jicrsonale) koski määrättyä henkilöä; näiden mo-

lempien välimuoto (interdictum amhulatorium)

sisälsi sen, että jokainen paikkakunta, johon

interdiktin alainen henkilö tuli, heti ja niin

kauaksi kuin sellainen henkilö siellä viipyi, jou-

tui interdiktiin. Paikallinen i. oli joko yleinen

(interdictum generale) kokonaista maata, tai osit-

tainen (i. particularej, yksityisiä paikkoja (kau-

punkia, kirkkoa j. n. e.) koskeva. Ensinmainittu

oli tehokkaimpia pakotuskeinoja. Alkuaan siihen

sisältyi yleinen sakramenttien hoidon, jumalanpal-

veluksen ja kirkolli.sen hautauksen lakkaaminen:

myöhemmin kuitenkin myönnettiin lievennyksiä,

niin että muutamia toimituksia (kaste, konfir-

matsioni, ehtoollisen jakaminen sairaille ja kuole-

vaisille, hiljaisten messujen lukeminen) sai suo-
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rittaa. Muutaiiiille luostarikunnille (esim. fran-

siskaaneille) myönnettiin lisäksi erikoisia inter-

diktin lievennyksiä. Näin paikallinen i. menetti

merkityksensä ja on vähitellen kadonnut käytän-

nöstä. Persoonallinen i. on vielä käytännössä,

sekin on sekä yleinen (generale), kun se koskee

ryhmiä, tai osittainen (particularej koskiessaan

yksityistä henkilöä; hengellisiin nähden se mer-
kitsee lievänpuoleista virasta pidättämistä.

(L. H.)

Interdum dormitat Hom.erus ks. Q u a n d o-

que bonus dormitat Homerus.
Interferenssi. Jos kimmoisessa aineessa läh-

tee kahdesta tai useammasta pisteestä aaltoliik-

keitä (ks. t.), niin ne synnyttävät yhtymäkoh-
dissaan resultanttiliikkeen, jota sanotaan aalto-

jen interferenssiksi. Ilmiö on havaittava

niin hyvin vesi- (neste-) ja ääni-aaltojen kuin
lämpö-, valo- ja yleensä elektromagneettisten aalto-

jen yhtyessä. Yksinkertaisinta on tutkia kahden
samasta lähteestä tulevan aaltoliikkeen i:ä.

Niissä kohden väliainetta, joissa aallonlaakso ja

harja yhtyvät, syntyy tasapaino. Missä taas

kaksi harjaa tai laaksoa yhtyy, syntyy kaksi

kertaa suurempi harja tai laakso. Ääniaaltojen

i:ä saattaa tutkia esim. Quincken interferenssi-

putkella, s. o. soikeaksi renkaaksi taivutetulla

messinkiputkella, johon vastakkaisille puolille on

liitetty kaksi lyhyttä avonaista putkea. Toisen

sivuputken eteen asetetusta sävelraudasta put-

kessa eri suuntiin levinneet ääniaallot tulevat

toisesta putkesta kuulijan korvaan ja kumoavat
tai vahvistavat toisensa sen mukaan, yhtyvätkö
laakso ja harja tai kaksi harjaa (kaksi laaksoa).

Valoaaltojen i:ä Fresnel on tutkinut kahden tyl-

sän kulman keskenään muodostavalla kuvasti-

mella, jotka valaistaan samalla, hienosta raosta

tulevalla valolla. Heijastuneet aallot ovat

yleensä yhtyessänsä kulkeneet eri pitkät matkat.

Kohdissa, missä matkojen erotus on pariton luku

puolia aaltovälejä, valoaallot kumoavat toisensa.

Siinä syntyy musta juova. Valoisimmat kohdat

ovat taas siinä, missä tämä erotus on parilli-

nen luku puolia aaltovälejä. — Elektromagneet-

tisten aaltojen i:ä on ensiksi Hertz kokeellisesti

tutkinut. U. S:n.

Interfolieerata (lat. inter = välissä, ja fölium

= lelitil. varustaa kirja puhtailla välilehdillä

muistiinpanojen tekoa A'arten.

Interglasiaaliset kerrostumat (lat. inter =

väljssä, ja glacics = ydä) , sellaiset hiekka-, vierin-

kivisora-, savi-, turve- y. m. muodostumat, jotka

ovat kerrostuneet jääkauden moreenisorapatjojen

väliin. Niihin perustuvat ne teoriat, että jääkau-

sia on ollut useampia, ja niiden välissä lämpi-

mämpiä interglasiaalikausia (vrt.

Jääkausi). Huomattava on kuitenkin, ettei-

vät kaikki moreeninväliset (intermoreeniset)

kerrostumat merkitse todellista interglasiaali-

kautta. Lukuunottamatta sitä, että ne monesti

ovat vain vanhemman maaperän möhkäleitä,

jotka jäätyneinä ovat liikkuneet maajään mu-
kana kokonaisina ja hautaantuneet moreeniin,

on tuollaisia kerrostumia myös syntynyt maa-
jään sulamisaikana, kun väliaikaisen ilmaston kyl-

menemisen sattuessa jäätikkö on uudelleen kas-

vanut jonkun verran ja kasannut moreenisoraa

sen reunan edustalle kerro.stuneitten fluviogla-

siaalisten muodostumain päälle. Näin ovat Fen-

noskandian moreeninväliset kerrostumat selitet-

tävät. Niissä ei milloinkaan ole tavattu fossiileja.

Pohjois-Saksassa Rixdorfissa y. m. sen sijaan on
intermoreenisia kerroksia, jotka varmasti ovat
alkuperäisillä sijoillaan ja lisäksi sisältävät ver-

raten lämpimän ilmaston eläinten ja kasvien
jäännöksiä. P. E.

Interim (lat.), väliaikaisesti, toistaiseksi. —
Kirkkohistoriassa i. tarkoittaa niitä välityskaa-

voja tai keisari Kaarle V:n antamia uskonnon-
säädöksiä, joiden tarkoituk.sena oli järje.stää

katolisten ja protestanttein väliset suhteet „tois-

taiseksi", s. o., kunnes yleinen kirkolliskokous

ne ratkaisisi. Nämä interim-asetukset, joilla on

nimensä sen paikan mukaan, missä ne esitettiin

hyväksyttäviksi, ovat seuraavat: Regensbur-
gin interim (ks. t.) v:lta 1541, jonka kato-

liset ruhtinaat hylkäsivät, Augsburgin in-

terim (ks. t.) v:lta 1548, jossa oikeastaan vaa-

dittiin uutta Rooman alle alistumista, ja Leip-
zigin interim (ks. t.) v:lta 1548, lievennetty

muoto Augsburgin interimiä; sekään ei vienyt

mihinkään ratkaisuun. (L. H.)

Interimistinen (ks. I n t e r i m), väliaikainen.

Interiööri (ransk. interieur), sisäosa, -puoli;

sisäkuva (maalaus, piirros, valokuva j. n. e. ,
joka

esittää rakennuksen sisäosia) , sisäinen, kotoinen

tapahtuma. Vastakohta: Eksteriööri.
Interjektsioni (lat. interje'ctiö = lomaan

heitto) , kiihtosana, eräänlainen taipumaton par-

tikkeli, jota käytetään huudahduksena ilmaise-

maan puhujan välittömiä tunteita, iloa, surua,

tu.skaa, kummastusta, inhoa j. n. e.; esiintyy mil-

loin yksinään, milloin jonkin lauseen yhteydessä,

vaikka irrallaan tämän yhdenjaksoisesta raken-

teesta, esim. voi, mikä onnettomuus 1 I:n tapaan
käytetään joskus muunkinlaisia sanoja, esim. en,

peijakas, minä tule

!

A. K.

Interkalaarinen kasvu ks. Kasvaminen.
Interkolumniumi (lat. intercolu'mnium)

,
pyl-

väsväli samassa pylväsrivissä.

Interkostaalinen kylkiluitten välinen ; i.

neuralgia, hermokipu kylkiluitten välisten

hermojen haaraantumisalueissa. (M. 0-B.J
Interlaken [-ä-], kylä ja vilkasliikkeinen mat-

kailijapaikka Bernin kanttonissa, Sveitsissä,

viehättävällä paikalla 567 m yi. merenp. Brien-

zin ja Thunin järvien välissä (lat. inter lacus

- järvien välissä) . Thun - I. - Meiringenin radan
solmukohta ja Lauterbrunnenin, Grindehvaldin

ja Schynige Platten paljon käytettyjen vuorira-

tojen alkukohta ; n. 3,000 as. Järviliikenteen höy-

rylaiva-asema (2,8 km pitkä kanava yhdistää jär-

vet toisiinsa). Berner Oberlandin matkailijalii-

kenteen keskus, vuosittain 300,000:kin matkaili-

jaa. Suurenmoisen ihana ympäristö ja näköala

m. m. Jungfrau-huipulle (ks. kuvaa art:ssa A 1-

p i t) . I. on uudenaikaisesti rakennettu, komeita

hotelleja ja istutuksia. Leudon ilmanalansa

vuoksi myös paljon käytetty ilmaparantola. —
I:ssa oli keskiajalla augustinolaisluostari(1130-

1528). (W. S-m.J

Interlineaari (lat. inter = välissä, ja llnea

= rivi), rivien väliin kirjoitettu tai painettu. —
I.-k ä ä n n ö s, alkuperäisen tekstin rivien vä-

lissä oleva sananmukainen käännös.

Intermezzo f-me'dzo] (it.). 1. 16:nnella vuosia.

Italiassa käytäntöön tullut välinäytös, jommoisia

esitettiin murhenäytelmien ja oopperoiden var-
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ginaisten näytösten lomi?sa. Vähitellen muodos-

tettiin saman illan välinäytökset samaa (enimmi-

ten koomillista) aihetta käsitteleväksi sarjaksi

(I n t e r m e d i u m)
,

ja vihdoin ne eristettiin

itsenäiseksi kokonaisesitykseksi (o p e r a buf-
fa).-

2. Pianosävellys, joka luonteensa puolesta sopii

esitettäväksi konserttiohjelman päänumerojen lo-

missa. Tätä nimitystä on käyttänyt ensin Schu-
mann, sitten myös Heller ja Brahms.

3. Välikohtaus. /. K.
Intermitteeraava (lat. intermi'ttere - jättää

väliä), aika-ajoin tai määrä-ajoin uusiutuva:
i.-kuume, oikeastaan jokainen kuumetauti, jossa

kahden kuumepuuskan välillä esiintyy kuumee-
ton väliaika, mutta erittäinkin horkka 1. malaria
(ks. t.), jossa kuumeen kulku on tällainen.

(M. 0-B.)
Intermittentti ks. Intermitteeraava.
Intermoreeniset kerrostumat ks. Inter-

glasiaaliset kerrostumat.
Internaatti (lat. inte'rnus = sisäinen) , kas-

vatuslaitoksen (opiston) yhteyteen järjestetty

oppilasasunto, jossa oppilaat saavat täysihoidon
ja samalla ovat laitoksen valvonnan alaisia.

Koska tällaisissa oppilaskodeissa elämän aina
täytyy olla aivan erikoisten, tavallisesta perhe-

elämästä poikkeavien sääntöjen alaisena, eivät

ne kasvatusopin kannalta yleensä ole suositel-

tavia. Erinäisissä oppilaitoksissa (aistiviallisten

oppilaitoksissa, pahantapaisten kasvatuslaitok-

sissa ja joissakuissa ammattikouluissa) ne kui-

tenkin ovat melkein välttämättömiä.

Internationale Musik-Gesellschaft (I M G),
1899 perustettu ,,kansainvälinen musiikkiseura"
musiikkitieteen kehittämiseksi (ks. Fleischer).
Seura julkaisee „Sammelbände der I M G" ja

„Zeitschrift der I M G", saksan, ranskan, englan-
nin ja italiankielellä. Sillä on haaraosastoja enim-
missä sivistysmaissa ; Helsingin haaraosaston
pani alkuun M. Wegelius 1901 ; varsinaisesti se

on perustettu 1910. Kongresseja Baselissa 1906,

Wienissä 1909 ja Lontoossa 1911. I. K.
Internationales Institut fiir Sozialbiblio-

graphie, kansainvälinen sosiaalibibliografinen

laitos Berliinissä, perustettu 1905 ; sen tarkoi-

tuksena on edistää yhteiskuntatieteisiin kohdis-

tuvia bibliografisia ja kirjallisia tutkimuksia ja

selostaa eri maissa ilmestynyttä kirjallisuutta

y. m.
;

julkaisee viikottain ,,Kritisehe Blätter

för die gesamten Sozialwissenschaften" ja vuosi-

kirjaa „Bibliographisches Jahrbuch".
Internatsionaalinen (uuslat. internationä'-

lis) , kansainvälinen.

Internatsionale. 1. Kansainvälinen työväen-
liitto (International icorking men's association),

joka perustettiin Lontoossa 1864. — Ainakin jo

1840-luvulla heräsi ajatus, että kaikkien maiden
työväenyhdistysten tulisi yhtyä kansainväliseksi
liitoksi, ja Karl Marxin ja Friedrich Engelsin
1848 julkaisema „kommunistinen manife.sti" päät-

tyi kehoitukseen: kaikkien maiden köyhälistö, yh-
tykää! Tätä ajatusta ei kuitenkaan vielä silloin

voitu toteuttaa, syystä että mainittuna vuonna
alkanut vallankumouksellinen liike melkein kaik-
kialla tukahutettiin. Työväenliike oli tämän jäl-

keen useimmissa Euroopan maissa kokonaan ma-
sennuksissa. Vasta 1860-luvulla se alkoi jälleen

herätä, ja silloin uudistuivat myöskin ne pyrinnöt.

joiden tarkoituksena oli eri maiden työväen

saattaminen lähempään yhteyteen keskenänsä.
Eräiden ransk. työmiesten käynti Lontoon maa-
ilmannäyttelyssä 1862 saattoi asian vireille, ja

suuressa 28 p. syysk. 1864 Lontoossa pidetyssä

kokouksessa, jossa oli saapuvilla eri maiden työ-

miehiä, laskettiin I:n perustus. Johto joutui alusta
aikain Marxin käsiin. Hän laati n. s. ,,inaugu-

raaliadressin" ja sääntöehdotuksen, jonka johdan-
nossa lausuttiin m. m.: Työväenluokan vapautu-
minen saattaa tapahtua ainoastaan työväen it-

sensä toimesta ; sen päämääränä on samanlaiset
oikeudet ja velvollisuudet ja kaikenlaisen luokka-
vallan hävittäminen ; se taloudellinen vallanalai-

suus, missä työmies on tuotantovälineiden omista-
jaan nähden, on kaikenlaisen orjuuden — yhteis-

kunnallisen kurjuuden, henkisen surkastumisen
ja valtiollisen riippuvaisuuden perustuksena;
siitä syystä työväen taloudellinen vapautuminen
on se suuri päämäärä, jonka saavuttamiseksi val-

tiollista toimintaa on pidettävä vain keinona.
Koska tätä tarkoittavat yritykset olivat rauen-
neet tyhjiin, syystä ettei ollut olemassa yhteyttä
saman maan eri työväenryhmäin ja eri maiden
työväenluokkain kesken, oli kansainvälinen työ-

väenliitto perustettu tämän yhteyden aikaansaa-
miseksi. Eri maiden työväenjärjestöt muodosti-
vat I:n osastoja ja lähettivät edustajia yleiseen

kongressiin: juoksevain asiain hoito ja yhteyden
ylläpitäminen osastojen kesken uskottiin „pääneu-
vostolle", jonka jäsenet valitsi osaksi kongressi
osaksi neuvosto itse. I:een kuului hyvin erilaisia

aineksia, sekä voimassaolevan yhteiskuntajärjes-
tyksen kannalla olevia (esim. engl. ammattiyhdis-
tyksiä) että vallankumouksellisia kommunisteja
ja anarkisteja. Ensimäinen kongressi Genövessä
1866 julisti kannattavansa m. m. 8-tuntista nor-

maalityöpäivää ja alaikäisten suojeluslakeja,

vastustavansa välillisiä veroja ja vakinaisia ar-

meioja. Seuraava kongressi oli Lausannessa 1867.

Brysselin kongressi 1868 päätti, että kivilouhi-

mot, vuorikaivokset, rautatiet, metsät ja viljelys-

maa oli tehtävä yhteiskunnan omaisuudeksi,
mutta ainakin toistaiseksi annettava työväen-

osuuskuntien käytettäväksi; Baselissa 1869 pää-

tettiin, että yksityinen maanomistusoikeus oli

kokonaan poistettava. I. oli mahtavimmillaan
1869-71. Sillä oli osastoja tai ainakin yksityisiä

jäseniä useimmissa Euroopan maissa, jopa Tans-

kassa ja Ruotsissa asti; samaten Pohjois-Ame-
riikan Yhdysvalloissa. Mutta sen osastot olivat

hyvin löyhässä yhteydessä keskenään ja se kan-

natus, minkä ne antoivat esim. pääneuvostolle,

näyttää olleen varsin „platoni.sta" laatua, niin

että I:n mahti oli enemmän näennäinen kuin

todellinen. Siitä huolimatta sen leviäminen alkoi

pian herättää huomiota ja levottomuutta sekä

hallituksissa että yleisössä. Luultiin että kaiken-

laiset väkivallan teot, joita tapahtui Euroopan
suurissa kaupungeissa, olivat sen toimeenpane-

mia. Tällaisten huhujen perusteella useat halli-

tukset, joille I:n edustama asia jo semmoisenaan

oli vastenmielinen, ryhtyivät sitä vainoamaan

;

useissa maissa se vihdoin kokonaan kiellettiin.

Käännekohtana I:n historiassa tuli olemaan

Pariisin kommuunikapina 1871. I. ei ottanut

osaa tämän kapinan toimeenpanemiseen, joskohta

kommuunin miesten joukossa olikin u.seita I:n

jäseniä. Mutta kapinan kukistamisen jälkeen T:n
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pääneuvosto lausui erityisessä julistuksessa

myötätuntoisuutensa kommuunia kohtaan herät-

täen siten vastaansa suuttumuksen myrskyn
porvarillisessa sanomalehdistössä. Toiselta puolen

useat kommuunin miehet moittivat I:a siitä,

ettei se ollut heitä kannattanut kyllin ponte-

vasti. Nämä syytökset kohdistuivat erityisesti

Marxiin, jota romaanisissa maissa olevat I:n

jäsenet eivät voineet suvaita. I:ssa vallitseva eri-

mielisyys tuli selvästi esiin Haagin kongressissa
1872. Marxin vastustajat, jotka olivat anarkis-

teja ja ransk. blanquisteja, vaativat, että pääneu-
vosto, jossa Marx muka harjoitti diktaattorin-

valtaa, joko kokonaan poistettaisiin tai että ai-

nakin sen toimivaltaa supistettaisiin. Mutta
kongressi päättikin laajentaa pääneuvoston val-

taa ja siirtää sen Lontoosta New Yorkiin.

Marxin päävastustajat Guillaume ja ven. Bakunin
erotettiin I:sta. Tämän johdosta suurin osa ro-

maanisissa maissa olevia I:n osastoja erosi Mar-
xin I:sta ja muodosti toisen I:n. Molemmat lii-

tot pitivät 1873 kumpikin oman kongressinsa

Genövessä. Yksimielisyyttä ei saatu enää uudis-

tetuksi. Marxin I. ei tämän jälkeen kokoontunut
kertaakaan ; eronneiden I. piti vielä muutamia
kokouksia, mutta pian sekin hajosi. I:n merkitys
oli yksinomaan aatteellista laatua. Se juurrutti

sivistysmaiden köyhälistöön sosialistisia aatteita

ja herätti siinä luokkahenkeä sekä entistä sel-

vemmän tietoisuuden eri maiden työväen etujen

yhteisyydestä, vaikuttaen siten tuntuvasti nyky-
aikaisen työväenliikkeen suuntaan. I:n jatkona
ovat v:sta 1889 lähtien pidetyt kansainväliset
sosialistikongressit ja nykyiset kansainväliset

työväenjärjestöt. [Villetard, ,,Histoire de TI.",

Zacher, „Die rote I.", Jaeckh, „Die I."] — Työ-
väen

,,
punaisen" I:n ohessa puhutaan myöskin

,,mustasta" I:sta, jolla tarkoitetaan katolista kirk-

koa ja varsinkin sen keskuudessa esiintyviä

ultramontaanisia pyrintöjä, ja „kultaisesta"

T:sta, jolla tarkoitetaan kaikkialla rahavallan
muodossa esiintyvää kapitalismia.

2. Eugöne Pottier'n 1871 sepittämä vallan-

kumouksellinen työväenlaulu, jonka ovat sävel-

täneet veljekset Pierre ja Adolphe Degeyter (tai

jompikumpi heistä). Suomessakin sitä on paljon

laulettu, varsinkin v:n 1905 suurlakon jälkeen.

J. F.

Interneerata (ks. Internaatti), sijoittaa

a.-uni;ian
;
sulkea vankilaan.

Internodium. (lat. inter = välissä., ja nödus =

solmu), nivelväli, ks. t.

Internuntius [-n'n-] (lat.), väliaikainen lähet-

tiläs ; toiseen arvoluokkaan kuuluva paavin lä-

hettiläs ; tätä nimeä käytettiin v:een 1871 myös-
kin Itävallan Konstantinopolissa olevasta lähetti-

läästä, koska Itävallan ja Turkin välistä suhdetta

alkuaan katsottiin aselepojen ke.skeyttämäksi

sotatilaksi ja lähettilään tointa niinmuodoin
vain väliaikaiseksi. J. F.

Interpellatsioni (lat. interpeliä'tiö = puhee-

seen puuttuminen), määrättyyn muotoon laadittu,

jotakin hallituksen virkatointa koskeva kysymys,
jonka joku tai jotkut kansaneduskunnan (kama-
rin) jäsenet esittävät jonkun hallituksen jäsenen

vastattavaksi, ja joka ei kuulu muitten käsiteltä-

vinä olevain asiain yhteyteen. I:eista on erotet-

tava n. s. yksinkertaiset kysymykset
(ransk. questions), jotka suorastansa jonkun

keskustelun johdosta voidaan läsnäolevalle halli-

tuksen jäsenelle esittää, ja jotka eivät aiheuta

erityistä käsittelyä keskusteluineen ja päätök-

sineen. T.-säännöstö on eri maissa eri tavoin jär-

jestetty. Muoto on kirjallinen, mutta useissa

maissa vaaditaan määrätty luku allekirjoittajia,

toisissa voi jokainen yksityinen jäsen ottaa

aloitteen i:iin, mutta tässä tapauksessa ei ole

iiarvinaista, että kamarin tulee päättää, saako
kysymyksen esittää vai eikö. Eroavaisuutta on
myöskin olemassa siinä suhteessa, onko asian-

omainen hallituksen jäsen aina velvollinen anta-

maan vastauksen vai eikö j. n. e. — I:ien tar-
koitukseen nähden voipi eduskunta ensin-

näkin niiden kautta hankkia asiallisia tietoja

ja selvitystä, mutta usein liittyy tähän lisäksi

valvonta, mikä saattaa olla varsin erilaista.

Melkein aina arvostelun eli kritiikin harjoitta-

m.inen kuuluu i:iin, sisältääpä mona.sti sen esit-

täminen jo sellaisenaan epäluottamuksen lisä-

maun. Laajakantoisimmat tarkoitusperät ja te-

hokkaimmat vaikutukset i:eilla on n. s. parla-

mentaarisesti hallituissa maissa, joissa se on
tärkein keino hallituksen n. s. poliittisen vas-

tuunalaisuuden toteuttamiseksi. Kun i. on kama-
ri.ssa esitetty ja siihen on vastattu sekä asiasta

keskusteltu, päättyy käsittely sillä, että „siirry-

tään päiväjärjestykseen", s. o. muitten, päivän
ohjelmassa olevien asiain käsittelyyn, äänestyk-

.sen jälkeen, jossa kamarilla on tilaisuus ilmaista

arvostelunsa ja kantansa. Päätös on joko yksin-

kertainen, jolloin kamari pidättäytyy nimen-
omaisesta arvostelusta, ja ministeri (taikka koko
mini.steristö) saa tulkita tuloksen joko edulli-

seksi tai epäedulliseksi itselleen, taikka perus-

teltu, jolloin se suorastaan ilmaisee, antaako ka-

mari asianomaiselle hallituksen jäsenelle (taikka

hallitukselle) hyväksymisensä ja luottamuksensa
vai eikö. I. näin ollen monasti johtaa jonkun
ministerin taikkapa koko ministeristön eroami-

seen. — Valtioissa, joissa hallituksenjäsenet ei-

vät ole eduskunnalle poliittisesti vastuunalaiset,

ei eduskunta tiety-sti itien kautta voi harjoittaa

likimainkaan näin tehokasta valvontaa, mutta se

saattaa kuitenkin tuoda ilmi arvostelunsa sekä

kenties johonkin määrään hallituksen toimintaan

vaikuttaa. Näissä maissa on yleensä jäljitelty

parlamentaarisissa valtioissa käytettyä ulko-

naista interpellatsionimenettelyä.

Suomen valtiopäiväjärjestyksen 32 §:n mukaan
yksityinenkin eduskunnan jäsen voi puhemie-

helle jättää kirjallisesti laaditun interpellatsio-

nin. Eduskunnasta riippuu, saako kysymyksen
esittää vai eikö. Kysymyksestä tiedon saatuaan

asianomainen senaatin jäsen puhemiehen kanssa

.sopii päivästä, jolloin vastaus annetaan, ellei

hän katso, että hänen on kieltäytyminen vas-

tausta antamasta. Eduskunnan työjärjestyksen

31 §:ssä säädetään, että kun kysymys senaatin

jäsenelle on tehty ja vastaus siihen annettu,

sekä keskustelu julistettu päättyneeksi, esittää

puhemies eduskunnan hyväksyttäväksi päivä-

järje.stykseen siirtymisen, jonka sanamuoto on

seuraava: ,,kuultuansa annetun selityksen edus-

kunta siirtyy päiväjärjestykseen". — Jos yksin-

kertaista siirtymistä päiväjärjestykseen ei hy-

väk.sytä, lykätään asia perustuslakivaliokuntaan

tai, jos asian laatu sitä vaatii, johonkin muu-
hun eduskunnan valiokuntaan, jonka tulee ehdot-
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taa perusteltu siirtyminen päiväjärjestykseen.

[Rosegger, ,,Das parlamentarische Interpellations-

recht" (1907) ; Hatschek, „Das Interpellations-

recht im Rahmen der modernen Ministerver-

aatwortlichkeit" (1909).] R. E.

Interpelleerata ks. Interpellatsioni.
Inter pocula (lat.), ,,maljojen keskellä," vii-

nin ääressä.

Interpolatsioni (lat. interpolu're = lykätä

väliin). 1. Käsikirjoituksen väärentäminen siten,

että siilien lisätään yksityisiä sanoja, lauseita tai

kokonaisia osastoja. Sellaisia käsikirjoituksia sa-

notaan interpoleeratuiksi, ja itse väärentäjiä

interpolaattoreiksi. Interpolatsioneja

on vanhimmista ajoista saakka tehty kirjallisuu-

den kaikilla aloilla. Tekstikritiikillä on usein vai-

kea tehtävä tällaisten lisä3'sten etsimisessä ja

poiserottamisessa. J. E - l.

1. Laskusuoritus, jonka avulla voidaan asettaa

johonkin sarjaan suureita, joko välijäseniä, tahi

muodostaa uusia. Jos tunnetaan sarjan muodostu-
mislaki, on tehtävä ilman muuta helppoa. Jos

taas ei ole tällaista lakia, täytyy interpoleeratessa

turvautua erityiseen matemaattiseen teoriaan (in-

terpolatsionioppi in), joka antaa tar-

vittavia yleisiä ohjeita ja myös valmiita 1 n-

terpolatsionik aavoja. Tunnetuimpia in-

terpolatsionikaavoja ovat antaneet Ne\vton, La-

grauge ja Laplace. Interpolatsionia käytetään eri-

tyisesti tähtitieteessä laskiessa taivaan kappalei-

den asemia mielivaltaisilla ajan kohdilla, koska
ollaan ainoastaan harvoin tilaisuudessa määrää-
mään suoraan havaitsemalla tällaisen kappaleen

paikka määrätyllä hetkellä. J. K.

Interpretatsioni (lat. interpretä'ri = kääntää)

,

käännös, tutkinto, tekstin-selitys. Interpre-
t e e r a t a, kääntää, tulkita. — Interpreetti,
tulkitsija.

Interpunktsioni (lat. interpu'nctiö < inter =

välillä, ja pitricf«m = piste), välimerkkien käyttä-

minen, ks. Välimerkki.
Interregnum [-re'g-J (lat.), „välihallitus"

;

vultio-oik. 1. Väliaikainen hallitus. 2. Se aika,

jolloin jossakin valtiossa ei ole yleisesti tunnus-

tettua hallitsijaa tai hallitusta. Saksan histo-

riassa tätä nimitystä käytetään erityisesti vv:n

1254 ja 1273 välisestä ajasta, vrt. Interrex.
Interrex [-te'r-J (lat.), „välikuningas", Roo-

massa kuningasajalla senaattorien keskuudesta
vuoroin 5 päiväksi arvalla valittu virkamies, joka
kuninkaan kuoltua hoiti hallitusta sekä toimeen-

pani kuninkaanvaalin. Myös tasavallan aikana
nimitettiin i. virkamiesten vaalia toimittamaan
siinä tapauksessa, että vuoden vakinaiset konsulit

olivat kuolleet tai virastaan luopuneet, vrt. myös
Interregnum. K. J. E.
Interrogatiivinen 1. interrogatiivipronomini

(< lat. interrogä're -hjsjä), kysyväinen asemo.
ks. Pronominit.
Intersedeerata (lat. interce'dere), astua väliin,

välittää. — Intersessioni (lat. interce'ssiö)

,

äliintulo, välitys, suositus.

Intersellulaari-aukko ks. S o 1 u v ä 1 i. Inter-

sellulaari-aiue ks. Soluväliaine.
Intersellulaari-neste ks. K u d o s n e s t e.

Interstitielli (lat. intersti'tiuTn -välitila.)
,
jon-

kun elimen tai kudoksen varsinaisten (paren-

kymatoosisten) ainesten 1. solujen välillä oleva,

sidekudoksesta muodostunut välikudos.

Intertrigo (lat.) ks. Ihon sierettymi-
nen.
Interurbaani (lat. inter - välissä, ja urbiVnus

= kaupunkia koskeva) , kaupunkienvälinen.

Intervalli (lat. interva'llum = välimatka, väli-

aika), nius., sävelsuhde 1. kahden sävelen sävel-

korkeudesta johtuva keskinäinen suhtautuminen.
I. on harmoninen, jos sen sävelet soivat

yhfaikaa, mutta melodinen, jos ne soivat

perätysten. I:n laatu riippuu säveliä aiheutta-

vien värähdysten keskinäisestä matemaattisesta
suhteesta. Harmonisista i:eista on päämerkitys
niillä, joissa matemaattinen suhde on yksinker-

tainen ja sen johdosta sävelet yhteensoipia,

(tasasointu, konsonanssi) ; monimutkaisempiin
suhteisiin perustuvia i:eja käytetään edellisten

ohella kiihottavana lisäaineksena (riitasointu,

dissonanssi). Melodisessa kulussa sitävastoin on

riitasointuisilla i:eilla ainakin yhtä tärkeä sija

kuin tasasointuisilla. I:t lajitellaan myös laa-

tunsa puolesta „puhtaisiin", ,,suuriin", „pieniin",

,,vähennettyihin" ja „ylinouseviin", sekä laajuu-

tensa puolesta sekundeihin, tersseihin, kvarttei-

iiin, kvintteihin, seksteihin, septimeihin, oktaa-

veihin y. m. /. K.

Interventsioni (lat. i7iterveni're = astua vä-

liin) , väliintulo, sekaantuminen. — Prosessi-
oikeudessa i. merkitsee kolmannen henkilön

sekaantumista toisten kesken vireillä olevaan

oikeusriitaan (Oikeudenkäyntikaaren 18 luku).

Sellaista väliintulevaa henkilöä sanotaan inter-
venientiksi. — Vekselioikeudessa i.

merkitsee vek.selin hyväksymistä tai maksamista
jonkun syrjäisen puolelta, kun vekselissä mai-

nittu trassaatti ei ole sitä hyväksynyt tai maksa-

nut. — Kansainväl. oikeudessa: valtion

sekaantuminen toisen valtion sisäisiin asioihin

tai kahden valtion keskinäisiin suhteisiin.

Jos vieraan valtion toimenpide rajoittuu ystä-

vällisiin neuvoihin ja huomautuksiin taikka väli-

tyksen tarjoomiseen, ei voi olla puhetta i:sta,

sillä i:iin kuuluu, että ulkopuolella oleva valtio

ulkonaisen väkivallan uhalla tahtoo pakottaa

toisen valtion tekemään tai tekemättä jättämään

jotakin ja niinmuodoin koettaa vastoin tämän
tahtoa määrätä sen asioista. Nykyaikana kan-

sainvälisissä suhteissa yleisesti kannatetaan n. s.

non-interventsioniperiaatetta 1. interventsioni-

kieltoa (vaikka siitä kylläkin käytännössä poike-

taan), ja varmaa onkin, että sellainen i.-poli-

tiikka, jota 19:nnen vuosis. ensimäisinä vuosi-

kymmeninä (pyhän allianssin aikana) Euroo-

passa harjoitettiin, ja jonka tarkoituksena suu-

reksi osaksi oli vapaamielisten pyrkimysten

tukahduttaminen yksityisissä valtioissa, ehdotto-

masti sotii kansainvälisen oikeuden periaatteita

vastaan. — Ainakin muutamissa tapauksissa kui-

tenkin myönnetään i. luvalliseksi, nim. kun sii-

hen ryhdytään voimassa olevan sopinniksen no-

jalla tahi toisen valtion suostumuksella taikka

itsepuolustukseksi. Moni tahtoo ulotuttaa i.-

oikeuden pitemmälle, varsinkin sellaisiin tapauk-

siin, jolloin jokin valtio loukkaa yleisinhimillisiä

taikka sivistysvaltioissa tunnustettuja oikeudel-

lisia periaatteita. Viimemainittu katsantotapa

onkin oikeutettu. T.-kiellon merkitystä valtio-

yksilöitten oikeutta turvaavana oikeusohjeena

vähentää sangen tuntuvasti se tosiseikka, että

kaikkein tuntuvin ja vaarallisin ,,sekaantumi-
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nen" toisen valtion asioihin, sota, ei ole oikeu-

dellisista edellytyksistä riippuva. R. E.

Iiiterview [intavju] (engl., oik. = kahden hen-

kilön kohtaus määrätyn sopimuksen tekoa var-

ten), haastattelu, sanomalehtimiehen käynti jota-

kin huomattua henkilöä puhuttelemassa siinä

tarkoituksessa, että keskustelu sitten julkais-

taan; itse julkaistu keskustelu. — Inter-
V j u u a t a, käydä haastattelulla.

Intestinaalimato ks. S i s ä 1 m y s m a d o t.

Intestinum t. intestina [-V-], sisälmykset,

eritoten suolet.

Intia ks. Etu-, Taka- ja L ä n s i-I. sekä

Intian keisarikunta.
Intiaani-alue, er.gl. I n d i a n T e r r i t o r y,

Yhdysvalloissa, Arkansasin valtiosta länteen, Ar-

kansas-virran ympärillä. Pohjoisosa kuul m
preeria-alueeseen, eteläinen mineraali-rikkaascin
Ozark-vuoristoon. — I:lle, joka alkuaan enem-
män kuin kahta vertaa nykyistä suurempana
ulottui kauemmas länteen, Yhdysvaltain hallitus

v:sta 1827 alkaen siirsi Mississippi-virran itil-

puolella olevilta alueilta intiaaniheimoja: chero-

keet, chocktawit ja chickasawit, seminolit, creekit

— nykyään n. s. ,.viisi sivistynyttä heimoa", sekä

suuren joukon vähäpätöi.sempiä. Alue luovutet-

tiin heille „i!vuisiksi ajoiksi" 1837, valko-ihoisilta

kiellettiin sinne asettuminen, intiaanit säilytti-

vät entiset heimo-oikeutensa ja itsehallinton.sa.

Yhdysvaltain hallitus hoiti heidän entisistä

alueistaan saamia korvaussummia, jakaen heille

asiamiesten välityksellä niistä kertyvät tulit

elintarpeina. Alue ei taloudellisesti kehittynyt
naapurivaltioiden kanssa yhlärintaa, joten halli-

tuksen täytyi 1890 lohkoa' 182,400 km'':ksi laske-

tusta I:sta läntinen 101,080 km':n suuruinen a'.ue

ja Oklahoma nimellä avata se uutisasutus-tul-

valle. — V. 1906 hallituksen oli pakko uudelleen

peruuttaa sanansa; I. liitettiin osana Okla-

homaan, joka 1907 otettiin Y'hdysvaltain val-

tioiden joukkoon. V. 1907 oli T:ssa intiaani-

asutus 102,993 henkeä, 1900 86.265. ks. O k 1 a-

h o m a. E. E. K.
Intiaanikesä, engl. indian summer, Pohjois-

Ameriikassa käytetty nimitys myöhään syksyllä

sattuvalle lämpimäin, kesäisten päiväin jaksolle.

Intiaani-kielet ks. Intiaanit.
Intiaanit (esp. indianos, oik. „Intian asuk-

kaat") on Ameriikan alkuasukkaiden, n. s. „pu-

naisen" rodun nir.ii, jota ensin rupesi käyttä-

mään Kolumbus luullen tulleensa Itä-Intiaan.

Myös eskimot luetaan samaan ameriikka-
laiseen rotuun. Rodun syntymästä on eri

olettamuksia. Siitä ollaan yhtä mieltä, että se

on muualta saapunut, mutta onko siirtyminen
tapahtunut jo ennen jäitkautta ja mitä tietä:

Aasiasta Beringin-salmen vai Polyneesian saa-

riston yli, vai Euroopasta Grönlannin poikki, ,

siitä ei olla selvillä. — Rotua mainitaan mon£roli-

mai.seksi; pääkallomuotoon nähden ovat lyhyt-

ja keskikalloiset enemmistönä; pituus yleensä
keskinkertainen, 1,3-1,8 m. joukossa kääpiömiii-
siä ja sangen pitkäkasvuisia heimoja (patagonia-
laisia), ihonväri tav. vaaleanruskea, tukka musta,
karkea, parrankasvu huono, kulmakarvat harvat,

silmät ruskeat t. mustat, pienet, hiukan vinot,

poskipäät melkein kaikilla hyvin ulkonevat, otsa
matala, kapea, nenä usein käyrä, kädet ja jalat
pienet, vartalo tanakka (ks. liitekuvaa ,.A m e-

riikkalaisia kansantyyppej ä") . Ais-
timet ovat terävät, vaikkei siinä määrin kuin
yleensä luullaan. I:n fyysillinen voima ja kestä-

vyys ei ole eurooppalaisten veroinen. Varsinkin
on vastustuskyky taudintapauksissa huomatta-
van vähäinen. — Luonteenominaisuuk-
sista on silmiinpistävin flegmaattisuus ja usein
huomattava mielikuvituksen vilkkauden puute.
Välinpitämättömyys ja haluttomuus työhön se-

littävät osaksi i:ien kykenemättömyyden uuden-
aikaiseen kehitykseen. „Intiaani, jolla on yksi
puukko, ei anna rahtuakaan toisesta" (Ratzel)

.

Käytös muukalaista kohtaan on ylimalkaan hil-

littyä, arvokasta, mutta kaltaistensa parissa ol-

lessaan i:ien iloisuus on usein rajaton; leikkejä

on monenlaisia, pelaaminen on i:ien intohimoja.

Rehellisyys luetaan i:ien ominaisuuksiin, kii-

tollisuutta tapaa harvoin. Intohimoinen pitkä-

vihaisuus. kylmäverinen, aiheeton julmuus var-
sinkin vihollisia kohtaan ovat yhtä ominaisia
Etelä- kuin Pohjois-Ameriikan i:eille. — Eri-

laisissa olosuhteissa erilailla kehittyneiden omi-
tuisuuksien nojalla intiaanit voidaan luokitella

seuraaviin pääryhmiin, jotka puolestaan kielelli-

sesti jakautuvat moniin heimoihin: I. Pohjois-
Ameriikan metsä- ja preeria-i:t. He
asuivat ennen suurimmassa osassa Pohjois-Ame-
riikkaa, useat maanviljelystä harjoittaen, osaksi

metsästäjä- ja kalastajaheimoiua. Kylät olivat

usein valleilla ja paalutuksilla linnoitetut, eivät

kovin suuria; heidän a.sumu.stensa jätteitä ovat
n. s. mounds. Lännempänä he asustivat kallio-

asunnoissa, n. s. cliff dicellings&i^sä.. Maahan tul-

leet uutisasukkaat tunkivat heidät kauemmas län-

teen preerioille, missä heidän elämisensä samalla
teki mahdolliseksi eurooppalaisten maahan tuoma
hevonen. Täällä, samoinkuin Etelä-Ameriikan
aroilla, heistä kehittyi vaarallisia ratsastaja-

heimoja. Tärkeimmät tämän alueen kansoista
ovat: athabaskit 1. tinneh, joiden kieltä

puhuvia heimoja asustaa Hudson-Bayn länsi-

rannoilta Arizonaan ja Meksikkoon (navajot,

apachit). A 1 g o n k i n-kielten laaja alue ulot-

tuu etelään ja itään Hudson-Bayst;' Ohion ylitse

(abeuaki, delaware, Ottawa, cree, chippeway,
shawuie, cheyenne, arapaho, blackfoot) . Sotai-

sain, aikoinaan mahtavain irokeesien ja

heidän sukulaistensa huronien asuinpaikat

olivat edellisten keskellä, järvialueella. Etelään
heistä asuivat samansukuiset cherokeet.
Yhdysvaltojen kaakkoiskulmassa. Eteläisten
Appalakkien seutuvilla asustivat m u s c o g e e-,

c r e e k-, c h o c t a w- sekä c h i c k a s a w-intiaa-
nit; näiden läheiset. Floridassa asuvat sukulai-

set seminolit tulivat kuuluisiksi sitkeilstä vasta-

rinnasta, jota tekivät 1835-42. kun ryhdyttiin
heitä territoreille siirtämään. C a d d o-heimojen
(pawnie, \vaco, \vitehita) alue oli Platte-joen ja

Meksikon-lähden välimailla. Koko pohjoinen
preeria oli aikoinaan sioux- l. dakot a-heimo-

jen (osagit, kansas-i:t, -«nnnebago. mandnn) met-

sästysmaata. Etelään Columbia-virrasta Kallio-
vuorten alueella vallitsivat sosonit (ute,

uncompaghre, pabute, moki, comanchit), aztekien

y. m. meksikkolai.sten heimojen kielisukulaiset.

Toista kieltä puhuvat y u m a t (tonto. mohave)
sekä p u e b 1 o-i :t New Mexicossa. — II. Tyynen-
meren rannikolla luoteessa asustavat luoteis-
i:t l. nutka-kolumbiaanit. Heidän saari-



Intiaanit ja intiaanien kulttuuri I.

(Etelä Aiueiiikka.)

lutiaaiiiiisuiiiuksia Pilcomayon varsilta.

Saviruukkua maalataan. Karaia-intiaani
sota-asussnan.

Intiaanivaimo majansa
edustalla.

Maissin survominen. Munduruku-intiaanieii
voitonmerkki.

lledelmäiukeriiäjiä (Gran
Cbacon- intiaaneja).



Intiaanit ja intiaanien kulttuuri II.

yaviusti,,ilu iVrusta
i

l, 2 ja 3 imiualta)
Pa\vnee-intiaaui sota-
asussa (Polij.-i\mer.).

Luotei-'iei-inna;,ni..u |,im- j., luul.-ikkauksia. :\liuuaismui.sti) Yucatanilta.
(CUic-ben Itzasta).

Luoteis- intiaaneja. Sotata n.s.^i.
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ja vuonorikkaassa, kalarunsaassa maassaan elämä
kehittyi monessa kohden toisenlaiseksi. Liikeyh-
teys oli helpompi, vuorovaikutus naapureiden
kanssa vilkkaampi. Ulkoapäin on tullut runsaasti
vaikutteita: puulaatoista valmistetut panssarit,
monen perheen asuttavat, suuret rakennukset, en-
nen kaikkea tavattoman rikas, usein realistinen
ornamentiikka osoittavat selvästi polyneesialaista
vaikutusta. Tärkeimmät heimot ovat etelästä
käsin: selish, nutka ynnä k w a k i u 1 1,

h a i d a h sekä t h 1 i n k i t. — III. Etelä-ja Keski-
Ameriikan metsä-i:t ovat rikkaan luonnon ja
kuuman ilmaston' lamauttamina monessa suh-
teessa Pohjois-Ameriikan metsä-i:sta takapajulla.
Suurimmat ryhmät ovat: t u p i (munduruka,
parentintin, mauhe, chiriguano, guarani), ges
(bugres, botokudit, kaingang, cayapö) — molem-
mat hajaantuneina etupäässä Etelä- ja Itä-Bra-
silian aarniometsiin, karaibit (makushi, way-
ana 1. rucuyenue, motilon, karijona, bakairi), pää-
osa Amazon-virrasta pohjoiseen Orinocon ylitse,

tämän alueen valloittajakansaa ; Länsi-Intian saa-

rilta, jonne he 15:nnella vuosis. ilmestyivät, he
ovat melkein- kokonaan hävinneet. Neljännen ryh-
män muodostavat ylisen Orinocon ja ylisen Ma-
deiran välillä asuvat nu-aruakit; guajirot ja
Haitin sekä Puertoricon alkuperäiset asukkaat
ovat myös nu-aruakeja. — Muita hajanaisia hei-

moja ovat m. m. m i r a n y a, pano, k a r a y a,

b o r o r 6, u a u p e. —IV. Etelään kääntöpiiristä
pampaksella ja Patagoniassa elävien kestävien
metsästäjäkansojen, patagonialaisten (laa-

jemmassa merkityksessä) olosuhteet on tykkänään
muuttanut eurooppalaisten tuoma hevonen. He
ovat nyt sotilaallisesti järjestettyjä, hurjia rat-

sastajakansoja, ja varsinkin pohjoisimpana uu-
tisasutuksen vitsauksena. Näistä pohjoisista pam-
pas-heimoista, p a m p e r o s, ovat g u a y k u r G-,

matoko-, maskoi- ynnä etelässä p u h e 1-

t 8 e-ryhmät mainittavat. Varsinaiset p a t a-

gonialaiset jakautuvat pohjoisiin ja
eteläisiin tehueltseihin sekä Tuli-

maan itäosassa asuviin o n a-intiaaneihin. Ete-
läisessä Chilessä ja myös Argentiinan alueella

asuvat araukanit voidaan myös lukea tähän
pääryhmään. — V. Mantereen eteläkärjessä. Tu-
limaalla sekä saaristossa Chonos-saareen pohjoi-

sessa on kurjissa olosuhteissa elävien, kokonaan
meren antimien varassa elävien t u 1 i m a a 1 a i s-

t e n asumusalue. — VI. Meksikossa, muutamilla
Keski-Ameriikan seuduilla sekä Etelä-Ameriikan

r̂ <

*

Vanhoja meksikkolaisia ihon-
väritys-leimoja.

Pelimerkkejä,
Etelä-.\meriikka.

Cordilliereilla Kolumbiasta Chileen asuvien kan-
sojen esi-isät (aztekit, puolimyytilliset toltekit,

zapotekit, maya, ketsua, aymara y. m.) olivat saa-
vuttaneet verrattain korkean sivistysasteen
jo hyvin varhain, sillä eurooppalaisten maahan
tullessa uäiyi jo selviä rappeutumisen oireita.

Nämä muinaiset sivistysvaltiot olivat kommu-
nistisia; perheen ja yksilön täytyi uhrautua
sotilaalli.sesti järjestetylle valtiolle, jonka tär-
keimmät tarkoitusperät olivat sota ja uskonto.
Kuhtinas oli puolijumala; papisto uskon- ja tie-
donaarteen säilyttäjä. Toimeentulon perustana
oli huolella harjoitettu, hallitsijain suojeluksen
alainen maanviljelys. Yksityistä maaomaisuutta
ei ollut. Karjan, varsinkin hevosen puute pai-
naa leimansa koko elämään; ei synny kuljeske-
levia paiinentolaiskansoja, jotka aikaansaavat
mullistuksia ja siten edistävät kehitystä. Työ-
kalujen alkujjeräisyydestä huolimatta raiennus-
teollisuudeu tulokset ovat ihmeteltävät ; taaja
vesijohto- ja tieverkko risteilee maita, suuria
rauniokasoja on tuhkatiheäs.^ä. Teollisuuden
haaroista kehittyivät kutomo ja varsinkin savi-

teollisuus korkealle, huomiota ovat herättäneet
ihmeteltävät Perun uurnat. Vuorityötä harjoi-

tettiin suuressa mittakaavassa. — Taide pystyi
tyydyttävästi käsittelemään vain yksinkertai-
sempia muotoja, ihmiskuvat esim. ovat aina irvi-

kuvia.

Kaikilla Ameriikan kansoilla oli ennen euroop-
palaisten tuloa työaseet melkein yksinomaan
kiveä, varsinkin obsidiaani oli paljon ja taidolla
käytetty raaka-aine. Työkaluja ja aseita valmis-
tettiin myös Itmsta ja puusta. Rautaa ei tun-
nettu, mutta muutamia muita metalleja osattiin
jonkun verran käyttää. — Puku vaihtelee il-

maston mukaan. Pohjois-Ameriikassa on nyk.
yleisenä vaatepartena eurooppalaisilta lainattu
vaippa Hanhet; Etelä-Ameriikan Andi-val-
tioissa on kansallinen vaatetus poncho. Pää-
hinettä tavallisesti ei käytetä; tukan sulilla

koristaminen vars. juhlatiloissa on yleistä, oluita
koristeita käytetään halusta: helmiä, ham-
paita y. m. Paikoitellen puhkaistaan nenä, kor-
vat tai huuli (botokudit) ja varustetaan puikolla,

laatalla t. m. s. Ennen yleisempi t a t u o i m i-

n e n on enimmäkseen saanut väistyä ihon m a a-

1 a a m i s e n tieltä. Jotkut heimot käyttävät
sitä vain juhlatiloissa, sodassa y. m., muutamat
ovat säännöllisesti väriteltyjä. Kaunistamistar-
koituksia varten on käytännössä ennen laajem-
mallekin levinnyt tapa puristamalla muodostella

pääkalloa. Asuntojen laatu on vaihteleva

;

tavallisin on nahoilla päällystetty teltta ja tuo-

hella, kaarnalla, lehdillä t. m. s. peitetty maja.
Talouskapineita oii vähän, luoteis-intiaa-

neilla runsaimmin; riippuverkko paikoitellen

tunnettu. Kutomo-, nahka- ja s a v i t e ol-

lisuutta harjoittavat melkein kaikki heimot,

toiset suurella taidolla: puiileikkely.ssä olivat

Ptevät vars. luoteis-i:t (totem-patsaat y. m.).

Venerakennustaito on kaikkialla hyvin alhainen.

P ä ä-e linkeinoja ovat nunsästys ja kalas-

tus. Tärkeimmät metsästys- ja samalla sota-

aseet (ennen kiväärin tuntemista) : jousi (sangen

taidokas Etelä-Ameriikan metsäläisillä), keihäs,
nuija, kirves (tomahavk). väkipuukko, lasso,

patagonialaisilla bola. Etelä-Ameriikan metsä-

iäisillä piihallusputki : heittopuu on vähän tun-

nettu. Suoja-aseita kilpi, paikoitellen panssari
ja puukypärä. Varsinaista karjanhoitoa ei har-

joiteta nytkään, eurooppalaisten tuotua maahan
kotieläimet. Karjalaumoja ryöstetään, mutta

niitä ei pitempää aikaa elätetä. Hevoset tär-

keänä poikkeuksena. Koti-eläimiä olivat ennen
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eurooppalaisten tuloa koira, kalkkuna, lama, al-

pakka. — Monella seudulla (vanhoilla sivistys-
j

alueilla y. m.) on maanviljelys elinkeinoista tär-
'

kein. Maissi on ja on ollut kaikkialla yleisin

viljelyskasvi. Tupakanviljelys ja käyttö ylei-

nen. Kotimaisia päihdyttäviä juomia on Etelä-

ja Keski-Ameriikassa paljon (paivari, guarapo,
pulque, tsitsa), joita ylenmäärin käytetään.

Nautinto- ja kiihotusaineita ovat kaakao, meksik-
kolaisten chocolatl, jonka papua myös käytettiin

rahana, sekä koka.— Pohjois-Ameriikan i :t saivat

vasta valkoihoisilta „tulivetensä". — Taipumus
inusiikkiii) on ilmeinen; soitto, laulu ja tanssit

liittyvät läheisesti i:n uskonnollisiin ja valtiolli-

siin menoihin. Taiteellisuus esiintyy huomatta-
vana varsinkin muutamien heimojen teoksissa;

tavallisesti aiheet ovat mitä suurimmassa mää-
rässä tyyliteltyjä, luontoa sellaisenaan ei kos-

kaan kuvata. — Jonkunlaista kuvakirjoitusta
käytetään. Entisaikojen „solmukieli" on mel-

kein tykkönään unhoitettu. Rumpu- y. m.
merkkikielillä levitetään tietoja pitkien välimat-

kojen päähän. — Vanha tottumus ja vaistomai-

nen vapaudentunne vaikeuttavat i:ien opillisen

sivistyksen kohottamista. Alkeissivistys tosin

on muutamissa „sivistyueissä" i:-heimoissa yhtä
korkealla kuin valkoihoisten naapurivaltioissa;

1010 perustettiin ensim. i:-kielinen sanomalehti
Oklahoman valtioon ; siinä käytetään viittä

intiaauimurretta. — I:ien mutkikkaista ajan-

la.skutavoista ei olla vielä selvillä. — Vaikka
polygamia on yleinen avion muoto, tavataan myös
monogamiaa (irokeesit). Vaimot ostetaan. Hei-

dän osakseen lankeaa suuri osa työstä, heidän
asemansa ei kuitenkaan kaikkialla ole vaikea. Su-

kupuolten välinen työnjako on tavallisesti tark-

kaan järjestetty.. Neuvottelukokouksissa vai-

moilla usein on äänioikeus, paikoitellen he ovat

päällikköinäkin tai päälliköiden valitsijoina (iro-

keesit). — Matriarkaatti vallitsee; couvade (ks.

t.) on yleinen. Täysikäisten joukkoon ottaminen
tapahtuu yleensä kovien kokeitten jälkeen. — Kä-
sitykset omistusoikeudesta varsin kehittyneet

;

maa on yhteiskunnan oma, sato viljelijän (poik-

keuksen tässä kohden tekevät entiset sivistyskan-

sat). Metsästystä varten alue jaettiin perheittäin.

— Orjuus yleinen, paitsi metsästäjäkansoilla ; or-

jina sotavangit. Kokonaisia heimoja oli toisten

heimojen alamaisina ja verovelvollisina. — Yh-
teiskunnan perustana on t o t e m-järjestelmä (ks.

T o t e m) . Valtioita ei ole muodostunut ulkopuo-

lella entisten sivistyskansojen alueita. Liitot hei-

mojen välillä olivat aivan hetkellistä laatua (poik-

keuksen tekee irokeesien mahtava „konfederat-

sioni"). Heimohallitus on omituinen. Päällikön
virka ennen perinnöllinen, nykyään enimmäk-
seen kunnosta riippuvainen: ,,vallankumoukset"
eivät olleet tavattomia. Päällikköönsä tyytymät-
tömät miehet saivat karata toiseen heimoon.
Päällikkö on samalla tuomari. H e i m o n e u-

v ostolla on ratkaiseva valta ; kokouksiin ot-

tavat osaa suuremmissa heimoissa sukujen pää-

miehet, pienemmissä kaikki asekuntoiset. Etevillä

puhujilla ja vanhuksilla on neuvotteluissa suuri

vaikutusvalta. Heimon naisilla ja metsästäjillä

on toisinaan omat kokouksensa ja liittonsa. —
Taajat sotaretket, tavallisia ryöstöretkiä

lukuunottamatta, valmistetaan ennakolta perin-

pohjin ja niihin ryhdytään ainoastaan kun voitto

on varma. Sota julistetaan symbolien tai lähet-

tien kautta. Sodassa saadut vangit tehtiin or-

jiksi tai surmattiin. Tapetuilta otetaan kaikkialla

päänahka voitonmerkiksi, toisinaan leikataan koko
pää, joka sitten erinäisten menetelmien avulla kä-

siteltynä säilytetään. — Uskonto on henkien
palvelusta (paitsi Meksikossa) ; jumalankuvia ta-

vataan harvoin. Jumala-olennot ja henget esiin

tyväi usein eläinhaahmoissa, vars. lintuina ja

käärmeinä; myös kasvit ja kivet (ukonkivet)

ovat henkien asuntoja. Useimmilla kansoilla oli

aavistus jonkunlaisesta ylimmästä valonjuma-
lasta, jjnka kerran piti tulla idästä; eurooppa-
laisten tulo asetettiin yhteyteen tämän tarun
kanssa, joka seikka osaltaan helpotti maan anas-

tusta. Auringonpalvelusta tavataan kaikkialla

(paitsi eskimoilla ja pohj. athabaskeilla) :

aurinko, valo t. aurinkolintu on jumalaistaruston

keskus; auringonjumalalle toimitettiin useimmat
noista eurooppalaisia kauhistuttavista, ihmis-

syöntiin yhdistetyistä ihmisuhreista, joiden yk-

sin Meksiko-ssa samanaikuiset sanovat nielleen

5,000-25,000 lienkeä vuodessa. Jumaloidaan myös
kuuta, ukkosta, sadetta. Sankarit korotettiin

puoljumaliksi. Sielun kuolemattomuutta aaviste-

taan ; kuolleille annetaan mukaan muonaa, vaat-

teita, hevosia y. m.; heidän henkiänsä palvellaan.

Eläniän tuolla puolen tulee palkka ansion mu-
kaan. — Papit vastaavat Vanhan maailman
samaancja ; lääkitys on kaikkialla heidän huole-

naan — T:n lukumäärästä ei ole aivan varmoja
tietoja. Puhdasrotuisia on laskettu olevan 15.»

milj.: Kanadassa 110,000. Yhdysvalloissa 266,000,

Meksikossa 5,i7 milj., Keski-Ameriikassa 1,8«7

milj., Etelä-Ameriikassa 8,2s milj. Sulautuminen
valkoihoisiin nopea; monessa valtiossa mestitsit

ovat jo pääväestönä. He soveltuvat paljoa

paremmin ilmastoon ja olosuhteisiin kuin puhdas-

rotuiset i:t tai valkoiset. — Asukasmäärästä
eurooppalaisten maahan tullessa on tavallisesti

liioiteltuja käsityksiä. Murhaavat keskinäiset

sodat ja taudit (on arveltu m. m. syfilistä koti-

maiseksi Perussa) tyhjensivät laajoja asumus-
alueita. Nyt lasketaankin, että i.-a^iutus Pohjois-

Ameriikassa ei ole eurooppalaisten maahantulon
jälkeen kokonaisuudessaan vähentynyt, vaikka-

kin Yhdysvalloissa ja myös Kanadassa valkois-

t':n etenemisen tähden muuttuneet elinehdot, .so-

dat heitä vastaan, paloviina, rutto- ja pitaali-

taudit ovat pelottavasti hävittäneet i:eja ja yhä
hävittävät. Näissä maissa on i:eille nykyään va-

rattu erityisiä alueita, ,,reservatsionej a", tavalli-

sesti selLiisilla seuduilla, jotka uutisasukkaille

eivät kelpaa. E. E. K.
Monilukuisia ja toisistaan suuresti eroavia

intiaani-kieliä ei ole toistaiseksi onnis-

tuttu saada tieteellisesti sitovasti luokitetuiksi.

Nykyään tavallinen kolmiajako 1. pohjois-ame-

riikkalaisiin (n. 57 eri kieltä) . 2. keski-ameriikka-

laisiin (Meksikon, Keski-Ameriikan ja Länsi-In-

tian kielet, yht. n. 24 eri kieltä) ja 3. etelä-ame-

riikkalaisiin (n. 58 eri kieltä) perustuu etupäässS

maantieteellisiin näkökohtiin. Muutamat näi.stä

kielistä ovat olleet hyvinkin laajalle levinneitä,

niink. esim. etelä-ameriikkalaiset guaranin. arova-

kin ja karibin sekä vars. vanhat sivistyskielet:

aztekin ja ketsuan (ks. t.) kielet. Sanastollisista

ja kieliopillisista eroavaisuuksista huolimatta ar-

velevat monet tutkijat muutamien .vhtei.^ten omi-
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naisuuksiea viittaavan yhteiseen alkuperään. Kun
intiaanikielissä pronominit, adverbit ja substan-
tiivitkin liittyvät tai sulautuvat verbiin, jonka
mukaan ne taipuvat, ja kun näin lauseen muodos-
taa oikeastaan vain yksi sana, on näitä kieliä ni-

mitetty inkorporeeraaviksi 1. sulattaviksi (myös:
polysynteettisiksi) kieliksi. Muista omituisuuk-
sista mainittakoon selvän eron puute persoonissa
ja luvuissa; niin esim. ei useinkaan tehdä eroa
monikon l:sen ja 2:sen persoonan eikä yksikön ja
monikon välillä. Varsinaista kirjallisuutta ei

ole syntynyt muilla kuin muinaisen Meksikon ja

Keski-Ameriikan sivistyskansojen kielillä (niink.

aztekin, taraskon, totonakin, zapotekin, mikste-

kin ja majan kielillä) . [Martins, ,,Beiträge zur
Ethnographie und Spraclienkunde Amerikas"
1867; Fr. Miiller, ,,Grundriss der Sprachwissen-
schaft" I-IV, 1876-88; Misteli, „Charakteristik
der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues"
1893; G. V. d. Gabelentz, „Die Sprachwissen-
schaft" 2:n pain., 1901.] (Y. W.)
Intialainen musiikki. Intialaisilla on käytän-

nössä kirjainnuottikirjoitus, joka luultavasti on
periytynyt hyvin vanhoilta ajoilta. Siten merki-
tään diatonisen asteikon 7 säveltä nimillä sa
ri ga ma pa dha ni. Eri merkeillä osoitetaan eri

oktaavialat sekä monenlaiset korusävelkuviot.
Rytmiarvoja osoittavia merkkejä on otettu käy-
täntöön uudempina aikoina, samoin kromaatti-
sia korotus- ja alennusmerkkejä. Muuten on eten-

kin vanhemman intialaisen musiikin tutkimus
i

vasta alullansa. /. K.
Intialainen taide. Maalaus- ja kuvanveisto-

taiteilla on Intiassa vanhat juuret, jotka ulottu-

vat taaksepäin aina toiselle vuosisadalle e. Kr.
Tunnetuimmat muistomerkit vanhimmalta ajalta

ovat Ajanta-luolien historialliset ja uskonnolli-
set (buddhalaiset) freskomaalaukset (2:selta vuo-

sis. j. Kr.), jotka hyvin vetävät vertoja saman-
aikuisille eurooppalaisille. Sittemmin intialainen

kulttuuri ja taide joutuivat monenlaisten vieras-

peräisten vaikutusten alaisiksi ; huomattavin
niistä on ollut tatarilaineu 1. mogulilainen n.

16:nnelta vuosis. alkaen, tuntuen aina 19:nnen
vuosi s. alkuun saakka. Tältä ajalta on koko
joukko uskonnollis-kansallisia m^ialauksia. Intian
jouduttua Englannin vallan alaiseksi vanhat tra-

ditsionit kumminkin melkein kokonaan katkesi-

vat ja vasta aivan viime aikoina uusi intialainen

maalaajakoulu on koettanut herättää niitä uudel-

leen henkiin. — Kuvanveistotaide on aina lähei-

sesti liittynyt rakennustaiteeseen, sen tuotteet

ovat enimmäkseen korkokuvia ; vapaita veistoku-

via tapaa vain pienoiskokoisina taideteollisuuden

ja monumenttaalisina uskonnollisen taiteen alalla.

Mutta jumalainkuvissa sitovat vapaata muodon-
luontia ikivanhat rituaaliset säännöt ja vertausku-
valliset käsitykset, niin että ne ovat toisaalta elot-

toman jäykkiä, toisaalta haaveellisen hirviömäisiä.

Sitäpaitsi kansan hehkuva, hillitön ja ylen tunte-

hikas mielikuvitus on sekin puolestaan ollut es-

teenä tyynen, sopusointuisan ja määräsuhtaisen
taiteen kehittymiselle. [Griinvvedel, ,,Buddhis-

tische Kunst in Indien" (1893, 2 pain. 1900) ;

Griffith, ,,The paintings of the buddhist cave-

temples of Ajanta" (1896) ;
„Journal of Indian

Art and Industry"; A. K. Coomaraswamy, ,,In-

dian maalaustaide" (Valvoja 1010).] F. L.

Intian keisarikunta (engl. Indian empire),

Britannian valtikan alainen valtio Etelä- Aasiassa;
4,826,100 km^ 295 milj. as. (1901), 61 km=:llä.

Sen pää-osa on Etu-Intian niemimaa (paitsi miui-

tamia Ranskan ja Portugalin vähäisiä siirtolan-

jätteitä) ; siihen kuuluu sitäpaitsi alueita Taka-
Intiassa (Ylä- ja Ala-Birma sekä San-valtiot)

Himalajalla, Iraanissa (Belutsistan) lisäksi

saariryhmät Andamaanit, Nikobaarit ja Lakka-
diivit, sitäpaitsi suojelusalueita Arabiassa sekä
Sokotran saari. Fyysillisestä maantieteestä, asu-

tus- ja elinkeinosuhteista ks. art. Etu-Intia,
Birma, Belutsistan. — Keisarikunnan
asukkaat luokitellaan uskontunnustuksen mu-
kaan: hinduihin 1. brahmalaisiin 207, is milj.,

muhamettilaisiin 62,46 milj., buddhalaisiin sekä
jaina-lahkolaisiin 10,8i milj., luonnoupalvelijoihin

8,71 milj., kristittyihin 2,92 milj., sikheihin 2,s

milj.; muita uskontoja tunnustaa O, is milj. —
Kauppa ja liikenne. Ulkomaankauppa

(3,s % koko maailman ulkomaankaupasta) or,

erinomaisen vireässä kehityksessä. Tilivuotena
1908-09 oli tuonti 2,286,9 milj. mk (lisäksi

jalometalleja 399,9 milj. mk), vienti 2,678,8

milj. mk (jalometalleja 118,8 milj. mk). Tärkeim-
mät kauppamaat sam. v. olivat:

myyjiä ostajia

(milj. mk) (milj. mk)
Englanti 1^276,6 Englanti 606,6

Jaava 104,» Saksa 257,s

Belgia 86,9 Yhdysvallat 222,

1

Saksa 82,9 Hongkong 169,4

Itävalta-Unkari 65 Ranska 161,»

— Kauppatavaroista ovat tärkeimmät:

tuontitav. vientitav.

puuvillakankaat . . 577.8

rauta- ja terästav. 201,3

sokeri 183,4

rautatietarp 124,8

koneet 122,2

palo-öljy 65,7

puuvillalangat ... 61,4

villakankaat 49

juutti

puuvilla

riisi

juuttitav

vuodat
siemenet ....

tee

puuvillalangat
ooppiumi ...

333.S

332,4

267.,

264,6

209,»

196,.

174,7

162,8

157.2

Selvästi tästä luettelosta kuvastuu I:n suuri mer-

kitys Englannille. Seuraavat 6 satamakaupunkia
vallitsevat kokonaan I:n ulkomaakaupan: Bombay
(vientitavaroina puuvilla, vehnä, öljysiemenet,

ooppiumi), Kalkutta (juutti, ooppiumi, öljysie-

menet, riisi, indigo, vehnä, tee), Rangoon (riisi),

Madras (puuvilla, öljysiemenet, riisi, indigo), Ka-

rachi (vehnä, öljysiemenet, puuvilla) , Tuticorin

(puuvilla, kahvi). — Satamiin saapuneita aluk-

sia oli (1908-09) 4,082, tonniluku 6,47 milj.;

lähteneitä 3,919, tonniluku 6,44 milj. Oma
kauppalaivasto vähäinen. — Sisämaan liikenne on
— maanosaan nähden — erinomaisella kannalla.

I:n hallitus ylläpitää 310,400 km maanteitä, niistä

n. 110,000 kra viertoteitä (1906). Rautatei-
hin on sijoitettu 5,3 miljardin mk:n pää-oma

:

niiden pituus on 50,677 km (1910) ja niitä käytti

321,2 milj. henkeä (1908). P o s t i 1 a i t o .s

(18,399 postitoimistoa, 768 milj. kirjelähetystä)

,

sähkölennätin (linjojen pituus 118,796 km.
sanomien luku 13,8 milj. 1908-09) ja telefoni
ovat todistuksia suhteellisen korkeasta kehityk-

sestä. — Rahayksikkö on v:sta 1835 hopea-



1015 Intian keisarikunta 1016

rupia (rupee)
,

joita menee 15 sterlinki-puntaan;
kurssivaihtelut kuitenkin suuresti vaikuttavat sen
arvoon. Punta on myös laillinen maksuvälikap-
pale. 1 rupia = 16 annaa. 1 anna - 4 picea, 1 pice

= 3 pieta. Mitoissa ja painoissa vallitsee suuri mo-
ninaisuus. Virallisten ohella on paikkakunnilla
omansa. — Hallitus. I:n nyk. hallitusmuoto
on v:lta 18.58, jolloin maa Itä-Intian kauppaseu-
ralta joutui Englannin haltuun. I:n hallitsijana

Englannin kuningasta nimitetään Intian keisa-

riksi. I:n korkein hallitusviranomainen on Eng-
lannissa keisarin nimessä toimiva Englannin mi-
nisteriön jäsen, I:n valtiosihteeri, jolla on
Taita kumota kaikki I:ssa sijaitsevan hallituksen

päätökset. Sivullaan valtiosihteerillä on I:n oloi-

hin perehtyneistä henkilöistä neuvosto, jonka hän
itse nimittää. I:ssa on toimeenpaneva valta Eng-
lannin kruunun tav. viideksi vuodeksi nimittä-

mällä, laajoilla siviili-, sotilas- ja virkaannimittä-
misvaltuuksilla varustetulla kenraalikuver-
nöörillä, jota useimmiten nimitetään I:n vara-
kuninkaaksi. Hallintokaupunkinsa on Kalkutta

;

kuumaksi vuodenajaksi hallitus siirtyy Himalaja-
vuoristossa sijaitsevaan Simlaan. Kenraalikuver-
nöörillä on rinnallaan kruunun nimittämä neu-

vosto (executive council), joiden jäsenet samalla
ovat keskushallituksen departementtien esimiehiä.

Lainsäädäntöasioita käsiteltäessä vahvistetaan
executive council korkeintaan 16:11a kenraaliku-
vernöörin nimittämällä jäsenellä. — Hallin-
toa varten I. on— paitsi vasallivaltioita— jaettu

13 pää-hallintoalueeseen, jotka ovat: Madras,
Bombay, kumpikin Englannista nimitetyn ku-
vernöörin hallitsemia, varakuvernöörien hallitse-

mat Bengaali, Eastern Bengal and
.A,ssam, United Provinces of Agra
and Oudh, Punjab, Birma, n. s. cliief

commissionei^ien alaiset Central Provin-
ces and Berar, Coorg, Ajmer e-M e r-

wara, British Baluchistan ja Anda-
m a a n i t, sekä kenraalikuvernöörin asiamiehen
hoitama North West Frontier Pro-
V i n c e. Yhteensä nämä alueet käsittävät

2,843,447 km=, 232,072,832 as. (82 kmMlä 1901).

Ne ovat jaetut ala-osastoihin, divisio7is : nämä
taas piireihin, districts (267 luvultaan), joiden

hoitajat, deputy-comissioners, ovat Englannin
vallan varsinaiset tukipylväät. — Lainkäyttö
on monessa tapauksessa laajoilla alueilla vielä

hallintoon yhdistetty. Siviili-asioissa noudate-
taan myös hindulaisia ja muhamettilaisia lakeja.

— Vasallivaltioiden sisäistä it.senäi-

syyttä on hallitus järjestelmällisesti koettanut
säilyttää ja vahvistaa. Ruhtinaiden hoveissa

olevain asiamiestensä kautta hallitus pi-

tää silmällä ja tarvittaessa ohjaa ruhtinaiden
toimintaa. Kotimaisia valtioita on n. 680, monet
niistä vain vähäpätöisiä kyliä; pienemmät ovat-

kin yhdistyneet hallinnollisiksi kokonaisuuksiksi.
Tällaisia liittoja ja valtioita oli 1901:

Valtiot Bengaalissa 84,» 3,940,s 46

„ United Provinces'eissa . . 13,s 802,i 61

,, Punjabissa 94,« 4,424,4 46
.. Rajputanassa 330,9 9,723,s 29

„ Bombayssa 170,» 6,908,$ 40

Siirto 693,. 25,798.» 38

•= o " c S
Siirto 693,8 25,798,. 38

Valtiot Keski-I :ssa 204 8.628,8 42
„ Central Prot;inces'eissa . . 80,8 l,631,i 20

„ Madrasissa 25,8 4,188 162

„ Kasmir 209,6 2,905,6 14
,. Belutsistan 224,

i

502,5 2

„ Baroda 20,» 1,952,: 93

„ Haidarabad 214,s ll,141.i 52
., Mysore 76,3 5,539,4 72

Yhteensä 1,748,» 62,288,s 36

Valtioiden tulot nousevat n. 378 milj. mk:aiin
;

muutamat suorittavat vuosittaista veroa I:n hal-

litukselle, kaikkiaan ainoastaan 6,5 milj. mk. —
Keisarikunnan tulot tili-v:na 1908-09 olivat

1,749,4 milj., menot 1,853,6 milj. mk; valtiovelka

(1909) 7,021,1 milj. mk. — I:ssa ylläpidetään
suuri vakinainen armeia, osaksi englantilaisia
osaksi alku-asukasjoukkoja, kaikki värvättyjä,
yhteensä 348.000 miestä (1910-11). Tämän' li-

säksi tulee 137,000 miestä, jotka vasallivaltiot

tarpeen tullen ovat velvolliset yhdistämään halli-

tuksen armeiaan ; ne eivät ole ehdottomasti luo-

tettavia. E. E. K.
Historia. Etu-Intiassa asui vanhimpaan

aikaan mustaihoisia, villejä heimoja {dasyu,

arjalaisten kielellä = vihollinen, orja). 3:nnella

vuosituhannella e. Kr. saapui arjalaisen heimon
haara luoteesta päin Indus-joen laaksoon, josta

virrasta se sai nimensä intialaiset (hindulaiset)

.

Yli tuhannen vuotta he asuivat näillä seuduin
maanviljelijöinä ja paimentolaisina, palvellen uk-
kos- ja sateenjumalaa Indraa y. m. luonnonvoi-
mia. 1300-luvulIa e. Kr. he lähtivät liikkeelle itään-

päin ja valloittivat useita satoja vuosia kestäneissä
sodissa Ganges-joen alueen, joita taisteluita kan-
salliseepokset Mahäbhärata ja Rämäyana ylistä-

vät. Kansan sotainen henki kuitenkin tämän jäl-

keen lamautui, osaksi kai veltostuttavan ilman-

alan ja maan suuren hedelmällisyyden tähden.

Pappissääty, bramiinit, sai vallan käsiinsä ja

totutti uskontoa muodostamalla ja säädöksiään
antamalla kansaa rauhalliseen ja mietiskelevään
elämään. Indran palvelus syrjäytettiin, ja kor-

keimmaksi jumalaksi tuli maailmansielu, Bralima
(ks. Brahmalaisuus) ; ankara kastilaitos tu-

kehutti yritteliäisyyden ja synkkä asketismi kuo-

letti elämänilon. Myös valtio- ja oikeuslaitosta

papisto ohjasi säätämällä lakeja, joiden sanottiin

olevan peräisin Manusta (ks. t.) ; heidän vaikutuk-

sestaan kansa taipui itsevaltaisten hallitsijain

alle. Siten valtiollinen elämä surkastui, kun sen

sijaan tieteet ja taiteet kohosivat korkealle. —
Yhtenäistä valtakuntaa ei syntynyt, Intia hajosi

suureen paljouteen keskenään eripuraisia valti-

oita, eivätkä intialaiset siitä syy-stä voineet saat-

taa loppuun Dekanin valloitusta tai vastustaa uu-

sia pohjoisesta päin yhtä mittaa tulevia viholli-

sia.

6:nnella vuosis. e. Kr. syntyi buddhalaisuus
vastakohtana brahmalaisuudelle. Päästyään ensin

valtaan uusi uskonto lopullisesti karkoitettiin In-

tiasta (8- 9:nnellä vuosis. j. Kr.), mutta vaikutti

kuitenkin uudistavasti brahmalaisuuteen esittä-

mällä inkarnatsioni- ja trimurti- (kolminaisuus-)

oppeja.
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Jo Persiau Dareios I valloitti osan ludus-

aluetta, ja 326 e. Kr. Aleksanteri Suuri tunkeu-

tui Punjabin itärajalle saakka. Hänen perusta-

miinsa siirtoloihin jätetyt joukot sanotaan ku-

ningas Tsandraguptan myöhemmin karkoittaneen

;

hän vallitsi melkein koko Pohjois-Intiassa. Tä-
män pojanpoika Agoka (n. 259-222 e. Kr.) teki

Buddhan opin valtion uskonnoksi. — 100-luvulla

e. Kr. tuli n. s. skyyttalaisia kansoja Sisä-Aasiasta
valloittaen Luoteis-Intian; keski-osista maata
heidät torjuivat intialaiset.

Iraanista arabialaiset hyökkäsivät monesti,
esim. 711, Sindiin, mutta eivät voineet pitää
sitä pysyväisesti hallussaan. V:sta 1001 alkaen
ghasnavidi Mahmud, Afganistanin hallitsija,

teki useita retkiä Intiaan ja tunkeutui Delhiin
saakka. Ghasnavidien valtaan jäi kuitenkin pysy-
väisesti vain Indus-alue; 1100-luvun lopulla hei-

dät kukistivat afganilaiset Ghoridit. Tämä suku
laajensi niinikään valtaansa Delhiin asti ; kaik-
kiin valloitettuihin maihin levitettiin Islamin
oppia. Tätä ensimäistä (Sahab-ed-dinin perus-

tamaa) hallitsijasukua seurasi vielä neljä muuta
afganilaista dynastiaa; ne vallitsivat vain
ajoittain Dekauissa, jonne joukko itsenäisiä,

enimmäkseen muhamettilaisia valtioita oli muo-
dostunut. Viimeinen afganilainen Delhin hallit-

sija kaatui 1526 taistelussa Baber sulttaania
vastaan, joka hänkin tullen Afganistanista
valloitti Delhin ja siten perusti Suur-mogulin
kuuluisan valtakunnan.

Etevin Suur-moguli oli Akbar (1556-1605),

joka laajensi valtaansa Intian sekä itä- että

länsirannikolle asti, teetti suuria rakennustöitä
ja hallitsi oivallisesti, osoittaen intialaisia koh-
taan suvaitsevaisuutta. Hänen pojanpoikansa
Aurang-zibin aikana (1658-1707) valtakunta saa-

vutti suurimman laajuutensa, mutta joutui pian
hänen kuolemansa jälkeen hajoamistilaan. Maa-
herrat ja alaruhtinaat tekeytyivät itsenäisiksi

;

varsinkin sotaisten mahrattien valtio Keski-
Intiassa kohosi nyt kukoistukseen ; he anastivat
kokonaan käsiinsä Suur-Mogulin hallitusvallan.

V. 1739 Pei'sian Sah Nadir teki hävitysretken
Intiaan ja ryösti Delhin, josta hän vei muas-
saan määrättömän saaliin.

Jo 1498 oli portugalilainen Vasco da Gama
purjehdittuaan Afrikan ympäri saapunut Kali-

kutiin Malabar-rannikolle. Portugalilaisten on-

nistui riistää kilpailijoiltaan arabialaisilta In-

tian kauppa, ja he vahvistivat valtaansa tässä

maassa varsinkin varakuningasten Almeidan
ja Albuquerquen aikana. Portugalin jouduttua
Espanjan valtaan 1580 menivät useimmat heidän
siirtomaistaan hukkaan; hollantilaiset pyrkivät
nyt vuorostaan Intiaan ; he perustivat Hollannin
Itä-Intian komppanian (1594) ja valloittivat

Intian saaret, mutta eivät saaneet pysyväistä
jalansijaa mantereella. Useat muut Euroopan
kansat perustivat myös komppanioja Intian
kauppaa varten, niinpä englantilaiset 1600.

Viimemainittu komppania hankki vähitellen it-

selleen kauppapaikkoja rannikolla; se sai myös-
kin valtiollisia oikeuksia ja teki edullisia sopi-

muksia intialaisten ruhtinasten kanssa. V.
1668 Englannin kuningas Kaarle II lahjoitti

sille Bombayn, jonka hän oli saanut portugali-

laisen puolisonsa myötäjäisinä. Kalkutta perus-

tettiin 1686. — Ranskalaiset hankkivat itselleen

Pondichöryn ja Chaudernagorin ja puuhasi-

vat laajan vallan perustamista, lähinnä Deka-
niin. Avustamalla toisilleen vihollisia Dekanin
ruhtinaita joutuivat englantilaiset ja ranska-
laiset keskenään sotaan ; ranskalaiset olivat

Dupleix'n johdolla ensin voitolla, kunnes englan-
tilaisen Cliven menestys aikaansai käänteen,
niissä hän voitti julman nabobi Suradzed-
daulah'n Plasseyn tai.stelussa 1757 ja pääsi vähi-
tellen Beugaalin todelliseksi hallitsijaksi, hank-
kien siellä englantilaisille verotusoikeuden. Rans-
kalaiset luovuttivat Pariisin rauhassa 1763 laa-

joja alueita englantilaisille, jotka saattoivat
tämän jälkeen yhä laajentaa valtaansa tarvit-

sematta peljätä ketään eurooppalaista kilpailijaa.

Dekanissa varsinkin Haidarabadin ruhtinas
(nizam) ja Mysoren ruhtinas Haidar-Ali tekivät
jonkun aikaa menestyksellä vastarintaa, kunnes
jälkimäisen kuoltua 1782 englantilaiset täälläkin

pääsivät voitolle.

Tällä välin oli Englannin hallitus ryhtynyt
pitämään komppaniaa paremmin silmällä ja jon-

kun verran rajoittamaan sen oikeuksia (varsin-

kin Pittin „India Bill"in kautta, v:lta 1784).
Englantilaisten alueitten ylimmäiseksi käskyn-
haltijaksi tuli kenraalikuvernööri. Ensimäinen
tämänniminen virkamies oli Warren Hastings
(1774-85), joka välittämättä tehdyistä sopi-

muksista jatkoi valloituksia, järjesti etevästi

hallintoa, mutta myös rikastutti itseänsä ja

sorti alkuasukkaita. Hänen seuraajansa sotivat

menestyksellä Haidar-Alin poikaa Tippo Sahibia
vastaan; tämä jatkoi kuitenkin taistelua v:een

1799, jolloin hän kaatui ja suurin osa Mysorea
liitettiin Englannin alueisiin. Myös mahrattien
valtio y. m. ruhtinaskunnat kukistettiin tai pako-

tettiin tunnustamaan Englannin suojelusher-

ruutta, Sind-alue anastettiin ja Sikhien valta-

kunta (Punj abissa) valloitettiin 1849. Suur-mo-
guli tuli Englannin suojeluksen alaiseksi jaTaka-
Intian valloitukseen ryhdyttiin. V. 1847 englan-

tilaiset olivat aloittaneet vaiherikkaan sodan

Afganistania vastaan. — Muutamat kenraali-

kuvernöörit toimeenpanivat suuria sisällisiä pa-

rannuksia; niinpä kiellettiin leskien poltto,

kulkuneuvoja parannettiin y. m. — Kuitenkin

kyti alkuasukkaissa syvää tyytymättömyyttä.

V. 1857 alkoi suuri intialaisen sotaväen (sepoys,

sipahis) kapina, osaksi hindulaisten sekä muha-
mettilaisten uskonnollisen kiihkon sytyttämänä.

Delhin seuduilta liike levisi yli koko Hindusta-

nin, kapinan etupäähän asetettiin viimeinen

Suur-moguli, Mohammed Bahadur Sah. Ne
eurooppalaiset, jotka eivät päässeet pakenemaan,
surmattiin, kuten kävi Nana Sahibin käskystä

niiden, jotka olivat joutuneet vangiksi Cavvnpu-

rissa. Kapinaa ei kuitenkaan yleensä kannatettu

muualla Intiassa, ja vihdoin Hindustankin suu-

rella verenvuodatuk.sella saatiin kukistetuksi

(lopullisesti 1859).

Intian hallintoon nähden kapina vaikutti

ratkaisevan muutoksen; sen näet otti Englannin

kruunu 1858 omiin käsiinsä. Kenraalikuvernööri

sai varakuninkaan nimen. Vaikka sotiakin tä-

män jälkeen käytiin, käänsivät varakuninkaat

kuitenkin etupäässä harrastuksensa sisällisiin

parannuksiin, esim. miltei säännöllisesti uudis-

tuvan nälänhädän vastustamiseen. Parlamentin

päätöksen mukaan kuningatar Viktoria otti
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1876 Intian keisarinnan nimen. Sisälliset olot

paranivat m. m. raha-asioita ja tuomioistuimia
järjestämällä, ulospäin käännettiin uuden valtion

voimat sodissa Afganistania ja Birraaa vastaan,

joka 1886 lopullisesti yhdistettiin Intiaan.

Englannin hallituksella Intiassa on kuitenkin
yhä edelleen suuria vaikeuksia voitettavana;

niinpä rutto ja nälänhätä aikaansaavat äärettö-

miä tuhoja. Intialaiset kansalliskongressit, joita

on pidetty Bombay'ssa y. m. kaupungeissa, ovat

vaatineet parannuksia hallinnossa, verotuksessa,

opetuslaitoksessa y. m. Kun Afganistanin hor-

juvan käytöksen tähden puolustuslaitos oli vah-

vistettava ja ylikomentaja lordi Kitchener sen

johdosta ryhtyi uudistustoimiin, syntyi erimieli-

.syyksiä, jotka m. m. aiheuttivat varakuninkaan,
lordi Curzonin eron 1905. Häntä seurasi Minto'n

earli.

Bengaalin jako kahteen provinssiin 1905 aikaan-

sai hindulaisten keskuudessa vastustusliikkeen,

joka yltyi kapinalliseksi kiihotukseksi. Levotto-

muuksien johdosta Kalkutassa y. m. hallitus ryh-

tyi ankaroihin toimenpiteisiin; varsinkin sitten-

kuin (v:sta 1908) useita eurooppalaisten murhia
oli tapahtunut ja salaliittoja tullut ilmi, on la-

keja kovennettu. Nykyään Englannin hallitus

puuhaa suuria parannuksia, mutta ei kuitenkaan
tahdo myöntää Intialle omaa parlamenttia.

[W. W. Hunter, ,,A brief history of the indian

peoples" ; sama ,,History of British I.", sama
y. m. „Rulers of India", H. M. EUiot, „History

of I. as told by its own historians. The musul-
man period"; M. Elphinstone, „History of I." ;

S. Lefmann, „Geschichte des alten Indiens"

;

St Lane-Poole, ,,^Iedi£eval I. under mohammedan
tule" ; H. S. Whiteway, „The rise of portuguese

power in I."; G. B. Malleson, ,,History of the

french in I.".]
'
G. R.

Intian kielet ja kirjallisuus.* I. Kielet.
Etu-Intian niemimaalla oli esihistoriallisella

ajalla useita eri kieliä puhuvia kansanheimoja,
joiden jälkeläisiä vielä osaksi on olemassa, mutta
joiden kielet eivät koskaan ole kohonneet kirja-

kieleksi. Nämä kielet saivat suurimmaksi osaksi

siirtyä syrjään maahan tunkeutuneiden muuka-
laisten kielten tieltä, jotka jaetaan kahteen ryh-

mään, arjalaiseen ja dravidalaiseen.
Dravidakieliä edustavat nykyisin pääasiallisesti

tamilin, telugun, malayälamin ja kanaren kielet.

Säillä kielillä on kyllä kirjallisuutensa, mutta se

on sangen vähän itsenäinen, kun dravidalai.set ai-

kaisin alkoivat käyttää arjalaisia murteita, etu-

päässä sanskriittia, kirjakielenään. Intian kielistä

ovat siis arjalaiset merkitsevimmät, samaten kuin

Intian sivistystä pääasiallisimmin ovat kehittä-

neet 2:sella tai 3:nnella vuosituhannella e. Kr.
Iraanin vuoriseuduilta maahan vaeltaneet arja-

laiset. Intian arjalaisten asukkaiden kieli, joka

kuuluu iudo-eurooppalaiseen kieliheimoon (ks.

I n d o-e urooppalaiset kansat ja kie-
let), jakaantuu osaksi vuosisatojen kuluessa ta-

pahtuneen kehityksen, osaksi maantieteellisen

erikoistumisen perusteella useihin murteisiin.

Vanhin kielimuoto tavataan n. s. Veda-kirjoissa

(ks. alemp. II. Kirjallisuus.), jonka vuoksi sitä

usein sanotaan veda-murteeksi t. muinais-in-

* Tä.ssä kirjoituksessa esiintyvissä intialaisissa nimissä

äännetään c = is, j = dz, <; ja s ovat erilaisia s äänteitä, y = j.

tiaksi. Uudempi kehitysmuoto esiintyy n. s.

Brähmana-teksteissä, ja tämä koskee vielä enem-
män vanhempien eepillisten runojen kieltä

(,,eepillistä sanskriittia"), joka on yhä lähempänä
n. s. „klassillista sanskriittia". Kaikki nämä ke-

hitysasteet, veda-murteesta klassilliseen kieleen,

käyvät usein, vaikkakin asiattomasti, yhteisni-

mellä ,,sanskrita", joka merkitsee ,,säännöstetty"

ja oikeastaan kuuluu myöhempään kielenkäyt-

töön. Näiden kielimuotojen rinnalla, jotka jok-

seenkin aikaisin saivat kirjakielen luonteen ja

joita vain perusteellisen koulusivistyksen saaneet
henkilöt ymmärsivät, syntyi useita paikallisia

murteita, joista muutamat osaltaan kohosivat kir-

jakieleksi ja siten kauan säilyivät muodoltaan
muuttumattomina. Tärkein niistä on päli,
joka 3:nnelta t. 4:nneltä vuosis. e. Kr. alkaen tuli

buddhalaisuuden, eritoten eteläisten buddhalaisten
pyhäksi kieleksi ja joka vieläkin on kirkollisena

kielenä Ceylonissa, Birmassa ja Siamissa. Muista
murteista käytetään yhteisnimeä p r ä k r i t. Täl-

laisella murteella, jainapräkritilla, ovat

jaina-lahkon kanoniset kirjat kirjoitetut. Muut
präkrit-murteet esiintyvät etupäässä intialai-

sissa näytelmissä, joissa vain ylempien kastien

edustajat, bramiiuit ja aateliset, puhuvat sans-

kriittia, kun taas naiset ja alempien kastien edus-

tajat puhuvat jotakin präkrit-mixrretta. Niinpä
mahärästri esiintyy lyyrillisissä osissa (milloin

sanskriittia ei käytetä). Myös erillisiä lyyrilli-

siä ja eepillisiä runoja on tällä murteella. C a u-

r a s e n 1 a käyttävät ylhäiset naiset näytelmien
suorasanaisissa osissa, kun taas alempien yhteis-

kuntakerrosten edustajat käyttävät m ä g a d h I a,

tai, vieläkin alemmat henkilöt, paiQäcia.
Useista präkrit-murteista, jotka edellisten lisäksi

esiintyvät näytelmissä, käytetään yhteisnimeä

a p a b h r a m 5 a. Monesta muusta vanhasta in-

tialaisesta murteesta on olemassa kielennäytteitä

piirtokirjoituksissa y. m. Nykyiset intialaiset

murteet ovat kehittyneet n. 10;nneltä vuosis. j.

Kr. alkaen. Tärkeimmät niistä ovat: läntisessä

Intiassa sindhi, gujaräti, panjäbt ja

hindt; pohjoisessa Intiassa garliwäli, k u-

naonl, kagmlrl ja naipäll; eteläisessä In-

tiassa m a r ä t h I ; itäisessä Intiassa b i h ä r I,

bengali, uriyä ja asämi; näiden lisäksi

tulee urdQ 1. hindustani, arabialaisia ja

persialaisia aineksia runsaasti sisältävä hindin

muoto, joka nykyisin on levinnein Intiassa puhu-

tuista kielistä ja englannin kielen rinnalla on

eri kielimurteita puhuvien välittäjänä. Näillä kie-

lillä on nykyaikainen kirjallisuus, joka melkein

yksinomaan nojaa sanskriitti-kirjallisuuteen. —
Mustalaisten kieli johtuu myös eräästä

indo-arjalaisesta murteesta. — Ceylonissa on,

paitsi villien tai puohvillien asukasten murteita,

eräs arjalainen kieli, singaleesien kieli, jota jo en-

nen meidän ajanlaskumme alkua käytettiin kirja-

kielenä.

II. K i r j a 1 1 i s u u s. Intian kirjallisuus kuvas-

taa etupäässä sinne muuttaneiden arjalais-
ten (ks. edellä I. Kieli) sivistystä. Varhai-

sempi intialainen kirjallisuus on kirjaan pantu
vasta paljoa myöhemmin, tietymätöntä, millä

ajanjaksolla. Se kulki aluksi suusta suuhun suku-

polvelta toiselle tätä varten perustettujen koulu-

jen välityksellä, jolloin eräät koulut erikoisesti

edustivat määrätyltä kirjallisuudenlajeja. Itse
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kirjoitustaito oli vielä tuntematon silloin kun
Intian kirjallisuuden vanhimmat luomat syntyi-

vät, mutta kirjoitustaidonkin tultua yleisesti

käytäntöön vältettiin pyhien kirjojen muistiin-

kirjoittamista, jotteivät ne täten saastuisi.

Todennäköisesti papit pelkäsivät tuottavan am-
mattinsa olevan uhattuna, jonka ohella pappis-
kastin vaikutusvalta voisi vähetä, jos pyhät kir-

jat olisivat, ilman papiston välitystä, kaikille

avoinna.

I:n kirjallisuus käsittää 3,500-vuotisen ja ken-
ties vielä pitemmäJikin ajanjakson; se edustaa
sangen erilaisia kulttuuriasteita ja sisältää mel-
kein kaikkia muissa kulttuuripiireissä tunnet-
tuja kirjallisuudenlajeja. Kirjallinen tuotanto on
ollut erittäin runsas. Useat teokset ovat vain
käsikirjoituksina Intian, Euroopan tai Amerii-
kan kirjastoissa; uusia löydetään yhtä mittaa;
useita teoksia tunnetaan vain nimeltä ; eikä
kukaan voi sanoa, kuinka paljon on jäljettömiin

kadonnut. Painosta julkaistuista teoksista ovat
useat niin vaillinaisesti tutkittuja, ettei vielä

osapuillekaan varmasti taideta näyttää niitten

paikkaa kehityssarjassa; useista teoksista ei

vielä ole voitu näyttää, mikä niissä on alku-

peräistä ydintä ja mikä myöhempää lisää. Intia-

laisille ominainen historiallisen tajun ja varmo-
jen ajanmääräysten puute tekevät kirjallis-

historiallisen tutkimuksen sanomattoman vai-

keaksi: sitäpaitsi on useilla kirjallisuudenaloilla

huomattavissa pyrkimys antaa tekstille suurem-
paa arvoa sanomalla sen juontuvan jostakin
hämärimmän muinaisuuden kirjailijasta. Usein
on käynyt niin, että jonkun kirjallisiuishaaran,

esim. näytelmän, päästyä kehityksensä huippuun
kysymyksessä olevan runoudenlajin varhaisem-
mat tuotteet ovat jääneet unhotuksiin: niitä ei

ole enää jäljennetty ja käsikirjoitukset ovat
joutuneet hukkaan. Näiden kirjalli-suushaarojen

valmistava historiallinen kehitys näin ollen py-
syy meille tuntemattomana.

Seuraavassa käsittelemme kirjallisuuden eri

haaroja siinä järjestyksessä, missä niiden otak-

sutaan hi.storiallisesti esiintyneen
;

poikkeuksen
teemme kuitenkin tieteellisen kirjallisuuden kä-

sittelyssä.

1. V e d a-k a u s i. Myyttirunous. Teologinen
mietiskely. Oikeaoppinen filosofia. Rituaali-kir-

jallisuus.

Intian arjalaisten vanhimmat kirjalliset

muistomerkit ovat uskonnollisia hymnejä, joita

on neljä kokoelmaa, yhteisnimeltä Veda (tieto)

:

Rigveda, Sämaveda, Yajurveda ja Atharvaveda.
Näistä ensimäinen ja viimeinen ovat sekä kirjal-

lisesti että sivistyshistoriallisesti tärkeimmät.
Rigveda sisältää meidän päiviimme säilyneessä

muodossaan 1,017 tai (lukuunottamalla eräästä
toisesta laitoksesta peräisin oleva liite) 1,028

hymniä, 10,580 (t. 10,660) säettä jakaantuneina
10 kirjaan (mandala, piiri). Hymnien sepittä-

jiksi ilmoitetaan nimeltä mainittuja laulajia

(risi) ja kuudelle kirjalle (2-7) mainitaan teki-

jäksi kullekin oma laulajasukunsa, kun taas
8:s kirja sanotaan kahden laulajasuvun sepittä-

mäksi. Hymnien sisällyksenä on suurimmalta
osalta silloisen intialaisen jumaluustaruston lu-

kuisten jumalien ylistys ja myöskin avuksi
huutaminen (ks. Intian uskonnot). Muu-
tamissa runoissa tekijä vapautuu vallitsevista

uskonnollisista käsitj^ksi-stä ja koettaa tutkia

olevaisuudeu sj'ntyjä syviä; tässä jo esiintyvät

ensimäiset, usein hyvinkin syvälliset filosofisen

mietiskelyn yritykset. Myyttien totuuden epäily
esiintyy joskus suorastaan pilkkaavina lauluina.
Joku määrä maallisia lauluja antaa arvokkaita
tietoja sivistysoloista tai kuvaa historiallisia ta-

pahtumia. Useissa kohdin on hymneissä lyhyitä
viittauksia legendoihin, joista monella voi olla

historiallinen tausta ja jotka hymnejä sepitet-

täessä varmaankin ovat olleet tunnettuja, niin

että tästä voidaan edellyttää varhaisemman le

geudarunoudeu olemassa-olo.

Runolliselta arvoltaan hymnit ovat hyvin eri-

laisia
; toisissa ilmenee todellinen, usein mahtav»

innoittuminen, toiset taas ilmeisesti ovat vanhem-
pien mallien mukailuja. Ne ovat syntyneet usei-

den vuosisatojen kuluessa. Tähän viittaavat m. m.
kielelliset seikat. Korkealle kehittynyt muoto-
taito, vaihtelevat runomitat ja kiinteä säerakenne.
jotka ovat huomattavissa jo vanhemmissa hym-
neissä, vievät siihen olettamukseen, etteivät ne
ole olleet ensimäiset yritykset tällä alalla. Yhtä-
pitäväisyys Zarathustran uskonnon peruskirjan
Zend-Avestau (ks. t.) vanhimpain, runomitallis-

ten ainesten kanssa viittaa siihen, että jo indo-

iraanilaisen kieli- ja sivistysyhteyden aikana har-

joitettiin uskonnollista hymnirunoutta. Paitsi pe-

rustavaa merkitystään Intian koko myöhemmälle
kirjallisuuden kehitykselle on Rigvedalla suuri

arvo vanhimpana indo-eurooppalaisten kielten

muistomerkkinä. — Rigveda-hymnien syntyai-

koina Intian arjalaiset asuivat molemmin puo-

lin Indus-joen yläjuoksua ja nykyisessä Punja-
bissa. Vanhimpien tunnettujen hymnien otaksu-

taan tavallisesti syntyneen n. 1500 paikkeilla e.

Kr. Muutamat tutkijat myöntävät niille paljoa

pitemmän iän (esim. saks. Jacobi tähtitiet. tie-

donantojen perusteella sijoittaa vanhimmat hym-
nit v:n 3500 paikkeille). Hymnit koottiin kui-

tenkin paljoa myöhemmin, luultavasti 2:sen

vuosituh. lopulla e. Kr. Teologisten koulujen ko-

koelmat olivat useinkin toisistaan eroavia; 2:sella

vuosis. e. Kr. sanotaan olleen 21 eri kokoelmaa.
Ainoastaan yksi, n. s. Cäkalya laitos on säilynyt

meidän päiviimme. [Max Jliillerin Rigveda jul-

kaisu, jossa laajat Säyanan kommentaarit (1849-

75; 2 pain. 1890-92); Th. Aufrechtin, ilman kom-
mentaareja (1861-63; 2 pain. 1877). Täydellisiä

saks. käännöksiä (joskin vanhentuneita) : H. Grass-

mannin (2 os., 1876-77) ja A. Ludvigin (6 os..

1876-88); ruots. K.F.Johanssonin valikoima sar-

jassa ,,Främmande religionsurkunder", II (1908).— II. Grassmann, ,,Wörterbuch zum Rigveda"

(1873) ; A. A. Macdonell, ,,Vedie grammar"
(„Grundriss der indo-arischen Philologie", 1910) :

Pischel, Geldner, „Vedische Studien" (I-III.

1888-1901) ; Geldner, „Dei- Rigveda in Auswahl"
(I, II, 1907, 1909: sanakirja ja selityksiä);

II. Oldenberg, ,,Die Hymnen des Rigveda" (I nid..

1888) ; sama, .,Rigveda. Textkritische und exege-

tische Noten" (1 nid., 1909) ; A. Kaegi. „Der
Rigveda, die älteste Literatur der Inder"; A. Z.

Collin, ,,0m och ur Rigveda" („Ur vär tids

forskning", 21, 22) ; H. Zimmer, „Altindisches

Leben. Die Cultur der vedi.schen Arier" (1879) :

A. Bergaigne, ,,La r^ligion vödique" (I.III, 1870-

83) ; II. Oldenberg, „Die Religion des Veda"
(1894) : M. Bloomfield, .,The Religion of the Veda"
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(1908) : A. Hillebrandt, „Vedische Mytbologie'

(I-III, 1891-1902); A. A. Macdonell, „Vedie
j

Mythology" (,,Grundriss der indo-arischen Phi-

lologie", 1897).]

Suuri osa Rigveda-hymnejä on runoiltu nimen-

omaan käytettäväksi jo tähän aikaan korkealle

kehittyneessä uhripalveluksessa ja Rigvedaa
käytti tekstikirjana se ryhmä uhripappeja,

jolla suurten uhrien vietossa oli tehtävänään
siitä lukea tilaisuuteen soveliaita säkeitä. Toinen
ryhmä pappeja lauloi uhrivirsiä ja näitä varten

koottiin Sämaveda (< sdnian = sävelmä) . Se

sisältää otteita Rigvedan hymneistä merkittyine

sävelmineen. Vain 75 Sämavedan säkeistä puut-

tuu Rigvedan Cäkalya-laitoksesta. [Julkaissut sak-

saksi A. Benfey (1848) ; Satyavrata Sämagräml,
Säyanan kommentaareilla („Bibliotheca Indica",

5 nid., 1874-78).] Kolmas ryhmä uhripappeja suo-

ritti itse uhritoimitukset puoliääneen mutisten

uhrikaavoja (yajus). Useat näistä olivat Rig-

vedan säkeitä, joita oli koottu laajoiksi tekstisar-

joiksi yhteisnimellä Yajurveda. Eri teologi-

koulujen toimittamat tekstilaitokset jaetaan kah-

teen pääryhmään: valkea Y. ja musta Y. (Cukla-

ja Krisna-Yajurveda). Edellisessä kaavat lue-

tellaan semmoisinaan; viimemainitussa niihin

liittyy selittäviä ohjeita, joihin usein on siroteltu

legendoja ja myyttejä. [Valkean Y:n on julkais-

sut A. Weber, laitoksen „VäjasaneyI-Samhitä"
ynnä Mahidharan kommentaarit (1852) ; mustan
Y:n laitoksia on julkaistu eurooppalaisten oppi-

neiden toimesta: A. Weber, ,,Taittiriya-Samhitä

(„Indische Studien", XI, XII os., 1871, 1872),

L. V. Schroeder, ,,Maiträyani-Samhitä" (1881-86)
;

sama, „Käthakam" (1900-10).]

Neljäs veda-kokoelma, A t h a r v a v e d a, on,

varsinkin vanhimpiin aineksiinsa nähden, toista

laatua. Se sisältää suureksi osaksi loitsulukuja

tauteja tai pahoja henkiä vastaan, taikakaavoja
erinäisten etujen saavuttamiseksi tai tehtyjen

syntien seurausten välttämiseksi j. n. e., ja

niillä on suuri sivistyshistorialliuen ja folkloris-

tinen merkitys. Atharvavedan jumaluusolennot
ovat yleensä abstraktisempia kuin Rigvedan, ja

paljoa useampi hymni on siinä omistettu kosmo-
gonisten ja metafyysillisten ongelmain pohtimi-

selle; niillä on suuri merkitys Intian filosofian

historialle. Osa Rigvedan hymneistä esiintyy

myös Atharvavedassa, joskus hieman toisessa

muodossa. Näyttää kuitenkin siltä kuin A: n

olennainen sisällys olisi saanut alkunsa toisessa

sivistyspiirissä kuin mitä muut veda-kirjat edus-

tavat. Atharvaveda-piirissä uliripalvelus ja

pappisvalta eivät olleet kehittyneet yhtä pitkälle,

eikä Atharvavedaa tunnustettu täysin oikea-

oppiseksi. Atharvavedaa oli aikaisemmin usea

laitos olemassa, joista kaksi on meille tunnettua.

Laajuudeltaan Atharvaveda on hieman enemmän
kuin puolet Rigvedaa, ja noin kuudes osa koko
sisällyksestä on suorasanaista samalla kuin se

suorasanaisina uhrikaavoineen on vanhin suora-

sanainen indo-eurooppalainen teksti. [R. Rothin
ja W. D. Whitneyn julk. (1856) ; R. Griffithin

täyd. engl. käännös (2 nid., 1895-96), sekä

W. D. Whitneyn (lukuunottamatta 20:tta kir-

jaa), jossa C. R. Lanmanin tärkeä johdanto
(Harvard oriental series, VII, VIII, 1905) ; laajan

valikoiman on kääntänyt M. Bloomfield (Sacred

books of the East, 42:s nid.) ; useita hymnejä

on kääntänyt Saksaksi A. Weber (Indische Stu-

dien), A. Ludvig Rigveda-kääännöksessään, sekä
Julius Grill, „Hundert Lieder des Atharvaveda",

(2 pain., 1888). — M. Bloomfield, „The Athar-
vaveda" (,,Grundriss der indo-arischen Philo-

logie", 1890).]

Kuhunkin veda-kirjaan liittyy useita suora-
sanaisia kirjoitelmia, jotka ovat saaneet nimen
Brähmana {brahman, uhrissa oleva taika-

voima). Tämän kirjallisuudenliaaran alkeita ovat
mustan Yajurvedan uhrikaavoihin liittyvät

selitykset. Brähmanat ovat laajoja selityksiä

niistä uhrimenoista, joissa veda-kirjojen hymnejä
tai uhrikaavoja käytettiin. Niissä on runsaasti

rikkiviisaita mietelmiä, mutta niillä on kuitenkin
sivistyshistorioitsijalle suuri merkitys etenkin
niissä esiintyvien legendojen ja historiallisten

viittausten vuoksi. Rigveda-piiriin kuuluvat
A i t a r e y a-b r ä h m a n a [julk. M. Haug (2

nid., 1863) ynnä engl. käännös; Th. Aufrecht
(1879) ynnä ote Säyanan kommentaareista] sekä
K a u s 1 1 a k i-B r ä h m an a [julk. B. Linder,

(1887), Sämavedaan m. m. T ä n d y a-B r ä h m a-

n a [julk. Anandacandra Vedäntavägiga (2 nid.,

1870-74 Bibl. indicassa) .], mustaan Yajurvedaan
T a i 1 1 i r I y a-B rähmänä [julk. Bibl. indi-

cassa, 1855-90]; tärkein kaikista on Cata-
p a t h a-B r ä h m a n a (,,Sadan tien br."), joka
kuuluu valkeaan Yajurvedaan [julk. A. Weber
(1885), J. Eggelingin käännös („Sacred books
of the East" (5 os.).]

^ L'.seimmissa Brähmana-teksteissä on lisälukuja.

Aranyaka, joiden sisällys oli aiottu mietiskeltä-

väksi metsän (aranya) yksinäisyydessä. Muuta-
mat näistä, nimeltään Upanisad („istunta".

sitten „salainen oppi")
,
joista voitiin antaa tietoa

vain harvoille valituille, kiinnittävät varsin vä-

hän huomiota uhripalvelukseen, mutta sisältävät

syvällisiä, joskin samalla hämäriä filosofisia,

enimmäkseen monistiseen ja panteistiseen suun-

taan käypiä mietiskelyjä. Tässä esiintyy myös
sielunvaellusoppi, joka siitä alkaen Intiassa käy
yläpuolelle kaiken epäilyn kohotetusta selviöstä.

Upanisad-tekstit yhdistettiin sitten useihin eri

kokoelmiin, joista laajin sisältää 108 tekstiä.

Monet näistä ovat myöhäsyntyisiä muodosteluja.

Vanhimmat oikeista Upanisadeista ovat suora-

sanaisia, mutta useat vanliemmista ovat myös
runomittaisia tai vaihdellen runomittaisia ja

suorasanaisia. [Näitä tekstejä on useita julkai-

suja. Eräs kokoelma, johon sisältyy 50 Upa-
uisadia, käännettiin persiaksi 1656; sen mukaan
Anquetil Duperron suoritti latinaisen käännök-
sen nimeltä „Oupnekhat" (1801-02), jolla oli

suuri vaikutus Schopenhaueriin: sen jälkeen on

suoritettu useita käännöksiä nykyiskielille, m. m.

P. Deussen, ,,Sechzig Upanishad'3 des Veda"
(1897) ; A. Buthenschönin ruots. käännös Kät-
haka-Upanisadista (1902). vrt. P. Deussen, ,,All-

gemeine Geschichte der Philosophie" I, 1., „Philo-

sophie des Veda bis auf die TJpanishad's", I, 2,

„Die Philosophie der Upanishad's" (1894, 1899).]

Brälimana-tekstit syntyivät luultavasti n. 1000-

800 e. Kr.; vanhemmat Upanisadei.sta olivat val-

miina n. V. 600. Vähän myöhemmin näissä lau-

sutut filosofiset ajatukset sovitettiin järjestel-

mäksi, ja syntyi filosofisia oppikuntia. Näistä pi-

detään 6 oikeaoppisena. Näiden koulujen nykyi-

set tekstikirjat ovat melkoista myöhemmältä
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ajalta. Ne ovat muodostetut ankarasti keskite-

tyiksi oppilauselmiksi fsöira = ohjenuora) . Kaik-
kein oikeaoppisimpana pidetään Vedänta - järjes-

telmää (B r ä h m a s 11 1 r a , Bädarävanan laati-

maksi sanottu ; Vedäntasära, Sadänandan
laatima), ankaran monistinen, panteistinen aja-

tusrakennelma. S ä n k h y a-järjestelmä (Sän-
khyakärikä, Igvara-Krisnan laatima, Sankhya-
pravagana, Kapilan laatimaksi sanottu) on dua-
listinen. Läheinen edellisille on Yoga-oppi
(Yogasfltra, Patanjali'n laatima), joka sisältää

käytännöllisiä neu\;oja viisauden saavuttamiseksi.
[P. Deussen, „Allg. Gesch. d. Philosophie" 1,3:

,,Die nachvedisehe Philosophie der Inder (1908)
;

sama, ,,Das System des Vedänta" (1883, 2 pain.

1906) ; R. Garbe, „Die Sänkhyaphilosophie"

(1904): sama, „Sänkhya und Yoga" („Grundriss
d. Indo-Arischen Philologie", 1896).]

Teologisissa kouluissa pyhien tekstien tutkimi-

nen sekä uhripalvelus olivat aiheena uusille kir-

jallisuudeuhaaroille, joista tässä esitettäköön laa-

jat, lyhyissä oppilauselmissa (sfltra) esitetyt ritu-

aaliset tekstit. Niitä on kahta lajia: C rauta -

s u t r a, jotka sisältävät suurempien uhrien sään-

töjä, ja GrihyasQtra perhe-elämässä esiinty-

viä menoja varten. Varsinkin näillä viimemaini-
tuilla on merkitystä vertailevalle sivistyshisto-

rialle ja kansatieteelle. Tärkeimmät näistä teks-

teistä ovat eurooppalaisten oppineiden julkaise-

mia. [Useita GrihyasQtra-tekstejä on kääntänyt
H. Oldenberg (,,Sacred books of the East". XXIX
ja XXX) . — A. Hillebraudt, „Ritual Literatur.

Vedische Opfer u. Zauber" („Grundr. d. Indo-
Arischen Philologie", 1897),]

2. Eriuskoinen uskonnollinen ja
filosofinen kirjallisuus: jainalai-
suus ja buddhalaisuus.
Ennen ensimäisen esikristillisen vuosituhannen

puoliväliä arjalaiset olivat levinneet Ganges- vir-

ran alivarsille ja perustaneet sinne useita pieniä

kuningaskuntia ja tasavaltoja. Tässä seudussa ja

tähän aikaan syntyi lukuisia uskonnollisia yhdys-
kuntia, jotka useinkin asettuivat bramiinien us-

kontoa vastustavalle kannalle. Niistä on kaksi,

jainalaisuus 1. jaina (ks. t.) ja buddhalaisuus (ks.

Buddha, Intian uskonnot) elänyt mei-

dän päiviimme asti ja jälkimäisellä ollut maail-

manhistoriallinen merkitys. Edellinen alkoi

n. s. Nirgrantha-lahkosta, jota edelleen kehitti

Vardhamäna Jnätiputra 1. (murteellisesti) Nä-
taputta, liikanimeltään Mahävira ja Jina (voit-

taja), josta uusi lahko sai nimensä. Hän eli

6:nnella vuosis. e. Kr. kenties 5:nnelle asti, ja oli

Buddhan hiukan vanhempi aikalainen. Jaina-opin
kanoniset kirjat, jotia ovat yhdistetyt ,,Sidd-

hänta"' kokoelmaan, jaettuina 45 n. s. ,,Agamaan",
otaksutaan syntyneiksi 3:nnella vuosis. e. Kr. Ne
ovat kirjoitetut präkrit-kielen eri murteilla ja

toistaiseksi on vain vähäinen osa julkaistu tai

käännetty (esim. H. Jacobi, sarjassa „Sacred
books of' the East", nid. XXII ja XLV). Sitä-

paitsi on säilynyt hyvin laaja ei-kanoninen kir-

jallisuus.

Vanhemman buddhalaisuuden kanonisen kirjal-

lisuuden täytyy katsoa olleen valmiina myöhäi-
sintään keskipaikoilla 3:tta vuosis. e. Kr. Nämä
kirjat olivat alkujaan sepitetyt jollakin paikalli-

sella murteella ja ne käännettiin sittemmin päli-

murteelle, joka tuli eteläisten (Ceylonin, Birman
33. III. Painettu -^^ 11.

ja Siamin) buddhalaisten pyhäksi kieleksi. Päli-
kielisten kanonisten tekstien yhteisnimityksenä
on „Ti-pitaka"(sanskriitiksi: „Tri-pitaka" = kolme
vasua)

. Ensimäinen ,,vasu", 5-osainen ,,Vinaya-
pitaka", sisältää kurinpito-säädöksiä varsinkin
munkeille ja nunnille: toinen, niinikään 5-osai-
nen. „Sutta-p." (sanskriitiksi : „SQtra-p.") esittää
buddhalaisuuden uskonnollisia ja siveellisiä op-
peja, kolmas, 7-osainen „Abhidhamma-p."(sanskr.:
Abhidharma-p.") , sitävastoin on pääasiallisesti
kosmogonista ja metafyysillistä sisällystä. Tun-
netuimmista teksteistä mainittakoon ,,Dhamma-
pada" [julk. V. Fausböll (2:nen pain. 1900) : kään-
nös m. m. sarjassa „Sacred books of the East",
nid. X], 423 kaksoissäettä moraalifilosofista si-

sällystä, sekä „Jätaka", kokoelma moraliseeraa-
via kertomuksia Gautama Buddhan aikaisem-
mista ilmestymisistä n. s. Boddhisattana eli Budd-
han mahdollisuutena [julk. V. Fausböll (7 nid.
1875-97) ; täydellinen engl.-kielinen käännös E. B.
Cowellin johdolla (6 nid. 1895-1907).] Kun
Buddha usein esitetään syntyneenä maailmaan
eläimen muodossa, kohtaamme tässä eräitä eläin-
sadun vanhimpia tyyppejä. ,,Jätaka"-kertomuk-
siin liittyi myös jommoinenkin määrä esibuddha-
laisia taruaineksia, mutta ne ovat vuorostaan suu-
resti vaikuttaneet myöhempään saturunouteen.
Ei-kanonisista päli-kirjoista mainittakoon „Mi-
liuda-panha", sepitetty luultavasti l:sellä vuosis.

e. Kr.; se esittää buddhalaisuuden pääoppeja
ollen muodoltaan keskustelu buddhalaisen mun-
kin, Nägasenan, ja kuningas Milindan, s. o.

Menandroksen välillä, joka eli 2:11a vuosis. e. Kr.
ja jonka mainitaan kääntyneen buddhalaisuuteen
(käännös sarjassa ,,Sacred books of the East",
nid. XXXV ja XXXVI).

[Miltei täydellinen, selityksillä varustettu „Ti-

pitaka"-painos on, Siamin kuninkaan Chulalong-
kornin toimesta, julkaistu hänen hallituksensa
25-vuotisjuhlaksi 1893; se käsittää n. 15,750 siv;

julkaisemattomat osat vielä arviolta n. 1,300 siv.

Useita yksityisiä tekstejä ovat eurooppalaiset
oppineet julkaisseet sekä myöskin kääntäneet eri

eur. kielille. Sarjat ,,Sacred books of the East"
sekä ,,Sacred books of the Buddhists" sisältä-

vät useiden tekstien käännöksiä. Sitäpaitsi mai-
nittakoon erään psykologisen tekstin, .,Dhamma
sangani"n, käännös mrs Rhys Davidsin kirjassa

,,A Buddhist manual of psychological ethics"

(1900) ; K. E. Neumannin käännössarja ,,Gotamo
Buddhos Keden" (ilm. par'aikaa, useita paksuja
nidoksia) ; erittäin hyvän tekstivalikoiman tar-

joo H. C. Warreu, „Buddhism in translation"

sarjassa ,,Harvard oriental series" (5:s pain.

1909) ; useita tekstejä on kääntänyt K. F.

Johansson teokseen „Främmande religionsurkun-

der'- II (1907).]

Buddhalaisuus hajosi varhain eri lahkoihin,

joita on kaksi pääryhmää: HInayäna (pienet

vaunut) ja Mahäyäna (suuret v.). Päli-tekstit

kuuluvat edelli-seen ryhmään; Pohjois-Intiassa

taas Mahäyäna voitti alaa. Täällä vanhat teks-

tit käännettiin sanskriitin kielelle, aluksi hyvin
murrevoittoisesti, mutta aikaa myöten yhä puh-

taammin. „Tri-pitaka"-teksteille tosin tunnustet-

tiin kanoninen arvo, mutta ne syrjäytyivät

uusien kirjojen tieltä. Suuri osa Mahäyäna-lah-
kon kirjoja on hukkunut; eräitä tunnetaan vain

tibetiu- ja kiinankielisistä käännöksistä. Viime
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aikoina on buddhalaisia sanskriitti-käsikirjoituk-

sia runsaasti löydetty kiinalaisesta Turkestanista.

Tämän lahkon kanonisista kirjoista mainittakoon

,,Lalitavistara" [julk. Lefmann. 1902-08] ja „Ma-
hävastu" fjulk. Senart, 1882-97] ;

ei-kanonisista

teksteistä Agvaghosan kirjoittama „Buddhaca-
rita" [julk. E. B. Cow'ell (1893) ; saman kääutä-

mänä sarjassa ,,Sacred books of the East" {nid.

XLIX)] sekä ÄryaQllran tekemä ,,Jätakamälä"

[julk. H. Kern (1891) ; käänt. J. S. Speyer

(„Sacred books of the Buddhists", 1895).]

3. Eepillinen runous.
Vaikka eepillisiä aineksia sisältyy vanhem-

paankin kirjallisuuteen, oli eepos erikoisena

runoudenlajina kuitenkin myöhäisempää alku-

perää; sitä voi otaksua harjoitetun jo keskivai-

heilla ensimäistä vuosituhatta e. Kr., mutta var-

haisimmat eepilliset runot ovat osittain hävin-

neet, osittain jälkeenpäin tapahtuneiden muodos-

telujen ja lisäysten kautta muuttuneet nuorem-
paan muotoon. Eepillisiä runoja erotetaan kolme
päälajia: Puräna, Äkhyäna ja Kävya, joista

viimemainittu vastakohtana molemmille muille

merkitään taiderunoudeksi. Puräna (muinais-

legenda) asettui uskonnollisten aatteiden palve-

lukseen, ja eri tekstit liittyivät tavallisesti jom-

paankumpaan vallitsevista suurista lahkoista,

visnulaisiin tai givalaisiin. Vanhempia Puräna-
tekstejä on lukujaan 18, mutta sen lisäksi on

suuri joukko toisarvoisia tekstejä n. s. Upa-purä-

na's. Tyypillisimmät Puräna-tekstit ovat ,,Visnu-

p." (visnulainen) ja „Väyu-p." (givalainen) sekä

„Märkandeya-p.", jossa ei ole lahkolaistendens-

siä. Myöhemmin sai laaja ,,Bhägavata-p." (visnu-

lainen) suuren merkityksen.

Akhyänan (oik. = kertomus) tyyppinä on In-

tian suuri kansalliseepos ,,Mahäbhärata", joka

nykyisessä muodossaan käsittää yli 90,000 kak-

.soissäettä, jakautuen 18 kirjaan, joiden lisäksi

tulee vielä liitteenä 16,000 kaksoissäettä sisältävä

19:s kirja, ,,HarivamQa" (Hari'n s. o. Visnun
suku) . Kaikkiaan ,,Mahäbhärata" on lähes 8 ker-

taa niin lavea kuin Iliadi ja Odysseia yhteensä.

Tämän eepoksen päätoiminta kuvailee Bliäratan

ruhtinassuvun jäsenten monivuotisia taisteluja

kuningasvallasta. Paitsi niitä episodeja, joihin

pääkertomus hajoaa, on runoelmassa lukematto-

mia, päätoimintaan enemmän tai vähemmän löy-

hästi liittyviä tai siitä aivan irrallisia välikerto-

muksia. Xe käsittelevät joskus vanhoja legendoja

ja myyttejä, ja niitä voi pitää pienempinä runo-

kertomuksina, kuten esim. kaunista runoelmaa
kuningas Nalasta, joka kosii Damayanti prinses-

saa, mutta vielä useammin ne ovat opettavaisia

sisällykseltään, niin esim. pitkä, 20,000 kaksois-

säettä käsittävä esitj^s kuninkaan velvollisuuk-

sista. Useat runoelman osat ovat uskonnollis-filo-

sofisia, esim. 700 kaksoissäettä sisältävä ,,Bhaga-

vad-gltä", yksi Intian kirjallisuuden ihanimpia

helmiä, sekä „Moksadharma", n. 7.500 kaksois-

säettä. Vaihtelevine sisältöineen ,,Mahäbhärata"
on, eikä syyttä, merkitty intialaisen kulttuuri-

elämän ensyklopediaksi. Nykyisessä muodossaan
se on ilmeise.sti monisatavuotisen työn tulos

;

milloin se on alkanut ja milloin runoelma on
sommiteltu lopulliseen muotoonsa, sitä on tutki-

muksen nykyisellä kannalla mahdoton ratkaista.

Päärungon voi otaksua syntyneen jälkipuolis-

kolla ensimäistä vuosituhatta e. Kr.: useat väli-

kertomukset ovat niinikään vanhaa alkuperää
ja myöhemmin runoelmaan liitettyjä. Muutamat
osat ,,Mahäbhärata"sta ovat suorasanaisia.

[Useita Mahäbhärata-painoksia on ilmestjMiyt

Intiassa; tunnetuimmat ovat n. s. Bombayn ja

Kalkutan painokset. Kriitillistä painosta valmis-
televat useat eur. oppineet. H. Fauchen tekemä
täydellinen ransk. käännös (1830-40, 10 nid.)

;

P. C. Royn tekemä engl. (1886-96). Erityisiä osia

on useita kertoja julkaistu ja käännetty. ,,Nala"-

runoelman ovat ruotsintaneet H. Kellgren (Hel-

singissä 1851-52) ja Hj. Edgren (1880); „Bhaga-
vad-gitä"n on kääntänyt saksaksi R. Garbe(1905)

.

ruotsiksi K. F. Johansson teoksessa ,,Främ-
mande religionsurkunder" II (1907), ja Xino
Runeberg (1910). P. Deussen ja O. Strauss, ,,Vier

philosophisehe Texte des Mahäbhäratam" (1906).
sisältää ,,Bhagavad-gItä"n ja „Moksadharma"n
käännök.set; vrt. myös A. Holtzmann, „Das Mä-
häbhärata und seine Teile" (4 nid. 1892-95) ; E.

W. Hopkins, ,,The great epic of India, its. charac-
ter and origiu" (1901).]

„Mahäbhärata"n jälkeen on ,,Rämäyana" .suurin

intialainen eepos, käsittäen 24,000 kaksoissäettä.

Sen sepittäjäksi mainitaan Välmiki ja se luetaan
kuuluvaksi taiderunouteen (kävya) ; se on sommi-
tukseltaan melkoi.sta yhtenäisempi kuin ,,Ma-

häbhärata", mutta sisältää sekin suuren joukon
välikertomuksia päätoiminnan rinnalla, joka ku-

vailee kuninkaanpojan Rämän ja hänen puoli-

sonsa SItän maanpakoa, Sitän poisryöstämistä ja

Rämän sotaretkeä ryöstäjiä, demoneja, vastaan
apiuain ruhtinaan Hanumanin avulla. Vertaus-
kuvallinen tendenssi on läpikäyvänä runoelmassa,
joka aikaisin käännettiin paikallismurteille ja

jota nykyään pidetään suuressa arvossa Intiassa.

,,Rämäyana"- runoelmasta on olemassa kolme toi-

sistaan melkoisesti eroavaa muodostelua. Alku-
muotoonsa runoelma sepitettiin otaksuttavasti

pari vuosis. e. Kr. [Useita painoksia Intiassa

:

G. Gorresion pain. (1843-58) ; ranskaksi käänt.

H. Fauche, englanniksi R. Griffith: helppohint.

pain. (1 nid., Benaresissa 1895) ; vrt. H. Jacobi,

..Das Rämäyana" (1893) ; A. Baumgartner, ,,Das

Rämäyana und die Räma-Literatur der Inder"

(1894; O. Donner, ,,Sitäharanam, episod ur

Rämäyana" (teksti ja ruots. käännös selityksi-

neen, "l865).]

4. S a t u r u n o u d e 1 1 a on vanhat juuret In-

tiassa ja se on edustettuna buddhalaisissa sekä

jainalaisissa teoksissa. Se on enemmän kuin mi-

kään muu Intian kirjallisuuden haara vaikutta-

nut ulkopuolella maan rajojen, eikä vähimmin
Euroopassa. Ensimäinen tunnettu satukokoelma

oli präkrit-murteella sepitetty, mutta hävinnyt

..Brihatkathä". Siitä on tehty useita sanskriitin-

kielisiä muodosteluja, joista tunnetuin on ,,Ka-

thäsaritsägara" [julk. Brockhaus (1839-66) ; engl.

käänt. C. H. Tawney (Bibl. Ind., 1880-84).] Kuu-
luisin kokoelma ytimeltään siveellisesti opettavai-

I

sia satuja on ,,Pancatantra". josta on olemassa

useita eri laitoksia. Tämä kokoelma käännettiin

puolivälissä 6:tta vuosis. j. Kr. keskipersialaiselle

pehlevi-murteelle ja levisi sittemmin arabian-,

heprean- ja latinankielisinä käännöksinä laajalti

Aasiaan ja Eurooppaan. Saks. (latinaisen mu-
kaan tehty) käännös toimitettiin 1200-luvulla.

[Julk. Kielhorn ja Biihler (1885-86); saksaksi

käänt. Th. Benfev (1859), L. Fritze (1884); R-
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Schmidt (1901). Benfeyn käännöksen johdantoon
antanut alun uudelle tieteenhaaralle, vertailevalle

satututkimukselle. Toisen Pancatantra-laitoksen

on julkaissut J. Hertel (1908), ja samoin kol-

mannen nimellä ,,Tantrakliyäyika" (1910), sekä
käännöksen (1909).] Muita Intiassa hyvin tun-

nettuja kokoelmia ovat ,,Hitopadega" [julk. m. m.
Peterson (1897) ; saksaksi käänt. m. m. Fritze

(1888)J ja Cukasaptati" [julk. R. Schmidt
(1893); saks. käänt. sama (1894).]

5. Klassillisen taiderunouden
aikakausi. Nelj-ännellä ja viidennellä vuosis.

j. Kr. sanskriitti-kirjallisuus kohosi mahtavaan
kukoistukseen, ja tältä ajalta ovat m. m. varhai-

simmat jälkimaailmalle säilyneet draamallisen ru-

nouden tuotteet, vaikka tätä runoudeulajia var-

mastikin on harjoitettu jo useita vuosisatoja
aikaisemmin. Kuuluisin draamallinen ja ken-
ties ylipäänsä Intian suurin runoilija on Käli-
däsa, joka eli otaksuttavasti kuningas Candra-
gupta II:n Vikramädityau aikaan (n. 375- n.

413 j. Kr.). Kälidäsan sepittämät kolme näytel-

mää ovat: ,,Mälavikägnimitra", joka käsittelee

kuningas Agnimitran ja orjattaren muodossa
esiintyvän prinsessa Mälavikän lemmenvaiheita
(ruotsiksi käänt. Hj. Edgren, 1877), ,,Vikramor-
vagi", joka käsittelee ikivanhaa, jo Rigvedassa
mainittua legenda-aihetta kuningas PurQtravasta
ja Urvagl haltiattaresta (ruotsiksi käänt. H. An-
dersson, 1906), sekä — kuuluisin kaikista intia-

laisista näytelmistä — ,,Cakuntalä", jonka poh-

jana myös on vanha legenda-aihe: kuningas
Duhsantan rakkaus erakontyttäreen C<ikuntaläan
(ruotsiksi käänt. Hj. Edgren; mukailtuna esitetty

useilla eur. näyttämöillä, m. m. suomeksi). Mie-
lenkiintoisimpia intialaisia näytelmiä, realisti-

selta esitykseltään ja oivalliselta luonteenkuvauk-
seltaan, on kuningas Cödrakan tekemäksi mai-
nittu „Mricchakatikä" (,,Savivaunut"), jonka
tekijä kuitenkin todennäköisesti on CQdrakan ho-

vissa oleskellut etelä-intialainen Dandin, joka
eli 6:nnella vuosis. j. Kr. (ruotsiksi käänt. H. An-
dersson, 1899 ; on mukailtuna nimellä ,,Vasanta-

senä" esitetty useilla eur. näyttämöillä, m. m.
suomeksi). Tois'en kuninkaan, Criharsan (606-48)

sepittämiksi mainitaan, kaiketi erehtyen, kolme
näytelmää, joista ,,Ratnävali" („IIelminauha")
niminen on paras (ruotsiksi käänt. H. Andersson,
1892). Samoihin aikoihin eläneen Vigäkhadattan
näytelmä „Mudraräksasa" (,,Räksasan sinetti-

sormus") käsittelee valtiollisia vehkeilyjä Cand-
ragupta Mauryan hallitessa, joka n. 320 e. Kr.
perusti suuren intialaisen keisarikunnan. Jonkun
verran myöhempi, 8 :nnelta vuosis., on Bhavabhöti,
jota intialaiset ihailevat lähinnä Kälidäsaa. Hän
on sepittänyt kolme näytelmää, joista kaksi pe-

rustuu Räma-tarinan aiheisiin : kolmas, kiuilui-

sin, ,,Mälati-Mädhava", kuvailee kuinka nuori
ylioppilas, Mädhava, ja Mälati, kuninkaan minis-
terin tytär, saivat toisensa. Vielä nuorempia
ovat Bhattanäräyana, jonka näytelmä ,,Vennsam-
hära" („Hiuspalmikko") käsittelee erästä ,,Ma-

häbhärata" aihetta, ja Muräri, jonka „Anargha-
räghava" on ,,Rämäyana"-aiheinen. Vielä myö-
liäisemmistä näytelmistä ansaitsee mainita Kris-
uamigran „Prabodhacandrodaya" („Viisauden
kuun nouseminen"), jossa filosofian käsitteitä

esiintyy toimivina henkilöinä. Näytelmärunous
jatkui vielä useita vuosisatoja, ja aiheet otettiin

tavallisesti „Mahäbhärata"sta tai ,,Rämäyana"sta.
Tunnetaan yhteensä n. 400 näytelmää. Intialai-

sissa näytelmissä on yhteisenä piirteenä, että
ylempiin kasteihin kuuluvat henkilöt, bramaanit
ja ylimykset, puhuvat sanskriittia, naiset ja

alempisäätyiset taas jotakin präkrit-murretta.
Vuoropuhelu on suorasanaista, mutta siihen on
siroteltu lyyrillisiä väli-osia, jotka ovat hyvin
muotorikkaita ja runollisesti lennokkaita. Kaikki
näytelmät päättyvät onnellisesti, ja syvästi traa-
gillisia kohtauksia, kuten kuolemantapauksia j.

m. s. ei saa esittää näyttämöllä. [S. L6vi, „Le
theätre indien" (1890), O. Donner, „0m indernas
dramatiska poesi" (Suomen tiedeseuran ,,Öfver-

sigt"-sarjassa, 1886).]
Taide-eepos (mahäkävya) oli hyvin suosittu

runoudenlaji. Sitä harjoitti m. m. Kälidäsa,
jonka „Rämäyana"-aiheinen ,,RaghuvamQa"
(„Raghun suku") [julk. A. Stenzler lat. kään-
nöksen kera (1832); engl. käännöksen kera Jvä-
laprasäd (Bombayssa, 1895)] sekä aiheeltaan my-
tologinen „Kumärasambhava" (,,Sodanjumalan
synty") ovat hyvin runollisia ja muotovalmiita
[englanniksi käänt. R. Griffith (1879).] Näiden
ohella luetaan Intiassa tämän ruuoudenlajin tyy-
pillisiksi tuotteiksi: ,,Bhattikävya" (niin nimi-
tetty tekijänsä Bhatti'n mukaan), joka käsittelee
Rämän tarinaa, ja samalla on sepitetty valaise-

maan kieliopin ja retoriikan lakeja (osittain sak-
saksi käänt. Schutz, 1837) ; „Cicupälavadha"
(,,Cieupalan kuolema"), sepittäjänsä Mäghan mu-
kaan myös tunnettu nimellä „Mägbakävya", joka
käsittelee erästä Mahäbhäratau episodia (osit-

tain saks. käänt. Schutz, 1843) ; Bhäravi'n te-

kemä ,,KirätärjunIya"; joka kuvaa Civa juma-
lan ja Arjunan, erään „Mahäbhärata"n sankarin
välistä taistelua (osittain saksaksi käänt. Schutz,
1843) sekä Criharsan (toinen kuin yllämainittu
kuningas Criharsa) runoilema ,,Naisadheya",
jonka aihe on Nala-tarinasta.

Intialainen taide-eepos on usein taidelyriikan
rajoilla, jolla alalla Kälidäsa kohoaa etevinteu
riviin kauniissa ,,Meghadflta" (,,Pilviairut") ni-

misessä runoelmassaan, taitehikkaassa ja väri-

hehkuisessa kuvauksessa maanpakolaisena elävän
haltian ikävöimisestä rakastettunsa luo, jolle hän
lähettää sanansaattajaksi kiitävän pilven (ruot-

siksi käänt. Hj. Edgren, 1875). „Ritusamhära".
jota mj^ös pidetään Kälidäsan sepittämänä, on
viehättävä, runollinen kuvaus vuodenajoista, jo-

hon on siroteltu eroottisia aiheita sekä ihania

luonnonmaalauksia. [julk. lat. ja saks. käännök-
sen kera P. v. Bohlen (1840).] Kaksi runoilijaa,

Amaru ja filosofina sekä grammaatikkona yhtä
paljon kuin runoilijana kunnioitettu Bhartrihari,

sepittivät lyhyitä yksisäkeistöisiä runoelmia, jotka

hyvin keskitetyssä muodossa ilmaisivat vailitele-

via, usein eroottisia mielialoja tai vielä useam-
min mietelmiä elämästä ja maailmasta. Hyvin
korkealla sijalla Intian runoudessa on Jayadeva
(1100-luvulla), jonka „Gitagovinda" (laulu Goviu-

dasta = Krisnasta) , melodraamallinen runoelma,

kuvaa Krisna jumalan rakkautta ihanaan Rä-
dhä paimenettareen ylen taitehikkain runosäkein,

joiden väkevää intohimoa vaimentaa esitystavan

suuri sulokkuus. Tämä runoelma on saavuttanut

mitä suurinta ihailua Intiassa, ja se on, kuten

V:n T:n ,,Korkea veisu", selitetty vertauskuval-

lisesti ihmissielun (Rädhä) ikävöimiseksi juma-
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hmteen (Kri.siia). (Saksaksi käänt. F. Eiickert,

euglanniksi E. Arnold, 1875.)

Proosarunoelma 1. romaani on Intiassa verra-

ten harvoin käytetty taidemuoto. Etevimmistä

kirjailijoista tällä alalla mainittakoon Dandin,

tunnettu myös draamakirjailijana (ks. ylemp.) ja

esteetikkona, jonka „Da5akumäracarita" („Kym-

nienen prinssin seikkailut"), on kulttuurihistorial-

lisesti hyvin mieltäkiinnittävä; edelleen Su-

bandhu, 7:nnellä vuosis., sekä Bäna, joka eli

ylemp. mainitun Criharsa kuninkaan hovirunoili-

jana ja on kuvaillut hänen sankaritöitään ,,Har-

sacarita" nimisessä taitehikkaassa proosa runoel-

massa (englanniksi käänt. E. B. Cowell ja F. W.
Thomas, 1897) . Hän on kirjoittanut myös romaa-

nin ,,Kädambari" (englanniksi käänt. miss

C. M. Ridding, 1896).

6. Tieteellinen ja erikoisala-
kirjallisuus ansaitsee, täydellisyyden vuoksi,

lyhyen koskettelun. Kulttuurihistoriallisesti mie-

lenkiintoisinta on oikeu.skirjallisuus. Vanhimpina

tietolähteinämme Intian oikeuslaitokseen nähden

ovat n. s. „Dharmas(itra"-tekstit. Xe ovat samalta

ajalta kuin ylempänä rituaalikirjallisuudessa mai-

nitut „Crauta"-ja Grihyasutra"-tekstit, ja yhdis-

tettiin usein näihin saaden yhteisnimen .,Kalpa-

sötra". Jonkun verran myöhemmältä ajalta ovat

ne osittain runo-, osittain proosamuotoon laadi-

tut lakitekstit, jotka tunnetaan yhteisnimellä

,.Smriti" (,,Perinnäisiä" ; useita smriti-tekstejä

käännettyinä sarjassa „Sacred books of the East")

.

Vielä inyöhemmin kokoonsovitettiin läpeensä

runomuotoon sommiteltuja kompendioita, ,.Dhar-

magästra", joista tunnetuimmat ovat ,,Mänava-

dharmagästra", jonka tekijäksi mainitaan itse ih-

missuvun kantaisä Manu [julk. m. m; J. Jolly,

1887 : käänt. G. Biihler, sarjassa „Sacred books

oi the East", XXV], sekä „Yäjnavalkyadharma-

eästra", jonka tekijäksi mainitaan eräs muinais-

ajan kuuluisia tietäjiä [julk. saks. käännöksen

kera A. F. Stentzler, 1849]. Lukemattomia muita

lakikompendioita on myöhemmin syntynyt

[J. Jolly, „Recht und Sitte" teoksessa „Grundriss

der indo-arisehen Philologie", 1896]. — Filolo-

»ria oli intialaisten lempitieteitä. Tarve uskolli-

sesti säilyttää pyhiä Veda-tekstejä, m. m. niiden

oikeata lausumista, johti hyvin aikaisin foneet-

tisiin tutkimuksiin, jotka ovat säilyneet n. s.

„Pratigäkhya"-teksteissä ilmaisten hämmästyttä-

vää äännefysiologian tuntemista. Etymologisia

.selityksiä on eräässä vanhassa tekstissä, „Niruk-

ta"s.sa, johon Yäska n. 5:nnellä vuosis. e. Kr.

laati selitykset.

Kuuluisimman sanskriitti-kieliopin, 8 kirjaa,

laati luultavasti 3:nnella vuosis. e. Kr. Panini,

jonka esityksessä suuri sisältörikkaus yhtyy sie-

tämättömään muodon niukkuuteen [julk. saks.

käännöksen kera O. v. Böhtlingk, 1887]. Siihen

on laadittu lukuisia laveita kommentaareja;

erään tekijä on ylempänä mainittu Yoga-filosofi

Patanjali (Patanjali'n „Vyäkarana-Mahäbhäsya)
[julk. F. Kielhorn (3 nid.. 1880-83) .]. Useat gram-

maatikot käsittelivät päli-kieltä ja präkrit-mur-

teita. Hyvin vanhoja sanakirjallisia sauastosovi-

telmia on „Nighantu"-teksteissä, jotka ovat olleet

Yäskan ,,Nirukta"n pohjana. Kuuluisin intialai-

nen sanakirjateos on „Amarakoga", laadittu

todennäköise.sti n. 500 j. Kr. [vrt. Th. Zacharise,

,,Die indischen Wörterbucher" teoksessa „Grundr.

d. iudo-arischeu Philologie" (1897).] Runo-oppi,

kaunopuheisuus ja tyylioppi olivat myöhemmän
ajan mieliaineita, ja niistä laadittiin kirjoja ta-

vallisesti runomuotoon. Niinpä esittää kuuluisa

Dandin (ks. ylemp.) ,,Kävyädarca"ssa taide-

runouden sääntöjä [julk. saks. käännöksen kera
O. V. Böhtlingk (1890).] Hyvän tyylin sään-

töjä opettaa ^'ämanan (8:nnella vuosis. j. Kr.)

teos „Kävyälamkäravritti" [julk. C. Cappeler

(1875).] Draaman runo-oppia käsittelevät Nätyä-
gästra (6:nnella vuosis. j. Kr.) [julk. Grosset

(1897)] sekä melkoista myöhempi Vigvanätha
Kaviräjan teos ,,Sähityadarpana" (käänt. Ballan-

tyne, ,,Bibl. Indica" sarjassa) . [P. Regnaud,
„La rhetorique Sanskrite" (1884).] Lähellä

filologisia tieteitä on tavattoman rikas kommen-
taarikirjallisuus

;
jokainen huomattu kirjateos

sai kommentaareja, monesti useiden kirjailijain

tekemiä. Kommentaarikirjailijoista mainittakoon
kuuluisa filosofi Qankara (788-820 j. Kr.), joka
kommenteerasi m. m. Bädaräyanan .,Bralima-

s1itra"n (saks. käänt. P. Deussen, ,,Die S(itra's

des Vedäuta". 1887: enghksi G. Thibaut, .,Sac-

red books of the East, nid. XXXIV, XXXVIII)
;

Vijnänabhiksu kommenteerasi Sänkhya-järjestel-

mää (saksak.si käänt. R. Garbe, 1889), Säyana
(14:nnellä vuosis.) kirjoitti laveita selityksiä Rig-

vedaan sekä muihin Veda- ja Brähmana-tekstei-
hin. — Historian kirjoittamiseen intialaisten tai-

pumuk.set eivät soveltuneet. Ainoa tähän saakka
tunnettu teos, jossa todella on historiallista tark-

kuutta, on Kalhanan ,,RäjataranginI", joka käsit-

telee kirjantekijän isänmaan, Kagmirin historiaa

vanhimmista ajoista hänen omaan aikaansa asti

(12:nnen vuosis. keskivaiheille) . [julk. M. A. Stein

(1892); käänt. engl.:ksi Y. C. Datta (1898).] —
Erityisenä tieteenhaarana oli erotiikka, ja tun-

netuin teos tällä alalla Vätsyäyanan ,,Kämastitra",

jossa rakkauselämän eri puolia kuvataan uskon-

nollista taustaa vastaan, on hyvin tärkeä Intian

kulttuuriolojen tuntemiselle (käänt. Yagodharan
kommentaarien kera saksaksi, paikoittain lati-

naksi R. Schmidt (1900) [R. Schmidt, „Beiträge

zur indischen Erotik", (2:nen pain., 1910).] —
Uhripaikkain rakentamista koskevat säännöt,

..Culvasötra", ovat vanhimmat matemaattiset teks-

tit. Intialaisten suurimpana ansiona matematii-

kan alalla on niiden numeromerkkien keksiminen,

jotka sitten arabialaisten välityksellä Euroopassa

tunkivat tieltään kömpelön latinaisen merkitse-

mistavan. He olivat eteviä varsinkin algebrassa

[Cantor, ,,Geschichte der Mathematik" (1880,

sivv. 505-562).] — Tähtitiede, kuten matematiik-

kakin, sai alkunsa uhrimenoista : oli näet osattava

laskea uhripäivät. Uhrikalentereita on vanhoissa

..Jyotisa" nimisissä teksteissä. Intian kuuluisin

tähtientutkija oli Varähamihira (n. 500 j. Kr.),

joka mainitsee 5 perustavaa tähtitieteellistä oppi-

kirjaa, joista vain yksi ,,Sfirya-siddhänta", on

säilynyt meidän päiviimme [julk. ja käänt. F. D.

Whitney, „Journ. American Or. Soc", nid. VL]
Varähamihira itse on kirjoittanut useita tähtitie-

teellisiä teoksia, joista eräs, ,,Brihatsamhitä", on

astrologian historiassa hyvin mieltäkiinnittävä

[julk. H. Kern, sarjassa „Bibl. Indica" (1864-

65) ; engl. käänös „Journ. Roy. Asiatic Soc",

IV:ssä. G. Thibaut, „Astronomie, Astrologie und

Mathematik", teoksessa „Grundr. d. indo-arischen

Philoiogie" (1899).] — Musiikkia ei ainoas-
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taan harjoitettu Intiassa, vaan se oli myös oppi-

neiden tutkimusten esineenä. — Luonnontieteistä

näyttää ainoastaan lääketiede saaneen harjoitta-

jia. Vanhin tunnettu lääketieteellinen teos on
„Caraka-samhitä" (engl.:ksi käänt. A. C. Kavi-
ratna, 1897), jonka tekijä Caraka oli kuningas
Kaniskan (l:sellä vuosis. j. Kr.) hovilääkärinä

;

kuuluisin lääketieteellinen teos on „SuQruta-sam-
hitä" (käänt. m. m. Hoernle, 1897) . Sugruta ei

ole voinut elää myöhemmin kuin 4:nnellä vuo-
sis. j. Kr. Eläinlääketaitoakin harjoitettiin:

niinpä tiedetään, että kuningas Agoka 3:nnella

vuosis. e. Kr. teetti useita eläinsairaaloita. Mui-
nais-Intian etevin opinahjo, Taksagilän (kreikka-
laisten ja roomalaisten Taxila) yliopisto Luoteis-

Intiassa, joka laitos oli olemassa jo l:sellä vuosi-

tuhannella e. Kr., oli erittäinkin kuuluisa lääke-

opillisesta tiedekunnastaan, (vrt. J. Jolly, „Me-
dicin" teoksessa ,,Grundr. d. indo-arischen Phi-
lologie", 1901). [Yleistä kirjallisuutta: Max Miil-

ler, ,,A history of ancient sanskrit literature"

(2:nen pain. 1860) : A. Weber, „Akad. Vorles.

tiber indische Literaturgeschichte" (2:nen pain.

1876) : L. V. Schroeder, „Indiens Literatur
und Kultur in historischer Entwickelung"
(1887) ; A. Macdonell, ,,A hi.story of sanskrit li-

terature" (1903) ; H. Oldenberg, ,,Die Literatur
des alten Tndien" (1903) ; V. Henry, „Les Littö-

ratures de Tlnde" (1904) ; R. Pischel, ,,Die in-

dische Literatur". teoksessa ,.Die Kultur der Ge-
genwart" (1906) ; M. Winternitz, „Geschichte der
indischen Litteratur" (I osa, 1908).] J. N. R.

Intian-meri ks. Intian valtameri.
Intian punainen, maalaustaiteessa rautaoksi-

dista valmistettu, purppuraan vivahtava väri.

Intian saaristo ks. 1 1 ä-I ntian saaristo.
Intian uskonnot. Kun arjalaiset kansat toi-

sella vuosituhannella e. Kr. saapuivat Intiaan,

oli heidän uskontonsa elämäniloista luonnonpal-
velusta. He palvelivat loistavaa taivasta (Varu-
naa), ilman jumalaa (Indraa), tulen jumalaa
(Agnia) sekä aurinkoa useammalla eri nimellä

(Pusan, Surya, Savitar). He lauloivat ihanissa
uhrilauluissa näiden jumalien kunniaa ja kertoi-

vat jumalaistaruja Indran sankariteoista, varsin-

kin hänen taistelustaan talvihirviötä Vritraa
vastaan, jonka hän salamallaan tappaa. He tie-

sivät myöskin kertoa pelottavasta Rudrasta,
joka nuolillaan ampuu karjaa ja jonka seurassa
hurjat myrskynhenget (marutit) kulkevat. Tais-

telunhaluinen Indra nautti erityisesti sotilas-

ten palvelusta, jota vastoin lempeä Agni oli

pappien suosikki. Agni, joka uhritulena suitsusi

taivasta kohti, ajateltiin samalla itse papiksi, ju-

malten ja ihmisten välittäjäksi.

Intialaisten varsinaisia jumalia olivat siis al-

kuaan taivaalliset valoilmiöt (devat). Näille myös-
kin uhrit annettiin, auringolle päivännousussa
ja tasauspäivinä ja kuulle täysikuun aikana.
Myöskin auringon- ja kuunpimennykset antoivat
aihetta uhreihin. Uhratessa oli papeilla tärkeä
merkitys, ja jo aikaisin mainitaan eri pappis-
kuntia eri tehtäviä varten. Mutta ennen kaikkea
tuli pappien pitää mielessään pj^hät laulut ja
uhratessa osata niitä virheettömästi lausua. Py-
hiä lauluja nimitettiin nimellä Veda, joita ero-

tettiin 4 kokoelmaa: 1. Rigveda 2. Sämaveda 3.

Yajurveda 4. Atliarvaveda. Tärkein näistä ko-
koelmista on Rigveda, jonka laulut ovat ehkä 1000

vuoden kuluessa syntyneet. Näitä myöhempää al-

kuperää ovat proosakokoelmat : brähmanatja
s u t r a t sekä filosofiset kirjoitukset u p a n i s a-

dit (noin vuodelta 1000 e. Kr.).

Veda-uskonto kehittyi osaksi ulkonaisista vai-

kutteista, osaksi sisällisistä syi.stä. Kun arjalai-

set tulivat Etu-Intiaan, tapasivat he täällä aikai-
sempia asukkaita, n. s. dravida-kansoja y. m.,
joiden u.skonnosta he saivat monipuolisia vaiku-
tuksia. Näillä oli yleisenä tapana henkien
palvelus; erotettiin maanhenkiä, vuorenpeik-
koja, vedenhaltijoita, kodinhaltijoita j. n. e., joiden
lepyttämiseksi käytettiin taikoja ja loitsuja.

Arjalaiset erottivat itsensä tosin kastijaon
kautta tarkoin alkuasukkaista, joita he neljän-
tenä kastina (sudras) suuresti halveksivat,
mutta siitä huolimatta näiden uskonnolliset kä-
sitykset ja menot tunkeutuivat myöskin ylempiin
kasteihin [1. bramiinit (papit) 2. ksatrijas (soti-

laat), 3. vaigyas (maanviljelijät).] Myöskin
sielunvaellusopin näyttävät arjalaiset

alkuasukkailta omistaneen, se kun esiintyy vasta
myöhemmissä Veda-runoissa.

Vielä tärkeämpi oli sisäisistä syistä Veda-
uskonnossa tapahtunut kehitys. Kun uhrin ajatel-

tiin tehokkaasti vaikuttavan jumaliin, ruvettiin
vähitellen pitämään uhria yhtenä pääjumalana.
Näin kohosi jo aikaisin Soma, uhrineste, juma-
lien joukkoon. Mutta erityisesti sai uhrirukous
(b r a h m a n) suuren arvon. Olihan koko uhri
riippuva uhrirukouksen oikeasta lausumisesta, ja
siten siitä tuli vähitellen pääjumala, B r a h m a.

Brahma oli varsinaisesti pappien, bramiinien
jumala. Hän identifioitiin ihmisen sisimmän hen-
gen, ätmanin kanssa ja käsitettiin persoonatto-

maksi kaikkeuseloksi.

Noin 1000-500 e. Kr. kehittyi Veda-uskosta pan-
teistinen ja pappisvaltainen brahmalaisuus
(ks. t.) Tämäkin on pelastususkonto, mutta sen

tarkoituksena ei ole pelastus synnistä vaan elä-

mästä yleensä. Brahmalaisiuiden myöhempiä muo-
muodostuksia ovat: Vedanta-filosofia (ks. t.) ja

Jaina-lahko (ks. t.). Brahmalaisuuden yksipuo-
lista pappisvaltaisuutta ja asketismia nousi vas-

tustamaan Buddha (ks. t.). Hän antoi uu-

den vastauksen pelastuskysymykseen. Hän
hylkäsi niin hyvin hekumallisen nautinto-

elämän kuin itsekidutuksen ja esitti sen

sijaan oikean ,.keskitien" (,,oikea usko", ,,oikea

päätös" j. n. e.), joka päättyy täydelliseen elämän-
halun voittamiseen, Nirvanaan (= sammumiseen)

.

Buddhalaisuus, joka tavallaan aukaisi saman pe-

lastustien kaikille ihmisille ja siten lievensi kasti-

jakoa, saavutti ennen pitkää suuren vallan Inti-

assa, ja oli siellä hallitsevana uskontona n. 1,000

vuotta. Mutta n. 600 j. Kr. bramanismi saavutti

Intiassa uuden kukoistuksen ja buddhalaisuus tun-

gettiin vähitellen Etu-Intiasta pois. Sen sijaan se

levisi Tibetiin, Kiinaan ja Japaniin. Eteläisen

buddhalaisuuden päämaat ovat Taka-Intia ja Cey-

lon.

Taistelussa buddhalaisuutta vastaan olivat bra-

miinit jälleen lähestyneet varsinaista kansan-
u.skontoa ja omistivat sen persoonalliset jumalat,

joista tärkein Pohjois-Intiassa oli V i s n u ja

Etelä-Intiassa C i v a. Suurissa eepoksissa, ]\Iahä-

bhäratassa ja Rämäyanassa, näyttelevät pääosaa
Krisna ja Rämä, jotka molemmat ajatellaan

Visuun inkarnatsioneiksi. Nyt syntyi myös uusi
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hurskauden muoto, n. s. b h a k t i-hurskaus, us-

kova antautuminen jumalalle. Tämän hurskauden
kauneimpana todistuskappaleena onBhagavad-
g i t a-runo. Visnulaisuus ja givalaisuus haa-

rautuivat lukuisiksi lahkokunniksi, joita yhtei-

sesti nimitetään hindulaisuudeksi. V:sta

997 j. Kr. alkaen rupesi Islamin vaikutus tuntu-

maan Intiassa. Mutta vasta sen jälkeen kuin sinne

1525 perustettiin Suur-mogulin valtakunta, jonka
mainioin hallitsija oli Akbar (1556-1605) , alkoi

se isommassa määrässä levitä. Intiassa on ny-

kyään enemmän kuin 50 miljoonaa muhametti-
laista. Intian uskonnonhistorian uusimmat ilmiöt

ovat syukretistiset unionipyrinnöt (vrt. alemp.)

monotei.stisella pohjalla, vrt. art. Brahmalai-
suus, Buddha, Hindulaisuus. [H. Olden-

berg: „Die Eeligion des Veda", (1894) ; E.Hardy:
,,Indisehe Eeligionsgeschichte" (1898): E.Hardy:
„König Agoka" (1902) ; H. Oldenberg: ,,Indien

uud die Religionswissenschaft" (1906) ; N. Söder-

blom, ,,Främmande religiousurkunder" II: 1

(1908, runsas kokoelma käännöksiä Intian uskon-

nollisesta kirjallisuudesta).] E. K-a.

Kristillinen lähetystyö Intiassa on
alkanut jo kirkon vanhimpana aikana, ja ovat

n. s. Tuoma s-k ristityt 1. Intian syyria-
lainen kirkko Malabar-rannikolla (nyk. n.

248,000 henkeä) tuon vanhimman lähetystyön tu-

loksena. 16:nnella vuosis. alkoi room.-katol.
lähetystyö, jonka tunnetuimmat työntekijät oli-

vat Fr. Xavier ja Rob. de Xobili. Tämän monien
vaiheiden läpi käyneen työn tuloksena on ny-

kyään 2,242,922 room.-katol. kristittyä yhteensä
Etu-Intiassa ja Ceylonilla sekä 930,000 Taka-
Intiassa. Eurooppalaisia lähetystyöntekijöitä

on Etu-Intiassa ja Ceylonissa 1,566 miestä ja

2,933 naista, Taka-Intiassa 785 m. ja 3,169 (?) n.

— Protestanttinen lähetystyö alkoi

1706, kun lähetyssaarnaajat Ziegenbalg ja Pliit-

schau saapuivat Tanskan alle kuuluvaan Tranke-
bariin. Tätä „tanskalais-hallelaista lähetystä" le-

vittivät etevät lähetyssaarnaajat Fabricius,

Schwartz }'. m. muuallekin Etelä-Intiaan. Uusi
vaihe Intian lähetyksessä alkaa 1793, kun Engl.

baptistien lähetysseuran ensimäiset lähetit, W.
Carey }'. m., saapuivat tanskalaiseen Sirampuriin
(,,Sirampurin trio"). Heidän jälkiään on sitten

seurannut toinen protestanttinen lähetysseura

toisensa jälkeen, sen jälkeen kuin Englannin par-

lamentti pakotti Itä-Intian kauppaseuran salli-

maan lähetystyötä alueellaan (1813). Intiassa on
varsinkin koulutoiminta etenkin ylempäin kas-

tien keskuudessa ja naisten senaanalähetys mie-

hiltä suljetuissa vaimoloissa osoittautunut tar-

koitustaan vastaavaksi. Nykyään ovat britti-
läisessä Intiassa (Birma siihen luettuna)

edustettuina melkein kaikki protestanttiset kan-

sat ; siellä toimii 122 lähetysseuraa, joilla on palve-

luksessaan 1,361 papiksi vihittyä lähetyssaarnaa-

jaa, 278 lähetyslääkäriä, 360 muuta maallikko-

lähettiä, 1.405 naislähettiä. Heillä on apuna
35,767 intialaista pappia ja maallikkoa. Kastettu-

jen kristittyjen lukumäärä on 917,494, jakautuen

1,226 pää- ja 10,247 sivuasemalle. Lähetyksen
tulok.seksi ovat myös luettavat Intiassa esiinty-

vät lukuisat synkretistiset uskonnolliset liikkeet,

sekä kristinuskolle vihamieliset että sille ystäväl-

liset: Brahmosomäj, Aryasomäj, uus-vedantismi,

teosofia y. m. — Suomen (vapaakirkollisella)

allianssilähetyksellä on Sikkimin pikkuvaltiossa

Himalajan rinteillä muutamia lähettejä Buddhan
uskoa tunnustavain tibettiläisten keskuudessa.

Taka-Intiassa (ei-brittiläisessä) toimii 6

lähetysseuraa 21 pää- ja 75 sivuasemalla. 37

lähetyssaarnaajan, 13 lääkärin ja 9 naislähetin

sekä 177 maakalaisapulaisen hoidossa on 4,500

kristittyä ja n. 12.500 kasteellepyrkijää.

Ceylonissa työskentelee 21 seuraa, joilla

on 81 lähetyssaarnaajaa, 5 lääkäriä. 134 nais-

lähettiä, ynnä 2,788 maakalaisapulaista. 68 pää-

ja 463 sivuasemalla on näiden hoidossa 25,896

kristittyä ja yhtä paljon kasteelle pyrkijöitä.

[J. Richter, .,Indische Missionsgeschichte".]

U. P.

Intian valtameri (Intia n-m eri) sijait-

see Afrikan, Aasian ja Austraalian välillä. Muilla

äärillään se yhtyy välittömästi Atlanttiin ja

Isoon-valtamereen sekä Eteläiseen-jäämereen,

joita vastaan sen rajoiksi tavallisesti merki-

tään Afrikan ja Austraalian eteläkärkien kautta
käyvät meridiaanit sekä eteläinen napapiiri;

näiden rajain sisällä I. v:n pinta-ala on n.

74 milj. km^ eli vähän vähemmän kuin Atlantin

valtameren. ^luodoltaan I. v. hyvin muistuttaa
Isoa-valtaraerta. Sillä on muihin valtameriin

verraten ehyimmät rannikot. Vain pohjoisosassa

se muodostaa Bengaalin-lahden ja Arabian-me-
ren sekä tämän haarautumat Persian-lähden

ja Punaisen-meren. Tämän pohjoisosan yhdis-

tävät Itä-Intian saariston salmet Isoon-valta-

mereen ja Suezin-kanava Välimereen ja sen kautta

Atlantin valtamereen. I. v:n keskim. syvyys
on 3,600 m; suurimmat syvänteet ovat itäosassa,

austraalialais-intialaisessa altaassa, joka käy pit-

kin Austraalian rannikkoa ja Jaavan eteläpuo-

litse, missä on mitattu suurin syvyys, n. 7,000 m.
— I. v:n eteläosassa vallitsevat samat tuuli-
suhteet kuin molemmissa muissa valtamerissä,

nim. etelämpänä kuin n. 40° etel. lev. n. s. suotui-

sat länsituulet ja 8°-30°:n välillä etel. lev. kaak-
kois-pasadi. I. v:n pohjoisosassa suuri Aasian
manner aikaansaa vuodenaikojen mukaan vaihte-

levia tuulia, n. s. monsuuneja (ks. t.) . Anka-
ria pyörremyrskyjä raivoaa usein. vars. keväisin

ja syksyisin monsuunien vaihtuessa. Merivir-
rat vastaavat tuulia. I. v:n eteläosassa käy vasta-

päivään suunnattu yhtenäinen virtaus, jonka
etelä-ekvatoriaalinen, itä-afrikkalainen 1. Agulhas-

virta, länsituulien ja länsi-austraalialainen virta

muodo.stavat. Polijoisosassa valtamerta syntyy

eri vuodenaikojen tuulista riippuva puolivuotinen

virrauvaihdos. Siellä siis virtaukset vaihtelevat

tuulten mukaan niin. että pohjois-talven aikana

esiintyy 0°-5°:n välillä etel. lev. itään suunnattu
ekvatoriaalinen vastavirta. Tämä katoaa pohjois-

kesän ajaksi. Pintaveden lämpö kasvaa kuta poh-

joisemmaksi tullaan, ja saavuttaa päiväntasaajan

kohdalla korkeimman arvonsa (n. 28°). Lämpö-
tila laskee sitten hiukan ja on 20°:lla pohj. lev.

n. 26°. Persianlahden ja Punaisen-meren lämpö-

tila on suuresti vuodenajoista riippuva. Isoter-

mien kulku vastaa suuressa määrässä leveyspii-

rejä, koska veden liike niitten suunnassa on suu-

rempi kuin niitä vastaan kohtisuorassa, meridio-

uaalise.ssa suunnassa. — I. v:n s y v y y s 1 ä m p ö-

tilasta, suolapitoisuudesta j. n. e.

ks. Meri. — Suezin-kanavan välittämä suuri

höyrylaivaliikenne käy pääasiallisesti I. v:n poh-



1037 Intima— Introduseerata 1038

joisosassa, jota vastoin Afrikan eteläkärjen ohi

purjehtivat alukset etupäässä pysyttelevät 10°-

45° :n välillä etel. lev. I. v:n pääsatamien väliset

matkat ovat seuraavat: Port Saidista Adeniin
1,400. Bombayhin 3,000, Singapuriiu 5,000, Syd-
neyhin 8,300, Zanzibariin 3,200, Kapkaupunkiin
5,500. Kapkaupungista Singapuriin 5,700 meri-
penik. (1 meripeuik. = 1,852 km). Kolme kaapelia
käy Suezista Bombayhin, 2 Etu-Intiasta Taka-
Intiaan, 1 pitkin Afrikan itärannikkoa, 1 Etelä-

Afrikasta Mauritius-saaren kautta Perthiin Aust-
raalian länsirannikolle. •— Tarkemmin kauppa-
teistä y. m. vrt. Valtameriliikenne. —
Jo ennenkuin eurooppalaiset olivat löytäneet
meritien Intiaan, vallitsi I. v:n pohjoisosassa
vilkas liike ja laajalti ulottuva rahdinkulku vei

tätä tietä Aasian tavaroita länsimaita kohti.

(W. S-m.)
Intima (tunica intima), verisuonien seinää

sisältä verlioava hyvin hieno kalvo.

Intimatsioni ks. I n t i m e e r a t a.

Intimeerata (mlat. intimä're, oik. = viedä si-

simpään, kuuluttaa), kuuluttaa viran puolesta,

tehdä virallinen ilmoitus. — Intimatsioni,
virallinen ilmoitus. — Intimatsionitaulu,
seinätaulu, jolle kirjalliset ilmoitukset naulataan.
Intimi (lat. infimtfs = sisäisin) , sisäinen, lähei-

nen, luottamuksellinen : tuttavallinen.

Intimiteatteri (ks. Intimi), nykyaikainen
teatteri, jonka näyttämö ja katsomo ovat taval-

lista pienemmät, niin että intimi eli liki-

tehoinen näyttämötaide voi syntyä. Intimiteat-
tereita tavataan useimmissa huomatuissa taide-

keskuksissa, ja ne tavoittelevat arvokasta ohjel-

mistoa j.a uudenaikaista, yksinkertaista ja tai-

teellista näyttämöesitystä. Jos iutimiteatteri on
liian pieni, niin että näyttämö on vallan lähellä

katsojia, on se osoittautunut illusionia häiritse-

väksi. J. H-l.

Intoksikatsioni (lat. in, ja toksiko'n =

myrkky) , myrkj^tys, kemiallisten (elohopean,

arsenikin, morfiinin y. m.), siis elottomien ainei-

den aikaansaama ruumiin myrkytys. N. s. veren-

myrkytys ei kuulu tähän lajiin myrkytyksiä,
vaan aiheutuu elollisten mikro-organismein tuho-

töistä, ollen / siten luonteeltaan „infektsioni"

(ks. t.), vrt. Myrkytykset. (M. 0-B.j
Intolerantti (lat. kieltävä in, ja tolerä're

= kärsiä, suvaita) , suvaitsematon.
Intonatsioni (lat. mfonäVe = jymistä ; keski-

ajalla = antaa ääntä laulajalle). 1. Oikeitten
sävelsuhteitten vaarinottaminen laulussa (puh-

das t. epäpuhdas i.) . — 2. Soitinrakenteessa:
oikean äänivärin aikaansaaminen ja tasoittami-

nen pitkin soittimen (tahi uruissa kunkin ääni-

kerran) koko äänialaa. I. K-
Intoneeraus ks. Intonatsioni.
Intr., kielit., lyh. sanasta intransitiivi.
Intrados /-«'-/ (esp.) , holvin tai kaaren sisä-

pinta; vastakohta: extrados. U-o N.
Intramerkuriaaliset planeetit, hypoteettiset

kiertotähdet Merkuriuksen radan sisäpuolella.

Merkuriuksen radan perihelin longitudin seku-

laarisessa liikunnassa huomattu eroavaisuus ha-

vaintojen ja laskujen välillä aiheutti Leverrier'n

1850-luvulla otaksumaan intramerkuriaalisen
kiertotähden olemassaolon ja hän laski myöskin
tämmöisen planeetin radan. V. 1859 eräs ransk.

lääkäri. Lescarbault. luuli huomanneensa tämän

kiertotähden, jolle Leverrier antoi nimen ,,Vul-

kanus", mustana pilkkuna auringon pinnalla.

Ennen pitkää kerääntyi tietoja muista havain-
noista; Leverrier määräsi kuudesta varmimmasta
radan ja la.ski planeetin kulkevan auringon ohi

22. III. 1877. Kaikkien observatorien havainnot
olivat tänä päivänä tuloksettomia. Ei myöskään
ole onnistuttu myöhemmin saada varmoja to-

disteita intramerkuriaalisten planeettien olemassa-
olosta. Auringon pinnalla nähdyt pilkut ovat ol-

leet joko näköhäiriöitä tai auringonpilkkuja, ja

auringon kokonaispimennyksissä tehtyjen havain-
tojen (m. m. Watsonin ja Smithin v:lta 1878) on
myöhemmin huomattu koskeneen auringon li-

kellä olevia kiintotähtiä. Viime aikoina on
auringon kokonaispimennyksissä intramerkuriaa-
lista planeettia haettu ilman menestystä erityi-

sillä, tarkoitusta varten rakennetuilla valokuvaus-
koneilla. Myöskin saks. Oppolzer on, kuten Le-
verrier, laskenut tämän taivaankappaleen radan,
ilman parempaa tulosta. Yksi iutramerkuriaali-
nen planeetti ei riittäne selittämään alussa mai-
nittua eroavaisuutta. Mahdollisesti on näitä pla-

neetteja kokonainen parvi ; nykyään ollaan taipu-

vaisia otaksumaan eläinratavalo-ilmiön olevan

jonkunmoisessa yhteydessä tämän häiriön kanssa.

H. R.
Intransigentit (ransk. intransigeants < lat.

transVgere - sovittaa), ,.leppymättömät"; nimi-

tystä käytetään valtiollisista äärimäisyyspuu-
lueista, vallassaolevan suunnan jyrkistä vastus-

tajista; erittäinkin sitä on käytetty Ranskan ja

Espanjan radikaalisista puolueista.

Intransitiivinen (ks. Transitiiviver-
bi), kohteeton, verbi, jonka ilmoittaman toimin-

nan tai tilan ei voida ajatella suorastaan kohtaa-

van mitään esinettä (esim. juoksen, olen).

A. K.
Intresantti (ks. Intressi), mielenkiintoa,

liuomiota, osanottoa herättävä, hauska.

Intreseerata (ks. Intressi), herättää mie-

lenkiintoa, huomiota, osanottoa, huvittaa.

Intressi (lat. intere'sse-o\\a. tärkeätä), etu.

oma paras, hyöty, persoonallinen osanotto, har-

rastus, viehätys ; korko.

Intrigi (ransk. intrigue, <C. lat. intricä're-

saattaa epäjärjestykseen), juoni. Esteettisenä kä-

sitteenä intrigi eli juoni merkitsee varsinkin

näytelmän, mutta myös kertomuksen tai romaa-

nin toiminnan kulkua, eritoten mitä jännittäväi-

syyteen, ehkäiseviin asianliaaroihin, eri henkilöi-

den vastakkaisiin tahdonilmauksiin, pulmallisiin

tiloihin y. m. tulee. Näytelmiä, joissa toiminnan
jänuittäväisyys ja monimutkaisuus on pääseikka,

sanotaan intrigikapp a leiksi. Näiden
vastaJcohtia ovat karakteerikappaleet.
joissa henkilöiden luonteet etupäässä määräävät

ja kannattavat toiminnan kulkua. — Intri-
geerata, vehkeillä. — Intrigantti, juo-

nittelija, vehkeilijä. — Intrigööri. vehkei-

lijä. J. H-l.

Introduktsioni (lat. intr&du'cere = viedä, si-

sään). 1. Johdatus, sinfonioissa ja sonaateissa

y. ni. tavattava lyhyt alkusoitelma, tavallisesti

hitaammassa tempossa kuin sitä seuraava sävel-

lyksen varsinainen alkuosa. 2. Suvun merkit-

seminen kuuluvaksi ritaristoon ja aateliin.

/. K.

Introduseerata (lat. introdiVcere) , viedä si-
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sään, hankkia jollekin pääsy johonkin ja tutus-

tuttaa hänet tähän. — Introduseerattu
suku, suku, joka oii merkitty ritaristoon ja

aateliin.

Introitus (lat.), katolisen messun alkulaulu.

Se oli alkuaan kokonainen psalmi, jota laulettiin

pappien astuessa sakastista kirkkoon. Niinpian
kuin papit saapuivat paikoilleen alttarin eteen,

keskeytettiin psalmi ja laulu päättyi ylistys-

säkeeseen: Gloria Patri Sittemmin i. muut-
tui kahden kuoron vuoroveisuuksi ja supistui
yhteen ainoaan psalraisäkeeseen, antifoneineen
ja ylistyssä.keineen. Uskonpuhdistuksen aikana
Luther yritti saada i:na laulettavaksi kokonaisen
psalmin saksan kielellä; mutta vähitellen sen
sijalle vakiintui helpommin veisattava runo-
pukuinen ,,aamuvirsi". /. K.
Intrusioni (lat. intril'dere = tunkea sisään),

sulan vuorilajimagman txinkeutuminen kiinteään
maankuoreen. Näin muodostuvat intrusiivi-
set vuorilajimassat, jommoisia ovat juonet,
kerrosjuonet, lakkoliitit ja batyliitit. P. E.
Intubatsioni (lat. tuia = torvi), putken asetta-

minen suun tai sieramien kautta kurkkuun
tukehtumisen välttämiseksi kuristustaudissa
(O' Dwyer), menettely, jota joskus käytetään
trakeotomian (ks. t.) sijasta. (M. 0-B.)

Intuitiivinen (ks. Intuitsioni), näke-
myksellinen, välittömään tajuamiseen 1. intuit-

sioniin perustuva. Vastakohta: diskursii-
vinen, s. o. käsitteiden välityksellä tapahtuva,
asteittain eri ajatustoimien kautta etenevä.

Intuitsioni (lat. tnf^^rt = katsella) , välitön
tajuaminen 1. näkemys. Sellainen on laajim-
massa merkityksessä sekä ulkonainen että sisäi-

nen havainto, mutta tavallisimmin i:lla tarkoi-
tetaan jälkimäistä rajoitetussa mielessä. I:n
tunnusmerkkinä on välittömyys erotukseksi var-
sinaisesta ajattelemisesta 1. harkinnasta, joka
käyttää käsitteitä, erittelyä ja todistelua väli-

neinään. Filosofiassa nimitetään usein intel-
lektuaaliseksi näkemykseksi sel-

laista tajuamista, joka ei perustu aistien toi-

mintaan, vaan jossa ajatteleva henki välittö-

raä.sti ja itsetoimivasti käsittää yliaistillisia esi-

neitä. Onko ihmisellä tällainen välitön äly 1.

henkinen tajuamiskyky, siitä ovat filosofit eri

mieliä. Kantin mukaan vain ihmistä korkeam-
milla olennoilla voisi sellainen olla. Nykyaikai-
nen ransk. ajattelija Henri Bergson aset-

taa henkisen näkemyksen filosofian perustukseksi.
I:n eri lajeja ovat myöskin esim. esteetti-
nen 1. taiteellinen i., jolla taiteilija välit-

tömästi, ikäänkuin yhdellä katseella havaitsee,
mikä on olennaista ja taiteellisesti arvokasta
määrätyssä, muiden mielestä sekavalta näyttä-
vässä ilmiöryhmässä ; uskonnollinen 1.

mystillinen i., joka on Jumalan välitön ja
tunteenomainen tajuaminen. Filosofisessa s i-

V e y s o p i s s a on esiintynyt n. s. i n t u i t s i o-

nistien 1. intuitiivinen suunta, jonka
mukaan ihminen omalaatuisen sisäisen havainnon
1. i:n, t. s. omantunnon, avulla välittömästi ta-

juaa, mikä on hyvä ja paha, tarvitsematta har-
kita tekojen seurauksia. Siveysopin periaatteet
ovat tämän käsityksen mukaan yhtä selvästi

tajuttavia kuin mittausopin selviöt. Tämä suunta
on varsinkin 17:nnellä ja 18:nnella vuosisadalla
saanut kannattajia Englannissa ja Skotlannissa

(Cudworth. Butler, n. s. skottilainen oppikunta,
jonka päämies oli Reid, y. m.). Muuallakin
siveysopilliset ajattelijat ovat antaneet i:lle mer-
kitystä; Kantinkin siveysoppi on tärkeässä koli-

den intuitiivinen. Vastakohta: teologinen siveys-

oppi (ks. t.). Z. C.

Intuitsionisti (ks. Intuitsioni), intui-

tiivisesti tajuava; intuitiivisen filosofian ja eri-

tyisesti filosofisen siveysopin kannattaja.
Intussusseptsioni (lat. rn^Ms = sisällä, ja

su sei'pere = ottaa, vastaan), erityinen kasvamis-
muoto, joka suoriutuu siten, että jonkin elimen
ko'on lisääntyminen aiheutuu sen sisäosissa ta-

pahtuvasta uusien solujen sj^ntymisestä. Myös-
kin suolen vetäytyminen sormikkaantapaisesti
tuppeen läheiseen .suolenosaan, sama kuin invagi-

natsioni. (M. 0-B.j

Inuje, Kaoru (s. 1835), markiisi, jap. valtio-

mies, opiskeli v:sta 1861 yhdessä Hirobumi Iton

kanssa Englannissa, otti kotiin palattuansa osaa

sogunin kukistamiseen; toimi vallankumouksen
jälkeen (1868) raha-asiain ministerin varamie-

henä ja sai perustetuksi valtionrahaston vara-

rahaston: oli 1880-87 ulkoasiainministerinä,

maanviljelys- ja kauppaministerinä 1888r90, sisä-

asiainministerinä 1892-94, lähettiläänä Koreassa
1894-95, raha-asiainministerinä 1898; tämänkin
jälkeen I:lla genron jäsenenä on ollut suuri vai-

kutusvalta varsinkin finanssiasioissa.

Inula, hirvenjuuri, kasvisuku mykerö-
kidckaisten heimossa, korkeahkoja, keltamyikeröi-

siä yrttejä, n. 90 lajia Euroo.

passa, Aasiassa ja Afri-

kassa, Suomessa 2 kotimaista
lajia, joista yleisempi 7.

salicina, sekin joks. harvi-

naisena, kasvaa pääasialli-

se.sti Etelä-Suomessa metsä-
niityillä pensaikoissa.

Meillä metsistynyttä, isomy-
keröistä ja leveälehtistä, kor-

keata 7. heleniumia viljel-

lään Thiiringenissä, Hollan-

nissa ja Sveitsissä juurak-
konsa vuoksi, jota sisältä-

mänsä hirvenjuuren- (alant-)

öljyn vuoksi kotilääkityk-

sessä käytetään yskää vas-

taan, ks. myös Inuliini.
J. A. W.

Inuliini, valkoinen, amorfinen tärkkelykisen-
kaltainen aine, jota on muutamien kasvien, esim.

Inula- ja Da7^/^a-lajien juurissa.

Inunktsioni (lat. inu'nctiö) , sisään hieromi-
nen.

In usu (lat.), käytännössä, tavallinen,

usum delphiui (lat.) ks. D a u p h i n.

Inuus ks. M a g o 1 1 i.

Inv., kaiverruksissa (taiteilijan nimen
jessä) lyh. lat. sanasta inve^nit, (N. N.) on
keksinyt.

Invaginatsioni (lat. in = sisässä, ja vagi'na
= tuppi) ks. Intussusseptsioni.

Invalidi (lat. inva'lidus = voimaton, heikko),
sotaheitto, sotakuntoisuutensa menettänyt soti-

las. Jo kreikkalaiset ja roomalaiset pitivät huolta
sotakuntoisuutensa menettäneiden toimeentulosta.
Samoin meneteltiin Ranskassa, Englannissa ja

Espanjassa. Myöhemmällä keskiajalla invalidit

I. helenium.
a kukka, h hedelmä.

T n

sen

f
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otettiin luostarien hoiviin. 1600-luvulla ryhdyt-

tiin useissa maissa perustamaan invaliditaloja.

Ensimäinen tällainen laitos oli Pariisin „Hö-
tel des invalides", valmistui 1675 ; Napoleon I

laajensi sitä. Nykyään invaliditalot ovat menet-
täneet merkityksensä ja eläkkeet tulleet niiden
sijalle.

Invaliditeetti (ks. Invalidi), raihnaisuus,
jonkin ruumiinvamman aiheuttama työhönkyke-
nemättömyys. Riippuen siitä, mikä ruumiinosa
milloinkin on tullut vikuutetuksi ja missä mää-
rin työkyky sen kautta on tullut pysyväisesti
supistetuksi, on i. tietenkin erilainen, joko täy-

dellinen tai osittainen, mitkä kaikki seikat ja

suhteet erittäin läheisesti koskevat tapaturma-
vakuutusta. (M. 0-B.)

Invaliditeettivakuutus ks. T y ö k y v y 1 1 ö-

in y y s V a k u u t u s.

Invariantti (lat. kieltävä in ja variä're =
muuttua) , mat. Jos jonkun algebrallisen lausek-
keen määrätyt ominaisuudet jäävät muuttumatta,
kun siinä toimitetaan määriteltyjä muunnoksia,
niin tämä lauseke on muuttumaton,
invariantti tämän muunnoksen suhteen. Sitä
osaa algebrata, joka käsittelee näitä kysymyksiä,
sanotaan invarianttiteoriaksi. Inva-
rianttikäsite on läheisessä yhteydessä myös pro-

jektiivisen geometrian kanssa, sillä jonkun mit-
tausopillisen kuvion ne ominaisuudet, jotka eivät

muutu kuviota projisioidessa, voidaan esittää

invarianttilausekkeiden avulla. J. K.
Invasioni (lat. invä'siö) , hyökkäys, vars. maa-

han hyökkäys.
Invasioni-taudit (ks. I n v a s i o n i), loiseläin-

ten (sisälmysmatojen y. m.) synnyttämät, hen-
kilöstä toiseen helposti leviävät taudit.

Invektiivi (ransk. invective), loukkaava lau-

sunto, häväistyspuhe.

Inventaari (lat. invenVre = löytää) . 1. Luettelo
niistä esineistä (irtaimista kapineista, tavaroista

y. m.) ja varoista, jotka kuuluvat jollekin henki-
lölle, kuolinpesälle, konkurssipesälle y. m., kalus-
toluettelo (vrt. Perunkirjoitus). 2. In-
ventaarit, kokoelma työkaluja, karjaa ja
muuta irtaimistoa kiinteistön ja kasvavan viljan

vastakohtana.

Inventaario^ ks. Inventaari.
Inventeerata (lat. i7ivenl're = löytää) , keksiä;

tarka.staa, laatia inventaari (ks. t. ja Inven-
teeraus)

; kauppat., luetella ja arvioida varas-
tossa olevat tavarat ynnä saatavat ja velat.

Inventeeraus (ks. Inventeerata). 1. In-

ventaarin laatiminen. — 2. Tarkastustoimi, jonka
tarkoituksena on tutkia, ovatko jonkun liallintovi-

ranomaisen haltuun uskotut esineet ja varat edel-

leenkin asianomaisessa kunnossa.
Inventeerauksen kautta erinäiset viranomaiset

pitävät silmällä valtion raha.stojen ja varastojen
hoitajia tarkastamalla tassan ja varaston tilaa,

s. o. että kassat käyvät yhteen kassakirjain
kanssa ja varastot niitä käsittäväin tilikirjain

kanssa. Asianomaisten virastojen ja viranomais-
ten hallussa olevat käteiset kassat ovat niiden
tarkastukseen nähden jaetut kahteen luokkaan:
a) yleisten kassalaitosten (valtiokonttorin ja
lääninhallituksien) kuin myöskin rautatie- ja pos-

tihallitiiksen. Suomen passitoimiston ja Yliopis-
ton kassat, jotka kaikki tarkastetaan vähintään
kerran kuukaudessa; b) muitten keskusvirasto-

jen ja erikoistilintekijäin kassat, jotka tarkaste-
taan vähintään kerran puolessa vuodessa. Tarkas-
tuksen toimittaa asianomaisen viraston päällikkö.

Tästä säännöstä on poikkeuksena rahapajan, lei-

makonttorin. Suomen viralli.sten lehtien ja Senaa-
tin registraattorikonttorien kassain tarkastus,
joiden kassain puhtaan säästön tarkastaa Valtio-
varaintoimituskunnan apukamreeri. Erikoistilin-
tekijäin kassat tarkastaa yleensä joku Valtiova-
ramtoimituskunnan siihen määräämä virkamies.
Kunnan vilja-, tarveaine- ja kalustotarkastus toi-

mitetaan, mikäli mahdollista, kerran vuodessa.
Edellämainittu Senaatin toimitu.skunta antaa
näi.stä tarkastuksista lähempiä määräyksiä
kullekin virastolle ja sen alaiselle erikoistilin

tekijälle (Arm. jul. toukok. 3 p:ltä 1899).

E. W. i'.

Inventsioni (lat. inve'ntiö) , keksintö ; mus.,
impromptu-sävellysten (ks. t.) vanhempi nimi-
tys. Piano-opetuksessa paljon käytettyjä ovat
Bachin 2-ääniset i:t. /. K. — Inventsioni-
sohva, sohva, jonka istuin voidaan kääntää
ylösalasin ja käyttää vuoteenalustaksi.

Inveraray 1. Inverary [inv9rä'9rij , Skot-
lannissa, Argylen kreivikunnan pääkaupunki,
Loch Fynen rannalla; 739 as. (1901). Sillinkalas-

tusta. Lähettyvillä Argylen herttuain linna.

In verba magistri jurare [-gi'- jilrä'-] (lat.)

,

„vannoa opettajan sanoihin", sokeasti uskoa opet-

tajaan ; sanat esiintyvät Horatiuksella (Epist.

1,1.).

Inverness [i)iv9ne'sj. 1. Kreivikunta Luoteis-

Skotlannissa; 11,021 km^ yli 90,000 as., käsittää

karun vuorimaan Glenmoren laakson kummalla-
kin puolin ja suuren osan Hebridejä. Ilmanala
kolea. Maaperä hedelmätön, maanviljelys vähäi-

nen, mutta edistymässä; lampaanhoito, sillin- ja

lohenkalastus tärkeät. Asukkaista noin 20 % vielä

puhuu vain gaelin kieltä. — 2. I:n kreivikunnan
pääkaupunki lähellä Ness-joen suuta, Moray
Firthin ja Kaledonian kanavan varrella (23,000

as.), on muhkeasti rakennettu. Hyvä satama.
Harjoittaa villa- ja rautateollisuutta, laivan-

rakennusta ja kalastusta. Vilkas matkailijalii-

kenne. — Läheisyydessä Culloden.
(W. 8-m.)

Inversioni (lat. i??fieVsiä = toisin kääntämi-
nen).

1. Ilmatiet., lämpimämpi ilmakerros kylmem-
män yläpuolella. Kirkkaina öinä ja antisyklonien

(ks. t.) aikoina maanpinta jäähtyy lämpösäteilyn

takia, jolloin siis alemmat ilmakerrokset tulevat

kylmemmiksi kuin ylempänä olevat. I:n aiheut-

taa myös usein lämpimämmän ilmakerroksen alla

puhaltava kylmä tuuli. Tällaisia inversionivaihte-

luita tavataan ylempänäkin ilmassa, aina 10km:n
korkeuteen. J. K.

2. Kem. Ruokosokerin muuttuminen invertti-

sokeriksi (ks. t.). I. tapahtuu joko erityisen fer-

mentin, invertiinin, tai mietojen happojen vai-

kutuksesta.

3. Kielit. Sanojen siirto, sanain tavalli.sen jär-

jestyksen muuttaminen etenkin puhetaitotarkoi-

tuksessa (esim. ,,Pois meni merehen päivä").

4. Lääket. Nurinkääntyminen; inversio uteri,

kohdun kääntyminen nurin, niin että sen pohja
pullistuu emän, jopa emättimenkin suusta näky-

viin, kuten joskus tapahtuu kun jälkeiset väki-

vallalla varomattomasti poistetaan.
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5. M us., ks. Käännös.
6. Sotat. Taktillisen yksikön, aliosastojen nu-

merojärjestyksen muuttaminen, niin että esim.

osasto X:o 1 rintamassa ei tule seisomaan oikealla

sivustalla, kuten tavallisissa oloissa, vaan keskellä

tai vasemmalla sivustalla. Sodassa joskus maa-
perä, ajan puute t. m. s. vaatii tällaista rintama-

asentoa, ja joukkoja harjoitetaankin rauhan
aikana siihen. M. v. E.

7. Sähköop. Suunnanmuutos termosähkövir-

rassa, kun lämpötilaa kohotetaan kuumennus-
paikassa kyllin korkealle. J. K.

Inverssi (ks. Inversioni), käännetty.

Luvun a i n v e r s s i a r v o on — . Inverssiarvon
n

sijasta käytetään myös nimitystä resiprook-
k i a r V o. J. K.
Invertebrata ks. Selkärangattomat.
Invertiini (invertaasi), erityinen hiivassa

oleva kem. fermentti, joka muuttaa ruokosokerin

invertti-sokeriksi (ks. t.).

Invertti-sokeri, rypäle- ja hedelmäsokerin seos,

joka syntyy hydrolyysin kautta ruokosokerista.

Investituura (kesk. lat. investitiifra - puke-

minen), viran tai maaomaisuuteen kohdistuvan

omistusoikeuden antaminen : läänittäminen (ks.

L ä ä n i t y s 1 a i t o s) . Keskiaikaisessa kirkko-

oikeudessa investituuralla tarkoitetaan hallitsi-

jan (kuninkaan, keisarin) oikeutta vahvistaa

virkaan maansa piispat ja apotit, vieläpä anta-

malla sormus ja sauva nimittää heidät virkoi-

hinsa. Keisarien osallisuutta ja määräämisvaltaa
tällaisissa vaaleissa voidaan huomata jo Rooman
valtakunnassa. Niin hyvin merovingilais- kuin
karolingilais-hallitsijat käyttivät tuoutuostakin

määräämisvaltaansa piispanpaikkoja täytet-

täessä. Sikäli kuin piispat ja apotit maaomaisuu-
den hallitsijoina ja valtiollisten oikeuksien, eri-

toten tuomiovallan omistajina kohosivat maallis-

ten suurmiesten vertaisiksi, kävi varsinkin Sak-

san keisarille elinkysymykseksi pontevasti pitää

kiinni näiden hengellisten paikkojen täyttämis-

oikeudesta. Kului kuitenkin aikaa, ennenkuin
kirkon puolelta huomattiin, mikä vaara tässä

menetelmässä, jossa kirkon virkoja täytettäessä

valtiolliset näkökohdat olivat määräämässä, piili

itse kirkolle. Vasta ll:nnen vuosis. keskipal-

koilla clugnyläisestä liikkeestä alkunsa saanut,

aina paavinistuimelle saakka saapunut kirkon

uudistusta tarkoittava virtaus nosti n. s. i n v e s-

t i t u u r a-r i i d a n, taistelun n. s. s i m o n i a a

(ks. t.) vastaan, joka kuumimmillaan ollessaan

kuitenkin samalla oli ottelua siitä, oliko hallit-

sijalla vai paavilla oleva maailmanherruus. Eri-

koisen jännittävä tämä taistelu oli paavi Gre-

gorius VII:n ja Henrik IV:n välillä (ks. lähem-

min Gregorius VII, Henrik IV, Hen-
rik V). Paitsi mieskohtaisesti vallanvaatijain

kesken ja kirkolliskokouksissa käA^tiin tätä tais-

telua myös kirjallisesti. Pitkälliset sovittelut

saivat lopullisesti ratkaisunsa W o r m s i n k o n-

kordaatissa (1122), joka solmittiin paavi

Calixtus II :n ja keisari Henrik V:n viilillä.

Piispat ja apotit ovat valittavat, Italiassa ja

Burgundissa hallitsijan sekaantumatta. Saksassa

hänen läsnäollessaan ja siten, että hänen, eri-

mielisyyden vallitessa, tulee saman kirkkomaa-
kunnan metropoliittaiii ja piispojen avulla aut-

taa ymmärtäväisempi puolue voitolle (näin keisa-

rille jäi Saksassa ratkaiseva vaikutusvalta) . In-

vestituurasta sormukseen ja sauvaan nähden
hallitsija luopui, mutta hänellä oli oikeus antaa
valitulle läänityksen mukana seuraavat maalli-

set oikeudet ja niiden merkkinä valtikka sekä

ottaa häneltä vasallivala. Wormsin konkordaatti

ei merkitse kummankaan riitapuolen suoranaista
voittoa. — Ranskassa investituura-riidalla ei

ollut samaa periaatteellista merkitystä eikä sitä

myöskään käyty yhtä kiivaasti. Ranskan piis-

poilla ei ollut yhtä suuria valtiollisia oikeuksia,

ja lisäksi niniitysoikeus ja investituura oli jaet-

tuna kuninkaan ja mahtavien kruununvasallien.

herttuaiu ja kreivien kesken, joten koko taistelu

hajaantui pikku-otteluihin ja sovitteluihin paa-

vin ja paikallisten vallanpitäjäin välillä; ja

niinpä tuloksetkin olivat erilaisia. Muutamia
poikkeuksia lukuunottamatta on 12:nnen vuosis.

alusta alkaen piispojen ja apottien vaali vapaa.

Kaikkein vähimmän oli kirkollisella puolueella

tässä kysymyksessä menestystä Englannissa.

Gregorius VII: n aikuisilla maallikko-investituu-

ran kielloilla ei ollut Englannin oloihin mitään
vaikutusta. Wilhelm II:n ja Anselm Canterbury-

Iäisen välinen erimielisyys koski vain kunin-

kaallisen vallan väärinkäyttöä, ja kun Henrik
I:n aikana Anselm 1101 kieltäytyi vannomasta
vasallivalaa, syntyi siitä diplomaattinen inves-

tituurariita, joka 1107 loppui siihen, että ku-

ningas luopui sormuksen ja sauvan antamisesta,

siis pelkästä muodollisuudesta, mutta piti kiinni

vasallivalasta sekä muista edeltäjiensä oikeuk-

sista. L. H.

Inviitti (lat. invltä're = kuts\ia) , kutsu, ke-

hoitus. viittaus.

In vino veritas [vlnö ve-] (lat.) , ,,viinissä on

totuus", s. o. juopunut sanoo totuuden, osoittaa

oikean luontonsa.

Invita Minerva [-vVtä -nc'rväj Oat.). ..vas-

toin Minervan tahtoa", s. o. vailla tarpeellisia

taipumuksia. Tämä sananparsi esiintyy jo Cice-

rolla ja Horatiuksella.

Inviteerata (lat. i7ivttä're) , kutsua.

Involutsioni, ruumiin kutistuminen vanhuu-

den iällä; myöskin kohdun kutistuminen jäl-

leen entiseen kokoonsa synnytyksen jälkeen

(involutio uteri).

lo [lö'], kreik. taruhenkilö, tavallisimman ta-

rinan mukaan Argoksen kuninkaan (oikeastaan

jokijumalan Inakhoksen tytär. Heran papitar.

Häneen rakastuu Zeus. Jottei Hera saisi lemmen-

liitosta vihiä muuttaa Zeus lon lehmäksi. Mutta

Hera huomaakin petoksen (toisen tarinan mu-
kaan juuri Hera muuttaa lon ehkäistäksensä

siten lemmenliittoa) ja panee satasilmäisen

Argoksen (ks. t.) lehmää kaitsemaan. Zeuksen

käskystä Hermes vaivuttaa Argoksen uneen ja

tappaa hänet. Hera taas lähettää paarman aja-

maan lo lehmää pitkin jnaita ja meriä; hänen

harharetkistään ovat muka „Ionilainen (loonia-

lainen) meri" ja Bosporos (muka = lehmän salmi,

kaiketi väärä kansanetymologia) saaneet ni

mensa. Vihdoin hän saapuu Egyptiin, jossa Zeus

käden koskettamisella muuttaa hänet entiselleen,

ja hän synnyttää (tavallisesti häränmuotoiseksi

ajatellun)' Epaphokseu (ks. t.). Tämän kautta

lo tulee m. ni. Danaoksen suvun kantaäidiksi.

— lo esiintyy taideteoksissa milloin lehmänä,

milloin sarvipäänä neitosena. O. E. T.
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lokaste [-ka'stcj (Odysseiassa E p i k a s t e)

,

kreik. taruhenkilö, Menoikeuksen tytär, Kreonin
sisar, Laiokseu puoliso, Oidipuksen äiti ja sittem-

min, tuntematta häntä pojakseen, hänen puoli-

sonsa ja (tavallisen tarun mukaan) hänen lap-

siensa, Eteokleeu ja Polyneikeen, Antigonen ja

Ismenen, äiti; hirttäytyi, kun sai tietää, ken
hänen toinen puolisonsa oli. ks. Oidipus.

lolaos [-o'lä-J, kreik. taruhenkilö, Herakleen
velipuolen Iphikleen poika, esiintyy Herakleen
tarustossa hänen aina uskollisena toverinaan
(ks. Hera k les ja Hydra). Herakleen kuol-

tua (tai jumalien joukkoon noustua) I. on hänen
vainonalaisten jälkeläistensä, herakleidien, väsy-
mättömänä ja urhoollisena suojelijana.

O. E- T.

lole [-o'lc] (vanhempi muoto V i o 1 a) , kreik.

taruhenkilö, Oikhalian kuninkaan Eurytoksen
kaunis tytär ; oli Herakleelle luvattu, mutta kun
lupausta ei täytetty, niin Herakles valloitti

Oikhalian ja otti I:n haltuunsa. Tämän johdosta
sankarin puoliso Deianeira ryhtyi lemmennosto-
taikaan, jonka seurauksena oli Herakleen kuo-
lema, ks. Deianeira ja Herakles.

O. E. T.

lolkos [iölko'sJ, I a o 1 k o s, muinaiskreik. kau-
punki, Thessaliassa, Pagasain- (nyk. Volon-) lah-

den polijukassa, oli tarujen mukaan argonauttien
(ks. t.) retken lähtöpaikka.
lon [i&n]. 1. Kreik. tarusankari, joonialais-

heiniou niniikkourho, Hellenin pojan Ksuthoksen
poika. Akhaioksen veli. Häntä koskevat tarut
liittyvät osaksi Attikaau osaksi Peloponnesoksen
Akhaiaan ; molemmissa paikoin kansa oli muka
hänen mukaansa nimitetty ioonialaisiksi 1. joonia-

laisiksi (iö)iesj, maa looniaksi (Jooniaksi).

Tarupiirteitä: I. oli kotoisin Attikan n. s. tetra-

poliista (kaupuuki-neljäköstä: Oinoe, Marathon,
Probalinthos, Trikorythos)

, johon Thessaliasta
tullut Ksuthos oli asettunut; sieltä (toisen tarun
mukaan Akhaiasta) hän tuli ateenalaisten
avuksi heidän taistellessaan Eleusiin kuningasta
Eumolposta vastaan ja johti heidät voittoon;

tuli sittemmin ateenalaisten hallitsijaksi; pe-

rusti Attikan 4 vanhaa n. s. ioonilaista phyleä,
jotka hänen poikiensa mukaan saivat nimensä
Geleontes, Aiglkoreis, Argadeis, Hopletes. —
Euripideen säilyneen lon tragedian mukaan I.

ei ollutkaan Ksuthoksen poika, vaan tämän puo-
liso, Erekhtheuksen tytär Kreusa oli synnyttä-
nyt hänet Apollonille, jotenka hän olikin aito-

attikalaista kantaa eikä vierasperäisen tulok-

kaan sukua. 2. I. K h i o 1 a i n e n, etevä kreik.

kirjailija (5 vuosis. e. Kr.). Toimi ajoittain

Ateenassa. Kirjoitti tragedioja, elegioja, koori-

runoelmia, pirteän memoariteoksen (,,Epidemiai"
= [merkillisten henkilöiden] oleskeluja ja käyn-
tejä [Khioksessa]) y. m. Hänen teoksistaan on
säijynyt vain pienen pieniä katkelmia.
lona [-Ö-] (alkup. kirjoitusmuoto loua) 1.

I c o 1 m k i 1 1, vanha nimi I, H y ja Y i, vähäinen
Hebridieu luoto. Mull-saare.sta länteen ; 27 km-,
213 as. (1901). Tänne Skotlannin apostoli pyhä
Columba rakensi 563 luostarin, joka kautta vuosi-

satojen oli kuulu oppineisuudestaan ja lähetys-

toiminnastaan. Sittemmin Pohjan viikingit sitä

monasti havittelivat. (E. E. K.)
Ioni (kreik. io?i = kulkeva), Faradayu antama

nimitys niille molekylin murto-osille, joiden

olemassaolo nesteessä tekee sähkön virtailemiseu
sen läpi mahdolliseksi. Ennen oletettiin, että

elektrolyysissä sähkövoima jakoi molekylit vas-

taisella sähköllä varattuihin osasiin (ioneihin).

Teorian ja tosiasiain kesken ilmenneen risti-

riidan välttämiseksi Clausius oletti, että osa
nesteeseen liuotetun aineen molekyleistä on
ioneihin jaettuna, vaikkei sähkövirta kulkisikaan
nesteen läpi. Tätä elektrolyyttien jakautumista
sanotaan elektrolyyttiseksi disso-
siatsioniksi (ks. Dissosiatsioni). Dis-
sosiatsiouiteoriaa Arrhenius on kehittänyt. Ta-
vallisista atomeista tai molekylijäännöksistä
ionit eroavat sähkövarauksensa puolesta. Yksi-
arvoisen ionin, esim. vetyatomin si.sältämä varaus
on 4,1. 10''" elektrostaattista yksikköä, kaksi
arvoisen on kaksi kertaa niin suuri. . . ., n-arvoi-

seu n kertaa niin suuri.— Sähkövirtauksen kaasun
läpi kaasu-ionit välittävät (ks. loniseeraus).
J. J. Thomsonia tutkimuk.set osoittavat, että

negatiivisähköisten kaasu-ionien (elektronien)

massa on vain ^/jooo vetyatomin massasta.
C7. S:n.

lonicus ks. Joonialainen runomitta.
loniseeraus (ks. Ioni), kemiallisen yhdis-

tyksen jakautuminen ioneihin. I. tapahtuu
tavalisimmin yhdistyksessä, joka on sulatta-

malla tai liuottamalla muutettu sulaan muotoon,
etenkin veteen liuotetussa yhdistyksessä; mutta
myöskin jähmeitten kappalten hajoaminen ionei-

hin on mahdollinen (ks. Elektrolyysi).
Kaasutkin, eritoten ilma, voivat ioniseerautua

ja tulla sähköä johtaviksi. Kaasun i. syntyy,
kun se on jonkun n. s. ionisaattorin vai-

kutuksen alainen, joka kaasun molekyleistä
irroittaa elektroneja (ks. t.). Ilma ioniseerau-

tuu, esim. jos siihen vaikuttaa lyhyitä elektro-

magneettisia aaltoja kuten ultrapunasinervä valo

ja röntgensäteet, tai jos sitä kohtaa Becquerel

-

säteet. Irroitetut elektronit ovat vinhassa liik-

keessä ja voivat törmätessään yhteen synnyttää
uusia elektroneja, ne ioniseeraavat työnnillä.

V. S:v.

loonialaiset ks. Joonialaiset.
lota [-Ö-], i-.tä, merkitsevän kirjaimen kreik.

nimi. „Ei i:aakaan" = ei piirtoakaan, ei rahtiui-

kaau (vrt. INIatt. öjg).

Iowa [aiguo] (lyh. I o.) , liittovaltio Yhdys-
valloissa, Mississippi- ja Missouri-jokien välissä;

145,415 km', 2,205,690 as. (1906) 1. 15 knrillä,

käsittää osan ylisen Mississipin jokialueesta ja

on matalakukkulaista, kaakkoon kallistuvaa, kes-

kimäärin 330 m. yi. merenp. kohoavaa, aalto-

maista tasankoa (preeriaa), jonka pinta suurim-

maksi osaksi on hedelmällisen jääkautisen soran

ja tomumullan (löss-maan) peitossa. Vuoriperä ou

paleozooinen ; se sisältää koillisessa lyijymalmi-

kerroksia ja kaakossa kivihiilijuonia. Vain Mis-

sissippi-virta on liikenteelle edullinen. I:n muut
joet ovat vesivoimansa tähden teollisuudelle tär-

keitä. Ilmasto on kasvullisuudelle suotuisn

mannerilmasto (Des Moines'in keskilämpö 9,s°.

tammik. — 8,i°, heinäk. + 23,$°,; sademäärä 822

mm) . — Asukkaista yli 306,000 on muukalais-

syntyistä: n. 13,000 neekeriä ja tumnuiihoista ja

lähes 400 intiaania sekä 47 suomalaista (1900).

—

I. on Yhdysvaltojen tärkeimpiä maanviljelystä ja

karjanhoitoa harjoittavia valtioita. Tuotanto 1906:

10,4 railj. tonnia maissia, 4,7 milj. tonnia heiniä.
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Sikoja pidetään I:ssa enemmä,n kuin missään
muussa Yhdysvaltojen valtiossa, 8,4 milj. (1908),

lampaita O,- milj. — Kivihiiltä (7,5 milj. tonnia

1907) ja rakennuskiveä louhitaan suuressa mää-
rin. Teollisuustuotteiden arvo nousi 160,5 milj.

dollariin (1905). Mainittavimmat teollisuudenhaa-

rat ovat vientiteurastus (n. 158 milj. mk), voin

ja juuston valmistus, myllyteoUisuus ja maan-
viljelyskoneiden valmistus. — T:ssa on lukuisia

oppi- ja 25 korkeakoulua (yli- ja eollege-opistoa)

.

Viimemainituissa yli 6,000 oppilasta. — Valtio

on jaettu 99 kauntiin(, .kreivikuntaan"). Toimeen-
panovalta on kuvernöörillä : eduskuntaan kuuluu
50 senaattoria ja 108 edusmiestä. Liittokongres-

siin I. lähettää 2 senaattoria ja 11 edusmiestä.

Pääkaupunki v:sta 1857 Des M o i n e s. — I.,

alkuaan Yhdysvaltojen 1803 Ranskalta ostamaa
maata, kuului ensin erinäisiin alueisiin, järjes-

tettiin 1838 territoriksi ja tuli 1846 liittoval-

tioksi. (W. S-m.)
Iowa City [ai^ud siti], kaupunki Iowan val-

tiossa. Yhdysvalloissa, Iowa-joen ja Pacific-radaa
varrella, n. 8,000 as. Valtion yliopisto. Harjoittaa
suurta maantuotteiden kauppaa. Perust. 1839

:

pääkaupunki v:eeu 1857.

Ipe, Bignoniacece-heiTnoon kuuluva etelä- ja

keski-amer. puu (Tecoma leucoxylon), josta saa-

daan n. s. vihreätä ebenholtsia. vrt. E b e n -

holtsi. J. A. W.
Ipecacuanha [-a'nja], oksetusjuuri, ylei-

seen käytetty oksetusaiue ja pieninä annoksina
yskänlääke, jota valmistetaan brasilial. Cephae-
lis 1. Psychotria Ipecacuanha nimisen kasvin
matomaisesti turvonneista juuren haaroista.

(M. 0-B.)

Iphigeneia [ipliige'-], kreik. taruhenkilö. ta-

vallisimman tarun mukaan Agamemnonin (ks. t.)

ja Klytaimestran tytär. Kun pitkälliset myrskyt
estivät Troian sotaa varten Auliiseen (ks. t.)

kokoontuneita kreikkalaisia la.skemasta merille,

ilmoitti tietäjä Kalkhas, että Artemis jumalatar
vaati ylipäällikön Agamemnonin tyttären I:n

uhrattavaksi. Jottei koko sotayritys raukeaisi,

kutsui Agamemnon I:n Auliiseen, muka Akhil-
leukselle naitettavaksi. Eyhdyttiin uhritoimituk-
seen, mutta Artemis pelastikin I:n kauas tauro-

laisten maahan (Krimiin)
,
jättäen hänen sijaansa

naarashir%'en, jonka kreikkalaiset uhrasivat, luul-

len uhraavansa I:n. Taurolaisten maassa I. eli

Artemiin papittarena; hänen toimenaan oli m. m.
maahan joutuneiden muukalaisten uhraaminen.
Vuosikausien kuluttua saapuu sinne myöskin I:n

veli Orestes; vapautuaksensa kostottarista, jotka
häntä äidinmurhan vuoksi vainoovat, hänen tulee

Apollonin neuvosta viedä sieltä Artemiin kuva-
patsas Kreikkaan. Orestes ja hänen toverinsa
Pylades joutuvat taurolai.sten käsiin ja I. saa
toimekseen uhrata heidät. Mutta tuleekin ilmi,

että I. ja Orestes ovatkin sisar ja veli. Orestes
ryöstää jumalattaren kuvan ja vie sekä sen että

sisarensakin Kreikkaan. — Attikalai-sen tarun
mukaan I:n hauta oli Brauronissa, Attikan itä-

rannikolla, ja hänelle uhrattiin lapsivuoteeseen
kuolleitten vaimojen vaatteita (eloon jääneiden
synnyttäjäin vaatteita taas uhrattiin Brauronin
Artemiille). Muutamissa paikoin Kreikkaa I.

esiintyy Artemiin liikanimenä : Hesiodoksen mu-
kaan hän oli sama kuin Hekate jumalatar ; erään
tarun mukaan hän eli kuolemattomana Leukessa

Akhilleuksen puolisona (ks. A k h i 1 1 e u .*) . Kai-
kesta päättäen I. on alkuaan ollut Artemiin
kaltainen jumalatar, jota vanhoina aikoina nä-

kyy palvellun ihmisuhreilla. — I:n tarua on
Euripides käsitellyt kahdessa säilyneessä tra-

gediassa; „I. taurolaisten maassa" ja ,,I. Au-
liissa" ; samoja aiheita ovat myöhemmin käsitel-

leet Racine („Iphigenie en Aulide") ja Goethe
(„Tphigenie in Tauris"). O. E. T.

Iphikrates [-a'tes] (lat. Iphi'crates) (k. n. 353
e. Kr.), ateenalainen sotapäällikkö, määrättiin
20-vuotiaana korintholais-sodan (395-87 e. Kr.)

aikana johtamaan palkkasoturijoukkoa, jonka
hän ankaralla kurilla saattoi erinomaisen har-

jaantuneeksi. Nämä sotilaat olivat kevytaseisia

ja käyttivät liinahaarniskaa, pientä puolikuun-
muotoista kilpeä, pitkää keihästä ja suurta miek-
kaa. Heidän etunenässään I. löi spartalaiset

Sikyonin (390) ja Abydoksen (389) luona sekä
soti Thrakian kuninkaita vastaan. Vv. 379-74

hän kävi sotaa Egyptissä auttaakseen Arta-
kserkses I:stä erästä persialaisista kapinalli-sesti

luopunutta egyptiläistä kuningasta vastaan, ilyö-

hemmiu (372) hän menestyksellä taisteli sparta-

laisia vastaan Korkyran luona, mutta kun
Ateena ja Sparta olivat tehneet rauhan ja hänet
lähetettiin Epameinondaan ahdistamien sparta-

laisten avuksi (369), niin hän vältti taistelua.

Ollessaan n. s. liittolaissodan (357-55) aikana
yhtenä laivastonpäällikkönä hän ankaran myrs-
kyn vallitessa Khios-saaren luona kieltäytyi

ryhtymästä taisteluun, jonka vuoksi hän menetti
päällikkyytensä (356). Kun sittemmin I. tuo-

mittiin maksamaan rahasakkoja, läksi hän Thra-
kiaan, missä kuoli. [Cornelius Nepos; Rehdantz,
.,Vita Iphicratis, Chabrite, Timothei" (1845).]

E. R-n.

Ipolyi [ipoji], Arnold (1823-86), unk. taide-

historioitsija ja mytologi, kat. pappi, v:sta 1872

Besztereebänyan ja v:sta 1886 Nagyväradin
piispa. Paitsi monilukuisia. Unkarin taidelii.sto-

riaa käsitteleviä teok.';ia I. julkaisi suuren
unkarilaisen mytologian: ,,Magyar mitliologia"

(1854), joka kyllä on epäkriitillinen mutta
sangen runsas-aineksinen teos. (Y. W.)
Ipomoea, kasvisuku Coiivolvulacece-heimossa..

Rentovartinen I. pes caproe on muotokasvina
kaikilla troopillisilla dyynirannoilla, missä se

kiinnittää lentohiekan pitkillä juurillaan. /.

piirga ks. J a 1 a p a-j u u r i, I. batatas ks. B a-

t a a 1 1 i. (J. A. W.)
Ippolitov-Ivanov [-1'- -ä' ], Mihail (s. 1859),

ven. säveltäjä, Rimskij-Korsakovin oppilas. Tuli

1882 Tiflisin musiikkiopiston ja sinfoniakonsert-

tien johtajaksi sekä 1884 teatterikapellimestariksi.

Siirtyi 1893 Moskovan kon-servatori n sävellysopet-

tajaksi, ja johtaa v:sta 1899 Moskovan yksityis-

oopperaa. Säveltänyt 2 oopperaa, sekä orkesteri-,

kuoro- ja kamarimusiikkiteoksia. Julkaissut

.sointu-opin 1897. sekä tutkielman grusialaisestaj

kansanlaulusta. /. K.
Ipsen, Peter Alfred Buntze n (s. 1852),|

tansk. kirjailija. Tultuaan ylioppilaaksi (1872)

hän oleskeli jonkun aikaa kansanopistossa, jou-

tui grundtvigilaisuuden vaikutuksen alai-seksi ja]

opiskeli teologiaa. Myöhemmin hänen uskonnol-

lisuutensa muuttui uskonnon värittämäksi vapaa-

uskoisuudeksi. Kirjailijaluonteeltaan hän on
lyyrillinen runoilija. Julkaissut runokokoelmat
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„Ad grenae stier" (1883), ,,Sonuetter og sange"

(1884), ,,Ekko" (1894). Syvämielisessä draamalli-

sessa runoelmassa ,,Mefistofeles" (1887) hän ku-

vaa uskonnollista ja siveellistä kellitystänsä.

Romaanissa ,,Flores og Blanseflor" (1892) ja

saturunoelmissa ,,Fra fantasiens land" (1898)

on kertomatapa lapsellinen ja kansanomainen.
Myöliemmistä teoksista mainittakoon: ,,Georg
Brandes. En bok om ret og uret" (I-III; 1900

ja seur.) . ,,Fri horisont" (1901), „Litteri3ere por-

triBtter" (1903), „Venus" (1907). H. S.

Ipso jure (lat.) ,' oikeuden säännöksestä.

Ipsos, vähäinen kaupunki muinaisessa Fryy-
giassa, itäänpäin nykyisestä Afiun-Karahissa-
rista. Sen luona voittivat 301 e. Kr. Kassaudros,
Lysimakhos, Ptolemaios ja Seleukos Antigouok-
sen, joka taistelussa sai surmansa. E. R-n.

Ipswich. l-suitsj, kreivikunnallinen kaupunki
Kaakkois-Englannissa purjehduskelpoisen Orwel-
lin (Gippiug-joen suun) varrella; 73,852 as. (arv.

1908) . Toistakymmentä kirkkoa, luonnontiet, mu-
seo, kaksi teatteria, oppilaitoksia m. m. 1400-lu-

vulta. Eautavalimoita, (maanviljelys-) koneteh-

taita, laivainrakennusta. Suuri telakka. Merika-
lastusta. (E. E. K.)

Iquique [iki'ke], satama Chilessä ja Tarapacäu
provinssin pääkaupunki; tasavallan tärkein sal-

pietarin vientipaikka, sijaitsee I.-Pisaguan ja

Patillosin ratojen varrella, jotka käyvät tuotta-

vimpien salpietari-alueitten läpi; 40,171 as.

(1907). Vienti: salpietaria (lähes 600,000 tonnia
v:ssa)

,
jodia, hopeata ja rikkihopeata. Tuonti:

kivihiiliä, koneita ja puutavaroita. Lähteneitä lai-

voja 1904: 1,339, tonniluku 2,24 milj. — Maan-
järistykset hävittivät I:n 1868 ja 1877. Ennen
Perfln omana; kuuluu v:sta 1883 Chileen.

(W. 8-m.J
Iraani (Iran, Erän), se osa Etu-Aasian

pengeryläuköä, jota rajoittavat pohjoisessa El-

burs- ja Hinduku.s-vuoret, idässä Indus-joki, ete-

lässä Persian-lahti ja Arabian-meri sekä län-

nessä Tigris-joki. Valtiollisesti I. käsittää Per-
sian. Afganistanin ja Belutsi.stanin. — Persian-
maan kotimaisena nimenä on Iran ja kansan
irani. — I., sassanidien hallitusajalla A r i a n a,

käsitti silloisen laajan Persian valtakunnan
itäosan.

^
(W. S-m.J

Iraanilaiset kansat ja kielet. Iraanilaisiksi

nimitetään Iraanin ylätasangolla ja paikoittain
Kaukaasiassa ja Intiassa a.suvia kansoja, joiden
kieli kuuluu indoeurooppalaiseen kielikuntaan ja

on likeltä sukua Intian arjalaisille kielille. Tätä
nimeä, joka on hyvin vanha, käyttävät persialai-

set nytkin vielä, nimittäen itseänsä irani. Al-
kuaan tämä nimi kuului Arjan, sittemmin Airan
ja merkitsi siis ,,arjalaisia" ja ,,arjalaisten

maata", vierassukuisten naapurikansojen nimenä
taas oli Anairan eli „ei arjalaiset", myöhem-
min Turan. Iran eli Erän esiintyy jo sassanidien
aikana kolmannella vuosis. j. Kr. iraanilaisvalta-

kunnan nimenä. Vanhan ajan historiasta tunnet-
tuja iraanilaisia kansoja ovat muinaisen Persian,
Median ja Arianan asukkaat sekä sarmaatit

;

Parthian asukkaat sitä vastoin näyttävät vain
osaksi olleen iraanilaisia. Jo sangen varhain
esiintyy kaksi iraanilaista kieltä sivistyskielinä:

itä-iraanilainen eli Avestan kieli
(ks. t. sekä Avesta) ja muinai s-p e r s i a n
kieli, jota on käytetty nuolenpääkirjoituksissa

jo noin v. 500 tienoilla e. Kr. Iraanilaisten asu-

masijat ovat kerran ulottuneet lännessä euroop-
palaisen Venäjän kaakkois- ja etelä-osiin. Siellä

he joutuivat kosketuksiin myöskin suomalais-
ugrilaisten kanssa, josta todistuksena ovat muu-
tamat ikivanhat, kaikissa suomalais-ugrilaisissa
kielissä tavattavat lainasanat, kuten sata
(muin.-iraan. sata-), vasara (muin.-iraan. vazra).
Enimmän levinnyt nykyisten iraanilaisten kiel-

ten joukossa on p e r s i a n k i e 1 i, jolla on vanha
ja huomattava kirjallisuus (ks. Persian
kieli ja kirjallisuus). Sen vanhin muoto
on yllämainittu muinais-persian kieli. Sassani-
dien aikana (226-651) se on kadottanut jo suu-
ren osan taivutuspäätteitään ja siihen on sekaan-
tunut paljo vieraita, aramealaisia aineksia. Tätä
persialaista kielimuotoa, joka on säilynyt piirto-

kirjoituksissa ja runsaassa zoroasterilaisessa
kirjallisuudessa, nimitetään keski-persiaksi eli

p e h 1 e V i'k s i (ks. t.) . Avestan selityksissä käy-
tetty p a z e n d on kuitenkin verrattain puhdas
vieraista aineksista. 10:nnellä vuosis. j. Kr. on
nykyinen persian kieli, jonka vanhinta kieliasua
sanotaan parsi'ksi eli /'arst'ksi, saanut klassilli-

sen muotonsa suuren runoilijan Firdusi'n teok-
sissa. Uus-persiasta ovat taivutuspäätteet hä-
vinneet melkein kokonaan eikä siinä ole myös-
kään kieliopillista sukua. Muut iraanilaiset

kielet, joissa ei, kuten persiassa, z ole muut-
tunut (Z:ksi, ovat: balUtsl Belutsistanissa, pastö
(ks. t.) Afganistanissa, gultsa Pamirissa, kurdin
kieli (ks. t.) Taka-Kaukaasiassa ja Vähässä-
Aasiassa ja hyvin vanhanaikainen ossetin kieli

(ks. t.) Kaukaasiassa. [Spiegel, „Vergleichende
Grammatik d. alteranischen Sprachen" 1882,

Jackson, „An Avesta grammar", Bartholomre,
,,Altiranisehes Wörterbuch", „Grundriss der ira-

nischen Philologie"]. J. J. M.
Irade (arab., = ,,tahto"), merkitsee Turkissa

asetusta.

Irak-Adzmi [-räk -ml], ent. Persian maa-
kunta, Elburs-vuoren eteläpuolella, käsitti mui-
naisen Median, n. 358,000 km^ 1 milj. as. Alue
jaetaan nyk. 20 piirikuntaan.

Irak-Arabi [-räk-] (muinainen Babylo-
nia), Turkin Aasiaan kuuluva maakunta Tigris-

ja Eufrat-jokien välissä, rajoittuu viimemaini-
tun joen länsipuolella hiekkaerämaahan. Se liit-

tyy puuttomana, pitkin jokivarsia rämeisenä,
epäterveellisenä ja sangen hedelmällisenä, mutta
vähän viljeltynä alluviaalitasankona (Sawad)
pohjoisrajalla olevaan aroon. Muut osat siitä

ovat erämaata. — Muinoin näillä seuduin oli

kukoistava sivistys ja mahtavia kaupunkeja.
Suurisuuntaisen kanavoimisen ja keinotekoisen

kastelemisen avulla oli laajoja maa-aloja tehty

hedelmällisiksi viljelysmaiksi. Nykyään seudun
asukkaat, arabialaiset heimot, elävät parhaastaan
paimentolaisina tahi kurjissa kylissä. — Bagda-
din radan yhteydessä tehtyjen patolaitosten

ohella on myös suurenmoista kanavoimista suun-

niteltu, jonka toteuttaminen varmaankin tulisi

kohottamaan rappiolle joutuneen alueen vilje-

lemismahdollisuuksia. — Tärkeimmät kaupungit
ovat Bagdad ja Basra. (W. S-7n.)

Iran [-ä-], Persian kotimainen nimi. vrt.

Iraani.
Irawadi [iräuä'di] 1. Ava (engl. Iratoaddy),

Taka-Intiassa, Birman pääjoki, 1,600 km pitkä.



1051 Irbis-pantteri— Iris 1052

alkaa kahdesta lähdejoesta (Xmai-kha ja Mali-

kha) Tibetin kaakkoisrajalla ja laskee Martaba-
riin- (Bengaalin-) lahteen muodostaen laajan, hedel-

mällisen suistomaan. I:n 7 päälaskuhaarasta ovat

tärkeimmät Bassein ja Rangoon. Jokialue

324,000 km'. I. on höyrylaivoilla kuljettava 1,200

km: n matkan Myitkyinaan asti, 224 km Bha-
mosta pohjoiseen. Englantilaiset ovat nykyään
kanavoineet sitä. ('TT. S-m.J
Irbis-pantteri ks. Leopardi.
Irbit l-i'ij, piirikuntakaupunki Venäjällä, Per-

min kuvern. Ural-vuorten itäpuolella, Siperian
radasta pohjoiseen, 20,064 as. (1897). Radan
avaamiseen asti olivat I:n helmikuun markki-
nat — ensimäiset 1643 — tavattoman tärkeät
Siperian ja Euroopan väliselle kaupalle. V. 1893
niillä myytiin tavaroita n. 110 milj. mk:n ar-

vosta, josta euroopp. tuotteiden osalle tuli 82 milj.

mk, etupäässä puuvilla- y. m. kankaita, Siperian
turkiksia, Kiinan teetä y. m. Perustettu 1633.

E. E. K.
Ireland [aidlond] ks. Irlanti.
Irenaeus [-ne'-], Lyonin piispa, kirkkoisä,

synt. toisen vuosis. alussa Vähässä-Aasiassa,
kuollut v:n 200 paikoilla. I., joka nuoruudessaan
Smyrnassa oli tutustunut Polykarpukseen (ks. t.)

oli häneltä saanut johannekselaisen piirteen ju-

maluusoppiinsa. Kun Lyonin vanha piispa Pothi-
Qus kuoli marttyyrikuoleman 177, valittiin I.

hänen seuraajakseen. Nimensä hän teki tunne-
tuksi varsinkin gnostilaisuuden ankarana vastus-

tajana. Hänen teoksensa: ,,Väärän gnosiksen vas-

tustus" (n. 185) on yhä vielä päälähde gnostilai-

suuden tuntemi.seen. Vedotessaan tätä harhasuun-
taa vastaan piispojen auktoriteettiin ja aposto-
liseen uskontunnustukseen I. edisti tuntuvasti kir-

kon kehitystä katoliseen suuntaan. I:n jumaluus-
opin keskuksena oli Jeesus Kristus; siten hän
haahmotteli ääriviivat jumaluusopin tulevaan ke-

hitykseen. Äskettäin on löytynyt armeenialainen
käännös I:n tekemästä apostolisen uskontunnus-
tuk.sen selityksestä. [A. Dufourcq. ,,St. Iren^e"
(1905).]

'

E. K-a.
Irene [-^ne], jumalatar, ks. E i r e n e.

Irene (kreik. Eirc'ne). 1. Bysanttil. keisarinna,
kazarilaista syntyperää, Konstantinus V:n Kop-
ronyraoksen puoliso v:sta 732, Leo IV: n äiti.

2. Bysanttil. keisarinna, syntyisin Ateenasta,
Leo IV:n puoliso, nousi poikansa, Konstantinus
VI:n holhoojana valtaistuimelle 780. Oli onnetto-
missa sodissa arabialaisia vastaan. Jo puolisonsa
eläessä hän oli salaisesti suosinut kuvainpalve-
lusta ja hänen toimestaan pidettiin 7:s Nikean
yleinen kirkolliskokous 787, jossa kuvainpalvelus
hyväksyttiin. V. 790 hänen poikansa anasti hä-

neltä vallan, mutta hänen onnistui saada se jäl-

leen haltuunsa 797. Poikansa ja tämän viisi vel-

jeä hän vangitutti ja antoi sokaista. Korkeimmat
virat hän antoi eunukeille ja vietti ylellistä elä-

mää. V. 802 Nikephoros .syöksi I:n vallasta: liän

kuoli luo.starissa 803. Kuvainpalveluksen palaut-
tamisen takia kreik. kirkko on kohottanut hänet
pyliäin joukkoon. L. H.
Ireniikki (kreik. eire'ne - rauha), uskontie-

teen haara, jonka tarkoituksena on sovittaa kirk-
kokuntain opillisia eroavaisuuksia. Kun entisinä
aikoina kirkkokuntain vastakkaisuus oli ylen
jyrkkä, esiintyi luonnolli-sesti myöskin pyrkimyk-
siä eroavaisuuksien tasoittamiseen ja yhteisen

kristillisen uskon teroittamiseen. Samalla kuin
entinen uskonkiihko on jumaluusopista kadonnut
ja eroavaisuuksia käsitellään objektiivisesti ja

kiihkottomasti, on ireniikki menettänyt merki-
tyksensä. E. Ka.
Ireton [aidtdu], Henry (1611-51), engl. so-

turi ja valtiomies. Oli sisäisen sodan puhjetessa
1642 tilanomistajana Xottinghamshiressä ja liit-

tyi taistelussa parlamenttipuolueeseen. Hänestä
tuli pian Crom\vellin ystävä ja hän nai 1646 tä-

män tyttären Bridgetin. Tarmokas ja uskonkiih-
koinen kun oli, näytteli hän sangen huomat-
tavaa osaa taistelussa kuningasmielisiä vastaan
osoittautuen kykeneväksi kenraaliksi. Sen tuomio-
istuimen jäsenenä, joka tuomitsi kuninkaan kuo-
lemaan, hän jyrkästi vaati tuomion langettamista.
Hän seurasi sitten Cromwellia Irlantiin, kukis-
taaksensa siellä s\-ttyneen kapinan, ja kun Crom-
well lähti taistelemaan skotlantilaisia vastaan,
otti I. ylipäällikkyyden haltuunsa ja kukisti lo-

pullisesti kaiken vastarinnan saarella. Muutamia
päiviä Limerickin valloituksen jälkeen hän kuoli

ruttoon. Viholli.set pelkäsivät hänen ankaruuttaan,
mutta toiselta puolen ylistettiin hänen tunnolli-

suuttaan ja velvollisuudentuntoaan.
Iriarte, Tomas de (1750-91), esp. runoilija,

synt. Teneriffan-saarella, muutti Madridiin,
jossa tutki kieliä, kirjallisuutta ja musiikkia.
Hänen merkityksensä ja maineensa kirjailijana

perustuu 1780-82 ilmestyneihin teoksiin „La mu-
sica" (didaktinen runoelma) ja ,,Fabulas lite-

rarias" (ensimäiset esp. klassilliset faabelit). Vii-

memainitut käsittelevät eläinsadun muodossa
moraaliselta kannalta kirjallisia kysymyksiä. Pai-
noksia ,,Obras" (1787, 6 nid. ; tekijän toimittama)

;

täydellisempi 1805 (8 nid.). [A. de Freverret,

„T. un fabuliste espagnol au XVIII siöcle"

(1880); Cotalero v Mori, „I. y su epoea" (1897).]

J. El.
Iridektomia (kreik. iris = sateenkaarikalvo,

ja ekto'me = poisleikkaus) , silmän kehäkalvon osan
poisleikkaaminen, jommoinen operatsioni toimite-

taan sekä näön korjaamiseksi n. s. jääpilkkujen

ynnä muiden läpinäkymättömien täplien supis-

taessa säännöllistä näkemistä, että myöskin
kaihi-ekstraktsionin (ks. t.) edelläkäypänä ope-

ratsioQiua turmeltuneen linssin poistamisen hel-

pottamiseksi. (M. OB.)
Iridiumi, metalli, kuuluu platinametalliryb-

määu. Kem. merkki Ir. At.-p. 191,5. Esiintyy
platinamalmeissa yhtyneenä platinaan ja osmiu-
miin. I. on valkoinen, platinan kaltainen, mutta
kovempi ja hauras, sulaa vasta 2,300° :ssa.

Om.-p. 22,4. I. ei liukene mihinkään happoon.
Lejeerinkiä, joka sisältää 90 % platinaa ja 10 %
i:a, käytetään muutamiin teknillisiin tarkoituk-

siin, m. m. normaalimittoihin. Edv. Bj.

Irin kieli ks. Kelttiläiset.
Iris [1-] (kreik.), sateenkaari; jumalolentona I.

on jumalien sanansaattaja, nopein siivin halki

ilmojen lentävä neitonen, Hesiodoksen jumalais-

järjestelmässä hän on Pontoksen (meren) pojan
Thaumaan ja Okeanoksen (maailmanvirran) tyt-

tären Elektran tytär, harpyiain sisar. O. E. T.

Iris. 1. Kehäkalvo. se kehänmuotoinen kalvo

silmässä, joka ympäröi silmäterää ja jonka supis-

tumise.sta ja laajenemisesta silmäterä pienenee

ja suurenee. I:stä etupäässä silmä saa värinsä:

sinisen, harmaan, ruskean, j. n. e.
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2. ks. Kurjenmiekka.
3. Eräs pikkuplaiieeteista.

Iris-lasi, läpinäkyvä, väritön tai värjätty lasi,

joka loiataa sateenkaarenvärisesti ; lasi saadaan
tällaiseksi, jos siilien vaikuttavat tinakloridihöy-

ryt tai bariumi- ja strontiuminitraatin sekä tina-

kloridin seosta kuumentamalla saadut höyryt.

S. V. H.
Iris-paino (kreik. iris = sateenkaari) 1. s a-

teenkaaripaino, eri värien painaminen rin-

nakkain, niin että ne rajoillaan pehmeästi sula-

vat toisiinsa ja siten saavat oikeaa sateenkaarta
muistuttavan värivaikutelmau. Tällaista mene-
telmää käytetään myös kaugaspainossa.

Iritis, silmän kehäkalvon (iris) tulehdus.

Irjala. 1. Maatila Vihdissä, kirkolta 6 km.
Hiidenveden rannalla. Säterin ovat omistaneet
m. m. Munck-, Blom-, Mellin-, von Haartman-
suvut: nyk. omistaja maanviljelijä S. J. G.
Törnström. — 2. Maatila Janakkalassa, ollut

1600- ja 1700-luvun alkupuolella Brunou-suvuUa.
Nykyään sen omistaa lehtori K. G. Göös.

K. S.

Irkutsk f-it'-]- 1. Kenraalikuvernementti Si-

periassa, 7,271,642 km-, 1,328,150 as. (1897) ; sii-

hen kuuluvat kuvernementit I. ja Jeniseisk, sekä
alue Jakutsk. 2. Kuvernemeutti Baikal-järven
länsipuolella, 720,000 km-, 656,900 as. (1909) ;

niistä 21,2 % mongoleja: burjaatteja, tunguuseja,
karagasseja; 73,6% venäläisiä, niissä n. 6% karkoi-
tettuja (35,278 henkeä v. 1890). I. on etupää.^rsä

vanhaa vuori-ylätasankoa, jossa jonojen suunta
on etelä-pohjoinen. Etelä-osassa ylenevät Sajanin-
vuoret haaranteineen (Mungu Sardyk 3,490 m).
Suuret virrat: Angara, Ylä-Tunguska, Lena ja Vi-

tim kulkevat vuorijonojen suuntaa. Ilmasto puh-
taasti mannermainen, I:n kaupungissa (n. Ams-
terdamin lev. ast.) on vuoden keskilämpö — 0,9°C,

kesän taas +16,2° C. Suunnattomat metsät vielä

koskemattomia. Metsän otukset jo suuresti vähen-
tyneet. Pääelinkeinona maanviljelys. Ruis-, vehnä-
ja kaura-sadot ovat hyvät keskisen ja eteläisen

I:n hedelmällisellä maaperällä. Karjanhoito, jota

varsinkin alkuasukkaat harjoittavat, ei riitä

omiksi tarpeiksi. Hevosrotu tavattoman kestävää.
Tunguusit vielä metsästävät, etupäässä oravia.

Kalastus Baikal-järvessä ja joissa tuottoisa. Vuo-
rityö — etupäässä kultaa (29 % Venäjän kulta-

tuotannosta) ja /kivihiiltä — on nousemassa. Si-

perian rata halkoo Etelä-I:n ja on avannut alu-

eelle uusia mahdollisuuksia. Hallinnollise.sti I.

jaetaan 5 piirikuntaan: Irkutsk, Balagansk,
Verholeusk, Nizneudinsk, sekä Kirensk, suu-
rin ja hyvin harvaan asuttu. — 3. Edellisen
pääkaupunki, rautatien ja Angara-joen risteyk-

sessä; 84,000 as. (1909), Siperian kauniimpia kau-
punkeja. Kolmattakymmentä kirkkoa, monta
hyväntekeväisyyslaitosta, lukuisia oppi- ja am-
mattikouluja — oppilaita kaikkiaan kouluissa
4,343 (1892) — , muutamat lähes parisataa vuotta
toimineita, seminaari, teatteri, sanomalehdistö,
Venäjän keis. maantieteellisen seuran haaraosasto,
kirjasto, ilmatieteellinen laitos y. m. I. on Itä-Si-

perian henkinen keskusta. Teollisuus joltinenkin,
kauppa samoin. — I., jonka kasakat 1652 perus-
tivat kauppa-asemaksi, paloi 1879: on sen jälkeen
uudenaikaisesti rakennettu. E. E. K.
Irlannin-meri, osa Atlantin valtamerta Irlan-

nin ja Isou-Britannian välillä. 18.130 km^ Tär-

keimmät saaret: Man, Anglesey ja Holyhead. Poh-
joisessa kapea Pohjoiskanaali ja etelässä leveämpi
Pyh. Yrjön kanaali yhdistävät I:n valtamereen.
Suurin syvyys (272 m) on pohjoisosassa olevassa
kapeassa syvänteessä. (W. S-m.)

Irlanti (engl. Ireland, kelt. Erin 1. Eirin, lat.

Tliherniu) , valtio-oikeudellisesti I s o o n-B r i-

t a n n i a a n yhdistynyt kuningaskunta, käsittää
Irlannin saaren, 83,792 knr. Säännöttömän vino-

kaiteen muotoinen saari, jonka pitempi halkai-
sija (n. 500 km) käy lounaasta koillistn-n, on
idässä Pohjoiskanaalin, Irlannin-mereu ja Pyh.
Yrjön kanaalin, etelässä, lännessä ja pohjoisessa
Atlantin-valtameren rajoittama. Rannikko
on vars. lännessä ja lounaassa pirstoutunutta
r i a s-rannikkoa syvine mutkikkaine lahtineen

ja niemineeii (14 hyvään satamaan pääsevät suu-
retkin alukset) .

— Sisäosa muodostaa mata-
lasti aaltomaisen alatasangon, jolla on suuria
turve-oita (9% koko I:n pinta-alasta), paljon
järviä ja verkalleen virtaavia jokia. Paikoitel-
len siellä kohoaa yksinäisiä vuoriryhmiä,
vanhojen poimuvuorien paljastuneita juuria.
Myö.= pitkin rannikkoa on eristettyjä, metsättö-
miä vuoria, jotka jyrkkinä nieminä kohoavat
merestä. Korkein huippu Carrantuo, 1,040 m
yi. merenp., on Munsterissa. — Vielä tertiääri-

kaudella I. oli I.son-Britannian yhteydessä, mutta
yhteys katkesi mainitun kauden lopulla. Tätä
seuraava kvartääri- (jää-) kausi peitti saaren
sisäosan möyheillä hiekka- ja savikerroksilla,

joiden alle kivihiilistä köyhät kivihiilikauden
hiilikerrostumat kätkeytyivät. Paleozooiset, usein

basaltin peittämät vuorijonot ovat saaren etelä-

osassa Avalesilaisten (aremorikalaisten), pohjoi-

sessa kaledonialaisten vuorien jatkoja. I:n halki

virtaa monta purjehduskelpoista jokea (S h a n-

n o n 350 km, B a r r o \v 191 km, Black water
(ks. t.) 167 km y. m.), jotka usein juoksevat
järvien läpi (L o u g h N e a g h, 397 km''',

L. C o r r i b, 176 km' y. m.). — Ilmasto on
jokseenkin yhtäläinen koko maassa ja valta-

meren läheisyyden sekä vallitsevien läntisten ja

lounaisten tuulien vaikutuksesta leuto ja kostea,

niin että niityt ja laitumet talvellakin ovat vi-,

hannat (..Smaragdisaari"). Sitävastoin ei maan-
viljelys yhtä hyvin menesty. Keskilämpö +10,1°,

lamjiiik. + 5,8°, heinäk. + 15,6 °. Sademäärä
(talvi- ja S3'yssateita) on vailiteleva: lounaassa

se on suurin, keskimäärin 1,460 jnm, itäosassa

671 mm. Ilmastonsa puolesta suotuisassa Lounais-

I:ssa kasvikunta on melkeinpä subtroopilli-

neu : laakerit, .setrit, viikunapuu ja araukaaria

kestävät talvenkin ulkoilmassa. Tammi menes-

tyy hyvin koko saaren alueella. Pohjois- ja

Länsi-l:n kasvistoon kuuluu myös paljon arkti-

sia tunturikasveja (DryasJ. Eläinkunta
sitävastoin on köyhä saaren aikaisen irtaantu-

misen täiiden mantereesta.

Asukkaat, 4,371,163 (1909) 1. 53 km=:llä

ovat kelttiläisiä (gaelilaisia 1. iiriläisiä).

Yleisimpänä kielenä englannin kieli: vain '/? koko

asukasluvusta (luoteessa) puhuu enää vanhaa
kieltään. Väkiluku on suuresti vähentynyt:
1840-luvulla se oli suurin, n. 8 milj. 1. 95 kni':ilä.

Syynä vähenemiseen on kurjien valtiollisten ja

aineellisten olojen tähden suuresti kasvanut
maastamuutto (n. 44.000 v:.ssa), vars. Yhdys-

valtoihin, missä irlantilaiset muodostavat suuren,
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mutta vähässä arvossa pidetyn siirtolaisten

osan, sekä myös Englantiin. Englantilaisia ja

skotlantilaisia siirtyy sitävastoin sanottavassa

määrässä vain I:n koillis- ja itäosiin. — Katoli-

lainen uskonto on vallitseva: 74,3 % maan asuja-

]nista tunnustaa tätä oppia. Maa on jaettu 4:ään

katoliseen arkkiliiippa- ja 23:een hiippakun-

taan. Anglikaaniseen kirkkoon kuuluu 13 % ;

sillä on 2 arkkipiispaa ja 11 piispaa. Presby-
teriaaneja on 9,s ^o j. Q. e. K a n s a n s i v i s-

t y s t ä koetetaan tehokkaasti edistää, mutta se

on väestön köyhyyden lakia alhainen. V. 1904

kävi esim. 730,417:sta kouluijässä olevasta lap-

sesta vaiu 483,897 säännöllisesti koulua, ja 5 v.

vanhemmista 17,9 % oli lukutaidottomia. Nyk.
on I:ssa n. 8,700 julkista kansakoulua ja 270

luostarikoulua, 512 ylempää koulua, 87 seminaa-
ria, 2 }'^liopistoa ja 3 college-opistoa, sekä teknil-

linen koulu, maanviljelys-, taide- ja musiikki-

akatemia.
Elinkeinoista karjanhoito on tärkein,

Fars. teurastuskarjau pito ja maitotalous. V.
1908 I:ssa elätettiin 4,8 milj. nautaa, 4 milj. lam-
masta, 1,8 milj. sikaa ja 600,000 hevosta. — N.

55 % maan pinta-alasta on niitty- ja laidun-

maata, vain 18 % piltca, 2 % metsää ja 25 %
tuottamatonta maatu, mutta pellot vähenevät yhä
ensinmainittujen eduksi. Viljelyskasveista kaura
on tärkein (sitä viljellään n. 400,000 ha:n
alueella); sitten perunat (240,000 ha-.n alueella),

ohra (70,000 ha:n alueella), pellava (20,000 ha:n
alueella) ja vehnä (vain 10,000 ha:n alueella).

Maa on jaettu suurtiloihin, joiden omistajina

ovat cugl. aateliset ja rahapohatat, kirkko seJiä

virkakunnat; irlantilaiset itse ovat vain näitten

alustalaisia, ja vuokratilat liian pienet. Vuokra-
tiloja on nim. n. 600,000; näistä enemmän kuin

puolet vain 0,4-6 ha laajat. Tämän johdosta val-

litsee todellinen puute ja hätä, joita katovuodet
huonona perunavuonna vielä suurentavat. Tämä
puolestaan lisää tällaisina vuosina siirtolaisuutta

huomattavassa määrin. Maanomistusoloja on kyl-

läkin koetettu parantaa, viimeiseksi v:n 1903

lailla, joka sallii vuokratilallisten etuosto-oikeu-

.della hankkia itselleen ennen vuokraamansa
maan, myöhemmin maksettavaa valtiolainaa va.--

taan. — Kalastus on tärkeä, huolimatta sen ver-

rattain pienestä tuotannosta. Kalastajalaivas-

toon kuuluu yli 7,000, yhteensä 278,000 tonnin
vetoista alusta (26,000 miestä), ja merikalastuk-
sen tuotteet, turska, makrilli ja silli, sekä lohi

(joista), nousevat yli 6 milj. mk: n arvoon v:ssa.

Vuorityö on vähäpätöinen, kivihiiliä ja metal-

leja on vain vähässä määrin (v:n 1907 kivihiili-

tuotanto 101,300 tonnia), ja teollisuus on
suuresti taantunut v:sta 1841, jolloin vain
kutomateollisuuden alalla toimi 696,000 henkeä.

Xäitten luku on laskenut 116,208 henkeen (1901),
joista 72,099 harjoitti pellavankudontaa (Uls-

terin provinssissa, Belfastissa.) Sen ohella har-

joitetaan valkaisua, värjäy.steollisuutta ja kan-
kaanpainamista (n. 12,000 henkeä), kone- ja

lu))akkat;eollisuutta sekä laivanrakennusta (Bel-

fastissa), olut- ja paloviinateollisuutta (Dubli-

nissa). — I. käy pääasiallisesti vain Englannin
ia Skotlannin kanssa kauppaa. Tuontitava-
roita (377,75 milj. mk: n arvosta 1907) olivat

vilja, pellava, pellavalanka ja siirtomaatavarat.
Vientitavaroista (48,« milj. mk:n arvoiset) tär-

keimmät ovat teurastuskarja ja maatalouden
tuotteet sekä pellavatavarat ja väkijuomat.
Kauppaa edistävät rautatiet, 5,409 km (1908),

kanavat 1,364 km sekä kauppalaivasto, johon
kuuluu n. 1,000, yli 206,000 tonnin vedoista alusta.— Säästökassojen pääoma on lähes 13 milj. pun-

taa.

I. jakaantuu historiallisesti neljään provins-

siin (ont. kuningaskuntia), jotka samalla ovat

luonnollisia maakuntia. Lounaisosassa, missä il-

masto on suotuisa, lahdet syviä ja paljaitten.

metsättömien vuorien välissä on leveitä, hedel-

mällisiä laaksoja, sijaitsee M u n s t e r. Siellä

kukoistavat uautakarjanhoito ja maitotalous.

Pääkaupunki, leurastuseläinten sekä voin vienti-

paikka on Cork (ks. t.). Tärkeät ovat myös
Waterfordin ja kalastussatamana Kinsalen kau-

pungit. Luoteisosassa on maan köyhin ja vähim-
min kehittynyt osa, Connaught. Sen väestö

on melkein yksinomaan katolilainen ja suureksi

osaksi gaelin kieltä puhuvaa. Maakunnan pää-
paikka on G a 1 \v a y. — Korkeammalle kehit-

tynyt on kaakkois- ja sisäosassa sijaitseva

L e i n s t e r. Siinä on suuna kuivatettuja soita

ja yksi I:n tärkeimpiä kivihiilialueita (Car-

low'n luona). Keskellä itärannikkoa sijaitsee maa-
kunnan ja samalla koko maan pääkaupunki D u b-

1 i n, joka on I:n rautatie- ja kanavaliikkeen

keskus. Maakunnan asukkaat kuuluvat eri

kirkkokuntiin. — Enimmin kehittynyt, toisista

aivan poikkeava ou l:n koillisosassa sijait-

seva, hedelmällinen, tiheästi asuttu, teollisuutta

harjoittava, melkein kokonaan englantilainen ja

protestanttinen U 1 s t e r. Siellä viljellään suu-

ressa määrin pellavaa, jota valmistetaan lukui-

sissa tehtaissa varsinkin pääkaupungissa Bel-
fastissa. Vain maakunnan luoteisin osa,

Donega. Iin kreivikunta (ks. t.) on köyhä,

kelttiläinen ja katolilainen.

Hallinto. I:n hallituksen johtaja on Dubli-

nissa asuva, kuninkaan nimittämä varakuningas

1. loordiluutnautti ja kenraalikuvernööri. Hä-
nen rinnallaan on I:n valtiosihteeri sekä salainen

neuvoskunta. Valtiollisesti I. on jaettu 32:een

kreivikuntaan, joita varakuninkaan nimittämät
„liiutnantit'' hallitsevat. Poliisivoima on vahva,

sotilaallisesti järjestetty ja majoitettu kasarmei-

hin ympäri maata. — I:n parlamentin lakkaut-

tamisen jälkeen (1890) maata edustaa Englannin
parlamentissa 28 elinkaudeksi valittua pääriä

(ylähuoneessa) ja 103 alahuoneen jäsentä. Oikeu-

denhoitoa varten on kreivikunnissa rauhan-
tuomareita. Korkein tuomioistuin on Supreme
court of iudicatiire, joka on jaettu kahteen osas-

toon: High court of justiee ja Court of appeal.

I:n vaakuna en kultainen, hnpeakielinen

harppu sinisessä kilvessä. Ison-Britannian ja

Irlannin vaakunassa se sijaitsee alemmassa
oikeanpuoleisessa kentä.ssä. Alkuperäinen k a n-

s a 1 1 i s V ä r i on vaaleansininen. Kuitenkin
käyttävät kansallismieliset värinään vihreätä ja

jyrkät protestantit oranssia (Oranian-suvun
muistoksi). W. 8-m.
Historia. Jo esihistoriallisena aikana aset-

tui Irlantiin kelttiläisiä, jotka luultavasti

karkoittivat tieltään tuntematonta sukuperää
olevan alkuväestön. I. ei niinkuin Britannia

koskaan joutunut Rooman vallan alle. Kristin-

iLsko alkoi levitä maahan 4:nnen vuosis. lopulla.
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I:.ssa syntyi oma kansallinen kelttiläinen
1. iro-skottilainen kirkko, jota I:n kuului-
>in lähetyssaarnaaja pyhä Patrik (k. 461)
tarhaan koetti yhdistää roomalais-katoliseen
kirkkoon. Iro-skotlilaineu kirkko liittyi van-
haan klaanijärjestykseeu. Jokaisen klaanin alue
muodosti kirkollisen piirin, jonka kesJkuksena oli

luostari ja korkeimpana kirkollisena hallitusmie-
henä luostarin päämies; se tuli tunnetuksi jäsen-

tensä hartaasta uskonnollisuudesta ja hehkuvasta
lähetysinnosta samalla kuin se oli kansainvael-
luksen myrskyissä ^-aaraan joutuneen kreikka-
lais-roomalaisen sivistyksen parhaimpia turva-
paikkoja. Yhteiskunnalliset ja valtiolliset olot
olivat hajanaiset. Oli olemassa suuri joukko toi-

.^istaan melkein kokonaan riippumattomia hei-

moja ja klaaneja päällikköineen, joiden yläpuo-
lella oli neljä tai viisi kuningasta. Näistä yksi
oli „Erinin ylikuningas", mutta hänen valtansa
cli useimmiten vain nimellinen. — Kahdeksannen
vuosis. viime vuosista lähtien alkoivat norj. ja

tansk. viikingit tehdä ryöstöretkiä Irlantiin
tuottaen suurta tuhoa I:n kristilliselle kulttuu-

rille ja perustaen sinne yhdeksännellä ja kym-
menennellä vuosis. useita valtakuntia, joiden soti-

laallisina tukikohtina olivat nuo pian vilkkaiksi
kauppapaikoiksi kehittyvät Dublin, Waterfordja
Limerick. Kymmenennen vuosis. lopulla koetti

Brian, „Irlanniu Alfred", joltisellakin menes-
tyksellä yhdistää kaikki iiriläiset heimot yhdeksi
kansalliseksi valtakunnaksi normanneja vastaan.

Kun hän oli kaatunut Clontarfin tappelussa

(1014), jossa normannien vaarallisin yhteinen
hyökkäys torjuttiin, pääsi entinen hajaannus jäl-

leen valtaan. Heimopäälliköiden keskinäiset rii-

taisuudet ja Irlannin kirkon erikoisasema antoi-

vat 12:nnella vuosis. englantilaisille aiheen ryh-
tyä laskemaan maata valtansa alle. Englanti-
laisten valloitusyritykset alkoivat 1171, jolloin

ongi. parooni llichard de Clarel. Strong-
b o \v otti haltuunsa Dublinin, jossa tähän asti

oli säilynyt pieni normannilaisvaltio. V. 1172
kuningas Henrik II Plantagenet, jolle

paavi oli lahjoittanut I:n lääniksi, saapui itse

I:iin. Irlantilaiset päälliköt tunnustivat hänen
lääniherrakseen ja I:n kirkolliset olot järjes-

tettiin Cashelin kokouksessa (s. v.) Rooman kir-

kon mukaisiksi. Mutta koko keskiajan kuluessa
Englannin todellinen valta I:ssa rajoittui muu-
tamiin itärannikon alueisiin, joiden rajat usein
muuttuivat ja joiden yhteisenä nimenä oli The
Pale. Siellä noudatettiin eugl.-normannilaista

oikeutta ja kelttiläisten vanha oikeus (brehonien
laki) poistettiin. Vrsta 1295 siellä myöskin oli

erityinen parlamentti, jonka oikeudet olivat ra-

joitetut. Mutta niuis.sa osissa I:ia, varsinkin
läntisissä ja pohjoisissa (Connauglitissa ja Uls-

terissa), hallitsivat kelttiläiset päälliköt ja pikku-
kuninkaat taistellen lakkaamatta toisiansa vas-
taan ja tehden hävitysretkiä englantilaiselle
alueelle. Myöskin I;iin asettuneet engl. ylimyk-
set esiintyivät hyvin itsenäisinä.

Vasta uuden ajan alussa, Henrik VIII:n halli-

tuksesta lähtien. Englannin valta alkoi juurtua
I:iin. Kukistettuaan engl. Thomas Fitzgeraldin
kapinan (1535) tämä kuningas koetti sovinnolli-
sella politiikalla liittää kruunuun engl. ja keltti-

läiset ylimyk.set. Irlannin molemmat kirkot. The
Palen englantilaisen ja kelttiläisen, hän pakotti
M. III. Painettu VeH-

tunnustamaan kuninkaan suprematiaa ja lak-
kautti luostarit. Seuraavina aikoina I:n engl.
kirkko muuttui protestanttiseksi ja ajoi sittem-
min hallituksen kuuliaisena välikappaleena eng-
lantilaistuttamisen asiaa, mutta kelttiläinen
kirkko pysyi katolisena. Englantilaistan ja kelt-
tiläisten välisen kansallisen vastakohdan lisäksi
tuli nyt uskonnollinenkin. Paavin ja Espanjan
Filip II:n kannattamina irlantilaiset ylimykset
tekivät Elisabetin hallitessa useita kapinoita,
joista vaarallisin, Tyronen johtama, kukis-
tettiin 1G02. Niiden johdosta vanha irl. oikeus
poistettiin kokonaan, kapinallisilta anastettiin
laajat maa-alat ja Ulsteriin siirrettiin 1607 pro-
testanttisia, enimmäkseen Skotlannista kotoisin
olevia uutisasukkaita. Näitä tilojen anastamisia
jatkoi Kaarle I:n tunnettu neuvonantaja S t r a f-

ford ollessaan 1633-40 I:n käskynhaltijana.
Kohta hänen kukistuttuaan puhkesi (lokak. 1641)
Ulsterissa kapina, jonka uhriksi joutui tuhansia
protestantteja. Seur. v. muodostettiin „Irlannin
katolisten liitto", joka ryhtyi Englannin parla-
mentin ja Kaarle I:n välisen taistelun aikana
viimemainitun kanssa neuvotteluihin, jotka eivät

kuitenkaan vieneet positiivisiin tuloksiin. Kaar-
len mestauksen jälkeen tuli 1649 I:n käskynhal-
tijaksi Oliver C r o m w e 1 1. Hän ja ne mie-
het, jotka hänen jälkeensä tulivat maan hallitus-

miehiksi, kukistivat I:n katolisten kapinan sääli-

mättömällä ankaruudella, jommoista ei maassa
vielä siihen asti oltu nähty. Kapinallisia vietiin
tuhansittain Länsi-Intiaan ja katolisilta riistet-

tiin suunnattomat maa-alat, jotka annettiin
englantilaisille tulokkaille, niin että suurimmassa
osassa I:ia kelttiläinen väestö vajosi työväen ja

vuokramiesten asemaan. Kaarle II vahvisti res-

tauratsionin jälkeen nämä maananastukset,
mutta katolinuskoiuen Jaakko II haki I:n kato-

listen apua Englannin protestantteja ja parla-

menttia vastaan ja lähetti I:n hallitusmieheksi
katolisen Tyrconnelin jaarlin. Tämä oli

jo aikeissa ryhtyä panemaan toimeen täydellistä

I:n olojen mullistusta katolisten eduksi, kun v:n

1688 vallankumous teki lopun Jaakko II:n halli-

tuksesta Englannissa. I:ssa hän edelleen tun-

nustettiin kuninkaaksi, ja kun hän 1689 muka-
naan ransk. apujoukko saapui sinne, tarttuivat

I:n katoliset miehissä aseisiin hänen puolestansa.

Mutta Wilhelm III pääsi voitolle (1690) Boynen
ja (1691) Aughrimin tappeli*i.ssa, minkä jälkeen

irlantilaisten kurissa pitämiseksi säädettiin sarja
ankaria pakkolakej a, jotka riistivät katoli-

silta melkein kaikki yhteiskunnalliset oikeudet m.
m. vaalioikeuden ja vaalikelpoisuuden I:n parla-

menttiin ja pääsyn tuomarin- ja useihin muihin
virkoihin ja kunnallisiin luottamustoimiin. He
eivät saaneet antaa kouluopetusta eivätkä lähet-

tää lapsiansa ulkomaille kasvatettaviksi. Hei-

dän perintö- ja omistusoikeuttaankin rajoitet-

tiin, ja katolista kirkkoa vainottiin. Mutta
kelttiläinen väestö pysyi lujana katolisessa

uskossaan ja piti vainottuja katolisia pappeja
uskottuina johtajinaan. Myöskin valtiokirkkoon
kuulumattomat protestantit (Ulsterin presby-

teriläiset) saivat kokea sortoa, ja sekä katoli-

sille että protestanteille olivat yhtä rasittavia

Englannin kauppiaskunnan eduksi säädetyt
vientikiellot ja muut kauppaa ja teollisuutta eh-

käisevät määräykset. Suuret engl. maanomista-
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jat asuivat harvoin irlantilaisilla tiloillaan, joi-

den voudit ja vuokraajat saivat mielininllärin

sortaa katolilaisia alustalaisiaan. Pakkolait

eivät kuitenkaan vieneet tarkoitetuille perille,

ja 1770-luvulla niitä ruvettiin lieventämään.

Kun l:sta. Pohjois-Araeriikan vapaussodan aikana

sotaväki vietiin pois, järjestettiin maan puolus-

tukseksi vapaaehtoisia joukkoja, joiden olemassa-

oloa Henry Grattau ja muut irlantilaiset

politikot käyttivät hyväkseen pakottaaksensa

Englannin parlamenttia tekemään myönnytyksiä
kauppapakon kumoamiseksi. Vv. 1779-80 pois-

tettiinkin useita kaupanvapautta rajoittavia

määräyksiä, ja 1782 laajennettiin tuntuvasti I:n

parlamentin itsenäisyyttä ja oikeuksia. Vähän
myöhemmin Ranskan vallankumous synnytti I:ssa

kumouksellisen liikkeen. V. 1791 T h. Wolf e

Stone perusti Belfastissa ,,
yhdistyneitten ir-

lantilaisten seuran" (Society of united irishmen),

joka liittyi vanhempaan Dublinissa olevaan

„katoliseen komiteaan" (The cdiholic committee),

minkä jälkeen molemmat aloittivat kiivaan ylly-

tyksen. V. 1793 annettiin katolilaisille ääni-

oikeus parlamenttivaaleissa, mutta ei vaalikel-

poisuutta. Tämä myönnytys ei voinut hillitä

liikettä. Wolfe Stone lähti 1796 Eanskaan pyy-
tämään apua direktorihallitukselta, ja kenraali

Hoche tekikin s. v. epäonnistuneen maihinnousu-

yrityksen. Kun Dublinissa sijaitseva I:n halli-

tus ryhtyi kovakätisesti tukahuttamaan liikettä,

puhkesi kapina toukok. 1798, ennenkuin uusi

odotettu ransk. apujoukko oli saapunut perille.

Kapina kukistettiin verisesti, ja maihin nousseet

ranskalaiset pakotettiin antautumaan. Wolfe
Stone, joka oli joutunut vangiksi, surmasi itsensä.

Pian tämän jälkeen Englannin pääministeri

William Pitt nuorempi ehdotti Englannin ja I:n

yhdistämistä unionilla. I :n parlamentti saa-

tiinkin, etupäässä lahjomalla, hyväksymään uni-

onibilli, joka vahvistettiin heinäk. 1800. I. menetti

sen mukaan oman parlamenttinsa, mutta sai lä-

hettää Englannin parlamenttiin: alihuoneeseen

100 edustajaa ja ylihuoneeseen 4 protestanttista

piispaa ja 28 vertaistensa valitsemaa pääriä.

Maan entinen hallinto ja piispallinen valtio-

kirkko säilytettiin; kauppa tehtiin vapaaksi,

mutta I:n osuus valtakunnan menoihin määrät-
tiin kohtuuttoman suureksi.

I:n katoliset eivät unionin mukana saaneet

toivomiansa ja heille jo luvattuja täysiä kansa-

laisoikeuksia. Siitä syystä alkoi maassa 19:nnen

vuosis. alkupuolella yhä kiivaammaksi yltyvä

agitatsioni katolisten vapauttamiseksi. Sen joh-

tajana oli v:sta 1810 asianajaja Daniel 0'C o n-

n e 1. Hänen onnistui tämän vaatimuksen tueksi

herättää voimakas kansanliike, jonka keskuksena
oli 1823 perustettu Catholic association. V. 1828
0'Connel, vaikka oli katolinen, valittiin parla-

menttiin, ja 1829 parlamentti katsoi silloisen

tory-minister istön esityksestä parhaaksi hyväksyä
katolisen vapautuslain, jonka unikaan nämä
saivat oikeuden päästä parlamenttiin ja melkein
kaikkiin valtion virkoihin. V. 1834 0'Connel
ryhtyi ajamaan Englannin ja T:n välisen unionin

purkamista (repealj. Repeal-liike uudistui 1843,

mutta taukosi pian tuottamatta käytännöllisiä

tuloksia. Myöskin T:n kurjat agraariolot alkoi-

vat tähän aikaan kiinnittää huomiota puoleensa.

Edellisten aikain maananaatuksista oli seurauk-

sena maaomaisuuden epätasainen jako ja eng-

lantilaisten hallussa olevilla suurtiloilla elävien

vuokraajien ja työläisten epävarma asema, joka
19: unen vuosis. alkupuolella vielä suuresti paheni

väkiluvun tavattoman nopean kasvamisen joh-

dosta (V. 1803 5,356,594, v. 1S45 8,295,061 hen-

keä) . Väestön pääasiallisena ravinto-aineena

olivat perunat, mutta kun 1845 tuli osittainen

ja 1846 täydellinen kato, syntyi tauteja ja nälän-

hätä, jonka uhriksi sanotaan joutuneen n. mil-

joona henkeä. Samalla alkoi suurenmoinen
maasta siirtyminen, etupäässä Yhdysvaltoihin,
joka jatJvui seuraavina vuosikymmeninä, niin

että väkiluku 1881 oli alentunut 5,159,839

hengeksi. Tämä väestön väheneminen tuotti

aluksi helpotusta tukalissa maalaisoloissa, ja

sittenkuin „Nuoren Irlannin" v. 1848 tekemä
kapinayritys oli helposti tukahutettu, vallitsi Ir-

lannissa verraten rauhalliset olot 1860-luvulle

asti, jolloin tyytymättömyys heräsi uudelleen

eloon. Sitä pitivät vireillä varsinkin Ameriik-
kaan muuttaneiden irlantilaisten keskuudessa

syntyneet salaiset seurat. Näistä on kuuluisin

feeniläisten (ks. t.) liitto, joka tahtoi

tehdä I:sta itsenäisen tasavallan. Sen suunnit-

telemat kapinayritykset eivät tosin onnistuneet,

mutta hallitus huomasi, että I:ia ei voitu rau-

hoittaa pelkällä ankaruudella ja poikkeuslaeilla.

V. 1809 Glad s to n e sai poistetuksi I:n piis-

pallisen valtiokirkon ja 1870 hyväksytyksi maa-
lain (Land act), jonka tarkoituksena oli m. m.

turvata maanvuokraajille korvaus maahan pane-

mistaan parannuksista. Yllytys taukosi nyt

vähäksi aikaa, uudistuaksensa entistä kiivaam-

pana v:sta 1872 alkaen. Silloin syntyi I. B u 1 1 i n

johdolla n. s. home r u 1 e-puolue, joka samaten
kuin entinen repeal-liike vaati I:lle täydellistä

parlamenttaarista itsehallintoa, ja 1879 perusti

M. D a v i 1

1

1 :n m a a 1 i i g a n, joka asetti lopulli

oeksi päämääräkseen engl. tilanomistajain maasta

karkoittamisen. Molemmat liikkeet yhdistyivät

C h. St. P a r n e 1 1 i n johdolla 1880, minkä jäl-

keen maaliiga alkoi harjoittaa todellista hirmu-

valtaa vainoamalla ja ..boikottaamalla" tilan-

hoitajia ja niitä vuokraajia, jotka uskalsivat

asettua häädettyjen vuokraajien tilalle. Glad-

stoäe, joka 1880 oli tullut uudelleen pääministe-

riksi, ajoi tämän johdosta 1881 parlamentissa

perille ankaran pakkolain, ja vähän myöhemmin
sain. v. myöskin uuden maalain, joka myönsi
vuokraajalle vallan myydä tai jättää perinnöksi

vuokraoikeutensa ja teki hänelle mahdolliseksi

saada vuokran suuruus määrätyksi oikeuden

päätöksellä viidentoista vuoden ajaksi. Mutta
yhä edelleen tapahtui I:ssa väkivallantekoja:

keväällä 1882 murhattiin Dublinissa Irlannin

ministeri F. Cavendish ja alivaltinsihteeri

E. B o u r k e. Gladstone, joka jo olisi lialunnut

saada aikaan sovintoa, oli tämän johdosta pako-

tettu ryhtymään uusiin paJikotoimiiu, joita jat-

kui hänen ministeristönsä kukistumiseen asti

(18S5). Tultuaan uudelleen hallitukseen 18S6

Gladstone oli valmis tekemään I:lle mitä suu-

rimpia myönnytyksiä; hän otti Irlannin ministe-

riksi ,1. Morleyn ja ehdotti sam. v. että I:lle

annettaisiin uusi maalaki ja home rule, s. o. oma
hallitus ja oma parlamentti. alutta alihuone

hylkäsi hänen ehdotuksensa ja Gladstonen täytyi

jouduttuaan uusissa vaaleissa tappiolle poistua
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hallituksesta sam. v. Tästä yllytys sai uutta
vauhtia ja v. 1882 hajoitetun maaliigan sijaan

perustettu kansallisliiga kehoitti vuokraa-
jia olemaan maksamatta vuokramaksujaan maan-
omistajille. A. J. B a 1 f o u r, joka 1887-91 oli Ir-

lannin ministerinä Salisburyn toisessa tory-minis-

teristössä, palautti kuitenkin tarmokkailla toi-

menpiteillään järjestyksen maahan ja harrasti

samalla varsinkin sen lainsäädännön kehittä-

mistä, jonka tarkoituksena oli edistää maan-
vuokraajien pääsemistä itsenäisiksi maanomista-
jiksi. Jo 1885 oli säädetty laki, jonka mukaan
vuokraajan, joka halusi ostaa tilansa, tuli saada

koko ostosumma edullisilla ehdoilla lainaksi val-

tiolta Dubliniin asetetun maakomissionin
välityksellä. Kun Parnellin 1890 täytyi luopua irl.

natsionalistipuolueeu johdosta, tapahtui puo-
lueessa hajaannus, joka pitkäksi aikaa lamautti
sen toimintaa. Siitä huolimatta tuli Irlannin

kysymys pian jälleen esille. V. 1892 Gladstone
esitti parlamentille uuden hiukan muutetun
home rule-ehdotuksen, jonka alihuone hyväksyi,

mutta ylihuone hylkäsi. Muutamia vuosia myö-
hemmin I. kuitenkin sai jonkunmoisen home rulen,

kun I:n paikallinen hallinto järjestettiin uudelle
kannalle itsehallinnon periaatteiden mukaan
v:n 1898 lailla (Local government act), joka
määräsi perustettavaksi kansan valittavia kreivi-

kunta- ja piirikuntaneuvostoja. Sen ohessa on
Englannin parlamentti sekä Salisbury-Balfourin
unionistisen että Campbell-Bannerman-Asquithin
vapaamielisen ministeristön aikana uusilla edulli-

silla maalaeilla (esim. lait v:lta 1896, 1903 ja
1909) koettanut tyydyttää irl. vaatimuksia.

Erittäin tärkeä on v:n 1903 laki, joka antaa
erityiselle toimikunnalle vallan ostaa, palstoit-

taa ja myydä tiloja vuokraajille ja välittää

suoranaisia maanostoja valtion tuntuvalla avus-

tuksella. Tuhansittain vuokraajia onkin täten
päässyt itsenäisiksi maanomistajiksi samalla
kuin vuokraajan asemaan jääneet ovat saaneet
vuokramaksunsa alennetuiksi ja vuokra-oikeu-
tensa turvatuiksi. I:n maalaisväestö onkin tä-

män johdosta viime aikoina rauhoittunut. Siitä
huolimatta I:n natsionalistinen puolue, joka 1900
jälleen yhdistyi J. R e d m o n d in johdolla, hel-

littämättömästi pitää kiinni home rule-vaatimuk-

sestaan. Englannin vapaamielinen puolue, jonka
vallassa pysyminen tätä nykyä riippuu irl. nat-

sionalistien (noin 80 jäsentä) kannatuksesta, on
myöskin edelleen asian puolella

; jos sen onnistuu
rajoittaa ylihuoneeu veto-oikeutta, ei home rulen

toteutuminen saata olla kaukana. [Richey,
„A short history of the irish people"; Joyce,
.,A short history of Ireland to 1608"; 0'Connor
Morris, „Ireland 1494-1868"; Lecky, ,,Ireland in

the eighteenth eentury" ja ,,The leaders of publie
opinion in Ireland"; Hassencamp, „Geschichte
Irlands von der Keformation bis zu seiner Union
mit England"; Ganneron, „L'Irlande depuis son
origine jusqu'aux temps presents" ; Russell,
..Ireland and the empire 1800-1900"; Smith, „Ire-
land's reuaissauce".] J. F.
Irminsul, pyhiä, pakanallisten saksilaisten

palvelemia patsaita, joita Kaarle Suuri hävitti
saksilaiset kukistaessaan 772.

Irnerius [-e'-] (k. n. 1130), etevä it. lainoppi-
nut, jota pidetään Bolognan kuuluisan lainoppi-
neiden koulukunnan perustajana (vrt. G 1 o s-

saattorit). Hänen tekeminään ovat jo vanhas-
taan käyneet meidän päiviimme säilyneet ,,Glos-
sjc" ja nimellä „Authentica" tunnetut otteet Jus-
tinianuksen „Novellae"i.sta. Hänen muut teok-
sensa ovat vain nimeltään tunnetut.

Irokeesit, kielellisesti yhteen kuuluva ryhmä
intiaaniheimoja, jotka löytöretkien aikaan asui-
vat S:t La\vrence-joen varrella ja nykyisen New-
Yorkin valtion alueella harjoittaen kukoistavaa
maanviljelystä. Heidän henkiset kykynsä olivat
hyvin kehittyneet, samoin hallitusmuoto kor-
kealla kannalla. I:n pohjoinen ryhmä käsitti
huronit, eriet sekä n. s. viisi kansakuntaa (mo-
ha\vk, oneida, onondaga, cayuga ja seneca), ete-

läinen tuscarora- ja susquehannok-heimot. H i a-

w a t h a n (ks. t.) 16-nnella vuosis. perustama
viiden kansakunnan liitto kohosi 18:nnen vuosis.
alkuvaiheilla suureen valtaan. "Viimemainitun
vuosis. keskivaiheilla mohavvkit, tuscarorat ja
oneidat siirtyivät Kanadaan. I:n jätteet elävät
nyk. reservatsioneilla (n. 16,500) ; näistä n.

10,000 Kanadassa. (W. S-m.J
Iron Belt [ai'3n], Yhdysvalloissa, Wisconsi-

nin valtiossa. Rautakaivantoja. Huonojen työ-
aikojen vuoksi on suuri osa täällä asuneista
suomalaisista siirtynyt pois; jääneitä lienee n.

300, enimmät kaivostöissä, joillakin on farmi.
Huolimatta vähäisestä lukumäärästään heillä on
2 seurakuntaa ja 2 raittiusseuraa. Ensimäiset
suomalaiset asettuivat paikkakunnalle 1892.

Ironia (kreikk. eiröne'ia = teeskentely) , alku-
peräisesti sellainen puhetapa, jonka muodossa
puhuja näennäisesti esittää ajattelevansa toisin,

kuin miten hän itse teossa ajattelee; kuiten-
kin tulee tämän näennäisyyden ja todellisuuden
vastakohdan ainakin älykkäälle kuulijalle ilmetä.

Vanhanajan kansat laskivat sentähden i:n kuulu-
vaksi retorisiin lausemuotoihin. Uudempina ai-

koina tarkoitetaan i:lla yleensä sitä koomilli-

suuden lajia, jota noudattaen teeskennellyn vaka-
vasti lausutaan päinvastaista, kuin mitä toden-
teolla ajatellaan. I:aan voi sisältj'ä katkeruutta,
jota puhuja tai kirjailija tuntee koskettelemansa
nurinkurisuuden johdosta. [Schasler, ,,Das Reich
der Ironie in kulturgeschichtlicher und ästhe-

tischer Beziehung".] — Adj. Ironinen.
J. H-l.

Iron Mountain [ai'dn mauntin], kaupunki
Yhdysvalloissa, Michiganin valtiossa, Menominee-
joen varrella; rautatien risteys. 9,242 as. (1900),

suuri osa skaudinaavilaisia. I. M. on Menomi-
neen rautakaivos-alueen pääpaikka, vuosittain

louhitaan 3 milj. ton. rautamalmia.

Ironwood [aisnvudj, kaup. Yhdysvalloissa,

Michiganin valtiossa Montreal-virran varrella.

10,019 as. (1904), suuri osa skaudinaavilaisia.

Sijait.see rikkaan Gogebicin rautakaivosseudun
keskustassa, josta 1908 saatiin 2,5 milj. tonnia

rautamalmia. Puukauppaa. Suomalaisia on täällä

oleskellut noin v:sta 1884, niiden lukumäärä on
nykyään n. 3,500, ja ne työskentelevät enimmäk-
seen rautakaivoksissa. Heillä on 4 kirkkoa, 3 rait-

tiusseuraa, 2 työväenseuraa, nuorisoseura ja Mae-
cabee-seura.

Irradiatsioni (lat. trradtäVe = säteillä) , se

valo-opillinen ilmiö, että tummalla polijalla ole-

vat vaaleat esineet näyttävät suuremmilta,
mutta valoisalla pohjalla olevat tummat esineet

pienemmiltä, kuin mitä ne ovat todellisuudessa.
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Niinpä esim. kuun loistava osa näyttää kuuluvan
isompaan ympyrään kuin sen toinen, maasta hei-

jastuneen valon avulla heikosti näkyvä osa. Jos

vi-ivoitinta pidetään kynttilän edessä, näyttävät

sen reunat olevan rikotut siltä kohdalta, missä

liekki pistää näkyviin. Irradiatsioni-ilmiö esiin-

tyy varsinkin silloin, kun silmän akkommodat-
sioni (ks. t.) ei ole tarkka. Itse ilmiön aiheuttaa

se, että silmän verkkokalvolla vastaa loistavaa

pistettä pieni pinta, joten siis loistava pistekin

tulee katsoja.sta näyttämään todellista kokoa suu-

remmalta. Koska lisäksi vielä valonvoimakkuus
vähenee tällä kuvapinnalla laitoja kohden, niin

seuraa siitä, että tätä pintaa on sitä suurempi osa

silmän havaitsemisrajain sisällä, kuta voimak-
kaampaa valo ou. J. K.

Irratsionaalinen (lat. kieltävä in, ja ratio-

/(«Z?s = järkevä), järjen-, ymmärryksenvastainen.
— Mut. Kaikki luvut, joita ei voida tarkalleen

lausua kokonaisilla ja murtoluvuilla, ovat i r r a t-

sionaalilukuj a. Jos tällainen luku on sel-

laisen algebrallisen yhtälön juurena, jonka tunne-

tut luvut ovat kokonaisia, sanotaan sitä algeb-
ralliseksi. Muussa tapauksessa on i. luku

transendentti. Esim. J^5" on algebrallinen,

koska se on yhtälön: x'— 2=^0 juuri. Transen-

dentti on m. m. ympyrän kehän ja halkaisijan

suhdeluku jt= 3, 14159. . . . Irratsionaalilukujen

teorian kehittäjistä mainittakoon Weierstrass,

Dedekind ja Cantor. J. K.
Irredentistit ks. Italia irredenta.
Irregulaarinen 1. irreguläärinen (lat.

kieltävä in, ja rc^M^a = ohje), epäsäännöllinen.

Irreligiositeetti (lat. kieltävä in, ja reli'giö =

uskonto) , uskonnottomuus.
Irrigaattori (lat. trrt^äre = kastella) , huuhto-

kanuu (ks. t.). — Irrigatsioni, huuhde,
huuhdonta.

Irritabiliteetti (lat. irritä're = ärsyttää) , är-

tyväisyys (ks. t.).

Irritamentti (lat. irritume'ntum), ärsyke, ks.

Ä r t y V ä i s y y s.

Irritantia (lat.), ärsyttävät, kiihottavat lääk-

keet, joitten avulla pyritään virkistämään veri-

suonien, hermojen ja lihasten toimintaa: iholle

asetettuina ne synnyttävät siinä punottumaa, rak-

koja j. n. e.

'

(M. 0-B.)

Irritatsioni (lat. irrltä'tiö), ärtyminen, kii-

hottuminen.
Irriteerata (lat. irritu're), ärsyttää kiihottaa.

Irstanjoki, Suojoen lisäjoki, jota pitkin maan
raja kulkee kappaleen matkaa Suojärven kun-
nassa. K. S.

Irtaimisto 1. irtain omaisuus, lakit.,

sellainen omaisuus, mitä sen laatua tai luonnetta

muuttamatta voidaan siirtää paikasta toiseen

;

vastakohtana on kiinteistö 1. kiinteä
omaisuus (ks. t.). Kiinteistöä on siis itse

maa ja kaikki mitä luonto tai ihmiskäsi on sii-

hen pysyvä.sti yhdistänyt. Kaikki muu on ir-

tainta omaisuutta. Puheenaoleva ero kiinteän

ja irtaimen omaisuuden välillä on varsinkin

muinaisina aikoina ollut erinomaisen tärkeä lain-

opillisessa suhteessa ja suureksi osaksi se on
vieläkin säilyttänyt entisen merkityksensä. Niin
on asianlaita esim. naimaosaan, perinnönjakoon,
omaisuuden luovutukseen ja ulosottoon nähden,
vrt. Omaisuus. O. K: tien.

Irtaimistoluotto ks. L u o 1 1 o.

Irtaimistovero, välitön, irtaimen omaisuuden
tuottamista tuloista kannettu vero. Sellainen on
pääomankorkovero. Hanskassa henkilöveron yh-

teydessä oleva irtaimistovero on asuntojen

vuokra-arvon mukaan määrätty tulovero.

Irtain omaisuus ks. Irtaimisto.
Irtain maksa (hepar migrans), naisilla syn-

nyttämisen jälkeen joskus tavattava maksan
laskeutuminen asemiltaan alemmaksi vatsaonte-

lossa riippumaan. (M. 0-B.)

Irtain munuainen (ren niobilis), kiinnitys-

kohdiltaan höllentynyt munuainen, jommoinen
saattaa esiintyä varsinkin naisilla synnyttämi-
sen tai nopean laihtumisen jälkeen tahi myös-
kin olla liian kireän kureliivin matkaansaattama.

(M. 0-B.)

Irtain perna (lien mobilis), nopean laihtumi-

sen tai muun vatsan äkillisen pienenemisen (lap-

sen synnyttämisen) aiheuttama pernan höllenty-

minen kiinnityskohdiltaan. (M. 0-B.)

Irtain väestö ks. Tilaton väestö.
,,Irti Roomasta" on tunnuslauseensa mukaan

nimeltään katolisissa maissa esiintyvä siirtymis-

liike katolisuudesta protestanttisuuteen tai vanha-
katolisuuteen. Tämä liike alkoi varsinaisesti Itä-
vallassa 1897, ja siihen ovat läheisesti liit-

tyneet kansalliset kysymykset. V. 1899 päätet-

tiin Wienissä pidetyssä kansankokouksessa jär-

jestää ryhmäluopumus katolisesta kirkosta, ja

seuraus oli, että toista kymmentä tuhatta hen-

keä luopui. Tämä aluksi poliittista laatua oleva

liike muuttui pian yhä enemmän uskonnolliseksi

ja samalla se sai kannatusta ja tukea Saksan
evankelisilta, kun taas Itävallan protestantti-

suuden ylin virkakunta asettui kylmälle ja epäi-

levälle kaunalle. Kustaa-Aadolf-yhdistys ja eri-

toten ,.Evankelinen liitto" ovat järjestäneet

sourakunnallisia oloja luopuneiden keskuudessa,

kustantaneet pappeja ja rakennuttaneet kirk-

koja.— Aluksi luultuaan vaikenemisella voivansa

sivuuttaa koko asian katolinen kirkko on ryh-

tynyt liikettä vastustamaan. Ultramontaaninen
sanomalehdistö koetti leimata liikkeen vain pro-

testanttisen Saksan taisteluksi katolista Itä-

valtaa ja habsburgilaista keisarihuonetta vas-

taan. Paimenkirjeissä varoitettiin luopumisesta,

ja luopioiden nimet julkiluetaan saarnastuoleista.

V. 1902 perustettiin Wieniin erikoinen vastustus-

komitea. ItävaHan hallitus, joka katsoi liikkeen

valtiolle vaaralliseksi, on ollut katoliselle kir-

kolle sen ehkäisemistoimenpiteissä hyvänä ja

tehokkaana apulaisena. Mutta kaikesta huoli-

matta luopumus on ollut melkoinen: 1899-1904

33,176 protestanttisuuteen ja 10-12,000 vanhakato-

lisuuteen kääntynyttä, joita vastaan vain 5,092

katolisuuteen kääntynyttä protestanttia. Liikkeen

ahjona on Böömi. — Saksan oloihin tällä

[liikkeellä on ollut huomattava vaikutus; koko

[

Saksassa siirtyi 1895-1900 29,662 henkeä kato-

lisuudesta protestanttisuuteen ja päin vastoin

ainoastaan 3,993 henkeä. — Itävallassa liike ei

sanottavasti ulottunut papistoon, kuten Rans-
kassa, missä luopuneiden pappien keskuudessa

(aikakauskirjassa „Le chr^tien Francais"; vrt.

Bourrier, A.) ryhdytään suunnittelemaan

Roomasta vapautunutta kansalliskirkkoa; toi-

nen ryhmä luopuneita pappeja (aikakauskirjat

„Pretre converti" ja ,,France et evangile") vaa-

tii liittymistä Ranskan reformeerattuun kirk-
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koon. Muodollisesti protestanttisuuteen siirtynei-

den luku on kuitenkin vielä verrattain pieni.

— Tämä liike on Ranskassa saanut kannatusta
myöskin väestön keskuudessa, varsinkin niillä

seuduin, jotka uskonpuhdistuksen ajasta alkaen
Nantes'in ediktin kumoamiseen saakka 1685
enimmältä osaltaan olivat olleet protestanttisia

(departementit Cliarente, Ala-Cliarente, Gironde
ja Dordogne). Mutta onpa 1833 perustettu „So-
ci6t6 evangelique de France" yhdeksään melkein
umpikatoliseen departementtiin perustanut 34
luopioseurakuntaa, j^a muillekin tienoille on syn-
tynyt protestanttisia seurakuntia. V. 1847 pe-

rustettu ,,Soci6t6 centrale protestante d'evang6-
lisation" on viimeisten vuosien kuluessa perus-

tanut yhteensä neljättäkymmentä vakinaista
toimintapaikkaa ja seurakuntaa ja käännyttää
vuosittain n. 1,000 katolilaista Hanskan refor-

meerattuun kirkkoon. Pohjoisessa, Belgian ra-

jalla olevissa tehdas- ja kaivosseuduissa protes-

tanttisuus sosiaalisen toimintansa nojalla saa-

vuttaa yhä suurempaa jalansijaa. Merkittävä
on myös skotlantilaisen Mac Allin 1871 perus-

tama ,,Mission populaire", joka Ranskan suu-

rimmissa kaupungeissa — suoranaista luopu-
mista vaatimatta — saattaa lukemattomia ihmi-
siä protestanttisuuden ystäviksi. — Belgiassa
1875 tehty yritys „irti Roomasta"-liikkeen vi-

reillesaamiseksi ei onnistunut. Espanjassa ja Ita-

liassa liike ei ole jaksanut kohota elinvoimai-
seksi. L. E.

Irtis ks. I r t y s.

Irtisanominen, lakit., sopimuskumppanin toi-

selle tai toisille asianosaisille antama selitys

siitä, että hän tahtoo purkaa heidän keskensä
voimassaolevan oikeussuhteen. Irtisanomisoikeus
on asianosaisella joko sopimuksen perusteella

tai suorastaan lain nojalla. Sääntönä on, että

ellei ajasta ole mitäään sovittu, oikeussuhteen ole-

massaolon katsotaan riippuvan irtisanomisesta.
Määrätyissä tapauksissa on säädetty, että vaik-
kakin sopimus on tehty määräajaksi, irtisanomi-
sen kuitenkin tulee tapahtua määrättyä aikaa
ennen sovitun ajan loppumista, sillä uhalla että

sopimus muutoin katsotaan pidennetyksi. Näin
on asianlaita esim. vuokra-, yhtiö- ja palkollis-

sopimuksen. Jos irtisanottu oikeussuhde on
yksipuolinen, kuten asianlaita on esim. velaksi-

annossa, näyttäytyy irtisanomisen vaikutus
siinä, että velalliselle syntyy velvoitus suorittaa
sopimuksenmukairnen sitoumuksensa. Aina sopi-

muksessa tai laissa mainittujen määräysten mu-
kaan vaikuttaa irtisanominen joko välittömästi
tai vasta määrätyn irtisanomisajan ku-
luttua. Ellei tässä kohden ole mitään sovittu
eikä laissa myöskään ole siitä mitään määrätty,
pidetään tavallisesti 14 päivän aikaa laillisena

irtisanomisaikana. — Eräissä tapauksissa on
irtisanomiselle säädetty määrätty muoto, missä
sen tulee tapahtua. Niinpä esim. maanvuokraa
maalla koskevan vuokrasopimuksen irtisanomi-
sen tulee tapahtua kahden todistajan läsnäol-
lessa. Jos irtisanottavalta saa irtisanomisesta
kirjallisen todistuksen, riittää kuitenkin se, ja
samoin pidetään haastetta, missä vaaditaan pois-

muuttoa ilman edelläkäynyttä irtisanomista,
irtisanomisen veroisena. — vrt. Aitausvel-
vollisuus. Lähtöpäivä. Osuuskunta,
Saaminen, Takaus. O. K:nen.

Irtolaisuus on kielletty sellaisena elämis- ja

olemistapaua, joka saattaa vaaranalaiseksi oikeus-

järjestyksen suojaamia yhteiskunnan ja yksi-

tyisten etuja, ja tuon kiellon toteuttamiseksi on
irtolaisille säädetty rangaistuksia tai muita pak-
kotoimenpiteitä. Useimmissa maissa pidetään ir-

tolaisuuden tuntomerkkeinä kuljeskelemista, toi-

mettomuutta ja elatusvarojen puutetta, Suomessa
tulee niihin vielä lisäksi siveetön ja säädytön
elämä.

Suomen nykyinen irtolaislainsäädäntö on kehit-
tynyt osaksi laillista suojelusta, osaksi maankul-
kijoita koskevista säännöksistä. Ruotsin maa-
kunta- ja maanlakien sekä yleisen kaupunginlain
mukaan varattomat irtonaiset miehet, itselliset,

olivat velvollisia rupeamaan vuosipalvelukseen,
jos sitä oli tarjona. Uuden ajan alulta, Kustaa
Vaasan ajasta lähtien tuota palvehispakkoa vielä

laajennettiin, niin että irtolaisena pidettiin jo-

kaista vuosipalvelukseen velvollista, jolla ei ollut

vakinaista paikkaa palkollisena tahi ammattilai-
sena, huolimatta siitä, oliko hänellä palvelusta
saatavissa vai ei. Palveluspakosta olivat vapautet-
tuja varsinaiset porvarit, talonpojat ja sitten yhä
useammat muutkin kansalaisryhmät. Nämä yhteis-
kunnalliset asemat ja niihin liittyen vuosipalve-
luskin esiintyivät sentähden irtolaisuuden seuraa-
muksista vapauttavana ,,laillisena suojeluksena"
(laga försvarj. Muut olivat suojeluksettomina
pantavat sotapalvelukseen taikka yleiseen työhön.
Tämä lailliseen suojelukseen perustuva irtolais-

lainsäädäntö järjestettiin varsinaisesti 1664 v:n
palkollissäännössä ja sitten uudestaan 1802, 1804
ja 1805 annetuilla asetuksilla. Tavallisista irtolai-

sista oli jo varhain erotettu maaukulkijat, joita

kohdeltiin varsinaisten pahantekijäin veroisina.

Heitä vastaan käytettäväksi säädettiin, sittemmin
köyhäinhoitolainsäädännön yhteydessä, paitsi ir-

tolaisille määrättyjä pakkokeinoja, myöskin lin-

natyötä raudoissa, raippoja ja vitsoja sekä maasta
pois toimittamista, jopa mustalaisille, jos eivät

läiiteneet maasta pois, hirttämistä. Mutta kun ir-

tolaislainsäädäntö erotettiin siitä palkollislain-

säädännön yhteydestä, jossa se alu.sta alkaen oli

ollut, niin "/, 1852 annetussa asetuksessa otettiin

käsiteltäväksi sekä varsinainen irtolaisuus että

maankulkijaisuus. Laillisen suojeluksen järjes-

telmä silloin edelleen säilytettiin ja myöskin *"/,

1865 annetussa uudessa irtolaisasetuksessa oli

siitä vielä sen verran jäljellä, että irtolaisuuden

kielto ja sen seuraamukset koskivat vain laillista

suojelusta vailla olevia, mutta näistä oli nyt pi-

dettävä irtolaisina ainoastaan ne, jotka harjoitti-

vat pahantapaista laiskurielämää.

Nykjnnen irtolaislainsäädäntö, valtiosäätyjen

hyväksymä asetus ^4 1883 sekä sam. p. annettu

hallinnollinen julistus, lakkautti vihdoin koko-

naan laillisen suojeluksen sekä sen perustuksena

olleen palveluspakon ja sääti, että irtolai-
sena on pidettävä se, joka ilman elatusta omista

varoistaan talii toisen huolenpidon kautta työt-

tömänä kuljeksii harjoittaen siveetöntä ja sää-

dytöntä elämää. Irtolaisuuteen kuuluvaa kulkuri-

elämää voi harjoittaa sekä omassa kunnassa
että sen ulkopuolella; ja sekin, jolla on vaikkapa
koko vuodeksi vuokrattu asunto, voi todellisuu-

dessa viettää aikansa kulkusalla. Ilman elatusta

omista varoista on se, jolla ei ole omaisuutta
tahi vakinaisia tuloja, niin että hänellä olisi
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mitä nykj'isyyde5sä ja lähimmässä tulevaisuu-

dessa elatukseensa tarvitsee. Mutta irtolaisena ei

voida pitää ketään, joka elättää itsensä rehelli-

sellä työllä, vaikkapa vain satunnaisella työn-

ansiolla, vaan kyllä sitä, joka luvattomalla toi-

minnalla ja laittomalla tavalla saa runsaankin
toimeentulon. Irtolaisen siveettömään pahan-
tapaiseen elämänlaatuun kuuluu vihdoin irstainen
elämänlaatu kaikissa muodoissaan ja etupäässä
ammattihaureuden harjoittaminen ja suosiminen,
juopottelu ynnä muu sellainen, mikä yleisessä

käsityksessä esiintyy pääasiallisesti pahana ta-

pana, paheena, mutta ei sitä vastoin esim. varsi-

naiset rikokset ja kerjuu, joista on säädettynä
erityiset rangaistukset tai pakkoseuraamukset.

Irtolaisuudesta säädettyjä seuraamuksia
ovat kiinniottaminen, varoitus ja yleinen työ.

Omassa kunnassa irtolaisuutta harjoittaneelle on
kaupungissa vaivaishoitohallitukseu ja maalla
kunnallislautakunnan annettava varoitus, ja

vasta sitten, jos hän siitä huolimatta uudestaan
tekeytyy irtolaisuuteen syypääksi, voivat tulla

kysymykseen irtolaisuuden yleiset seuraamukset,
ensiksikin kiinniottaminen niiden rajoituksien

estämättä, joita vangitsemiselle yleensä on sää-

detty. Poliisitutkinnon nojalla paikkakunnan po-

liisiviranomainen sitten joko lähettää kiinniotetun
kuvernöörin tutkittavaksi taikka laskee hänet
vapaaksi. Edelli.sessä tapauksessa kuvernööri taas,

saatuaan tarvittavan selvityksen ja syytettyä
kuulusteltuaan, päätöksellä, josta saa valittaa

senaatin oikeusosastoon, päästää hänet vapaaksi
tahi määrää, että hänet on kotipaikkaansa lähe-

tettävä siellä vapaaksi laskettavaksi, taikka tuo-

mitsee hänet irtolaisuudesta yleiseen työhön,
ensimäisellä kerralla 3 kuukauden — 1 vuoden
sekä toisella ja seuraavilla kerroilla 6 kuukauden
— 3 vuoden ajaksi. Työlaitokseen ei kuitenkaan
tuomita ulkomaalaisia, jotka sen sijaan voidaan
toimittaa maasta pois, ei 1.5 vuotta nuorempia
lapsia, ei vaivaishoitoon oikeutettuja täysi-ikäi-

siä, eikä myöskään sellaisia työhönkykenemättö-
miä, jotka ovat harjoittaneet irtolaisuutta

omassa kunnassa, ellei heitä ole pidettävä ylei-

selle turvallisuudelle vaarallisina.

Yleinen työ, johon irtolaisia määrätään, on
pakkotyötä yleisessä työlaitoksessa. Osaksi van-
hojen, 1823 ja 1839 annettujen ohjesääntöjen,

osaksi erityisten määräysten kautta taikka var-

sinaisista vapausrangaistuksi.sta annettuja sään-
nöksiä yleiseen työhön soveltamalla, on se käy-
tännössä lähennyt kuritushuonerangaistusta, kui-

tenkin ilman tämän ajanmukaisia parannuksia.
Yleiseen työhön tuomittu voi ennen määräajan
kuluttua pää.stä siitä vapaaksi, jos vain hänen
oloissaan tapahtuu sellainen muutos, ettei hän
otaksuttavasti enää tee itseään irtolaisuuteen

syypääksi tahi ellei hän enää ole ylei.selle turval-

lisuudelle vaarallinen. Sitä paitsi voi .senaatin

oikeusosa.sto armahtamallakin vapauttaa yleisestä

työstä. Enimmät yleiseen työhön tuomituista
ovat rikoksesta rangaistuja taikka ainakin jo

ennen yleise.s.sä työssä olleita.

Muissakin maissa on yleinen työ erityisissä

työlaitoksissa tätä nykyä tärkein irtolaisuuden

seuraamuksina käytetyistä toimenpiteistä, myös-
kin siellä, missä sitä (niinkuin esim. Saksassa) ei

käytetä välittömästi, vaan siten että irtolainen

vasta kärsittyään tavallisen lievemmän vapaus-

rangaistuksen, joka enimmäkseen on lyhytaikai-

nen ja sentähden riittämätön irtolaisten kurissa

pitämiseksi, voidaan panna yleiseen työhön. Sen
ohessa on eräissä maissa irtolaisuuden vastusta-

miseksi ryhdytty myöskin ehkäiseviin toi-
menpiteisiin, joista tärkeimpiä ovat Sak-

sassa hyväntekeväisyysyhdistysten ja kuntain va-

roilla toimeenpannut majatalot kulkeville työn-
tekijöille (Uerbergen zur Eeimat), majapaikat,
joissa varattomat työnhakijat voivat saada yösi-

jaa ja ravintoa mikäli mahdollista työtä vastaan
(Naturalverpflegungsstationen, Wanderarbeits-
stätten), sekä työsiirtolat, joissa työnpuutteessa
olevat voivat pää.stä työhön pitemmäksikin aikaa
(ArheitskolonienJ. E. J. S.

Irtonaiset maalajit, yhteinen nimitys sellai-

sille kerrostumille, joissa yksityiset lohkareet, ra-

keet tai hiukkaset eivät vielä ole kiintyneet

yhteen (vastakohtana kiinteät vuorilajit). Mei-
dän maassamme kaikki irtonaiset maalajit ovat

jääkaudella tai sen jälkeen syntyneitä, ks.

Kvartäärisysteemi. P. E.

Irtorakenne, vaharakenne, jossa mehiläiset

ovat saatetut rakentamaan valiakakkunsa 5-6 mm
mehiläispesän seinistä irti. Oli tunnettuna jo mui-
naisilla roomalaisilla, mutta joutui jälleen un-

hoon. Saks. toht. Dzierzon teki 1842 sen mehi-
läishoitajille uudestaan tunnetuksi ja häntä pi-

detään yleensä i:n keksijänä. Hän saattoi mehi-
läiset rakentamaan kakkunsa pesän sisäkattoon

a.settaYniaan listoja pitkin; kakut riippuivat alas-

päin säännöllisen välimatkan päässä toisistaan,

ollen kuitenkin vielä pesän seiniin kiinni rakennet-

tuina, joista ne veitsellä irroitettiin. Saks. von
Berlepsch saattoi, asettamalla listat seinien ja

kakkujen kapeain syrjäin väliin, kakut seinistä-

kin irtonaisiksi ja i. sekä kakun ympärillä oleva

kehä oli keksitty. I:n käänteentekevä merkitys on

siinä, että kakut rikkomatta voidaan ottaa ulos

pesästä tarkastuksissa, hunajaa lingotessa sekä

panna eheinä takaisin entiseen tarkoitukseensa.

A. il.

Irtys 1. I r t i s. Länsi-Siperiassi, Ob-joen va-

.semmanpuolinen syrjäjoki, alkaa Eketag Altailla

Mustan I:n nimellä. Pituus 3,712 km, joki-

alue 1,676,000 kml Syrjäjoet: O m ja B u h-

tarma (oikealta), Isim ja Tobol (vasem-

malta). I. on Obin ohella läntisen Siperian tär-

kein liikeväylä. Höyrylaivayhteys Tjumenin (To-

bolin lisäjoen Turan varrella) ja Semipalatinskin
välillä. Näillä paikoin I. on jäässä marrask.-
huhtik. Pienet alukset pääsevät aina Saisan-Nor-

j arvelle asti. I:n varrella olevista tärkeistä kau-

pungeista mainittakoon vielä Omsk ja Tobolsk.

(W. S-m.)

Irving [SviT]], Edward (1792-1834), skotl.

lahkonperustaja (ks. Irvingiläiset), synt.

Dumfriesin kreivikunnassa 4 p. elok. 1792, kuoli

7 p. jouluk. 1834 Glasgow'ssa, opiskeli Edinbur-
ghissa jumaluusoppia, siirtyi 1812 rehtoriksi erää-

seen Kirkaldyn korkeampaan oppilaitokseen ja

solmi siellä läheisen ystävyysliiton Thomas Car-

lylen kanssa. Hänen sisäisestä kehityksestään ei

ole tältä ajalta tietoja. V. 1819, ollessaan jo ai-

keissa lähteä lähetyssaarnaajaksi Persiaan, hän
siirtyi Chalmersin (ks. t.) apulaissaarnaajaksi

Glasgow'hun ja 1822 kaledonilaisen (kansallis-

.skotlantilaisen) seurakunnan saarnaajaksi Lon-
tooseen, jossa hän omituisella, koreilevan kauno-



1069 Irving— Irvingiläiset 1070

puheisella ja intoilevalla saarnatavallaan sai suu-

ren kuulijakunnan, usein niin suuren, että liike

kirkon ympärillä häiriytyi. I:n erikoisena tarkoi-

tuksena oli sanoa uskonnon totuudet kirkon lai-

minlyömille sivistyneille, keksijöille, politikoille,

laki- ja tiedemiehille. Lontoossa I. joutui Henry
Drummondin johtamaan, apokalyptisten aattei-

den innostamaan uskonnolliseen piiriin, ja pian
hänen hehkuvat saarnansa olivat näiden aatteiden

läpitunkemia. V. 1825 hänelle oli rakennettava
suurempi kirkko. Mutta jo 1827 häntä syytettiin

siitä, että hän opötti Kristuksen ottaneen pääl-

lensä langenneen ihmisluonnon, ja 1829 Edinbur-
ghiin kokoontunut Skotlannin yleissynodi julisti

hänet harhaoppiseksi. Mutta siitä huolimatta hän
saarnasi Edinburghissa useita viikkoja julistaen

uuden hengenvuodatuksen ja apostolisen ajan ar-

molahjain eloonheräämisen olevan lähellä. Niinpä
saatiinkin pian kuulla ,,kielillä-puhumista", johon
liittyi kehoituksia varustautua tuomiopäivää vas-

taanottamaan. Aluksi I. koetti estää kielillä pu-

hujia esiintymästä kirkossa, mutta innostuksen
kasvaessa I. ei enää voinut eikä tahtonutkaan es-

tää uuden hengen ilmauksia tulemasta ilmi myös
kirkossa. Kirkko suljettiin häneltä ja hänet ero-

tettiin virasta, mutta hän siirtyi seurakuntineen
omaan vuokrasaliin. „Apostoliset virat" otettiin

käytäntöön: oli apostoleita, profeettoja, paime-
nia (enkeleitä), opettajia (evankelistoja), I. itse

nimitti itseään enkeliksi. Mutta profeettain henget
eivät olleet profeetoille enää alamaiset, vaan
I. itse joutui syrjään; nykyiset irvingiläiset hä-

net kieltävät. Seurakunnan keskeisissä taiste-

luissa hänen terveytensä oli murtunut. Carlyle

julkaisi hänen teoksensa, ,,Collected \A'^ritings"

(.5 nid., 1SC5). [Elämäkertoja ovat kirjoittaneet

Wilks (2 pain. 1860) ja Oliphant (3 pain.1865)
;

Kolde, „Edward I." (1901).] (L. E.)

Irving [9vir]], Sir H e n r y, (1838-1908), engl.

näyttelijä, varsinkin suuri

Shakespeare-karaktee-
rien tulkitsijana, jona
saavutti etevimmän eng-
lantilaisen murhenäytel-
män esittäjän maineen.
Yhdessä F. A. Marshallin

y. m. kanssa hän julkaisi

näyttämöpainoksen Sha-
kespearen teoksia (1887-

90, 8 n.). [Archer, „H. L,

aotor and manager"
(1885) ; Hatton, „H. Ir-

ving's impressions of

America" (1884, 2. n.);

Hiatt, „Sir H. I." (1899).
Brereton, ,,The Lyceum
and H. I." (1903)".]

J. H-l.

Irving [9viT]J, Washington (1783-1859),
amer. kirjailija, alkoi ,,Columbia-college"ssa tutkia
lakitiedettä, mutta läksi terveydellisistä syistä

Eurooppaan, missä viipyi kaksi vuotta, alkoi pa-
lattuaan Ameriikkaan 1806 veljensä Williamin
ja J. K. Pauldingin kanssa julkaista aikakaus-
kirjaa „Salmagundi", jonka esikuvana oli Addi-
sonin ,,Spectator" (ks. t.). Siinä hän julkaisi

salanimellä Launcelot Langstaff satiiri-

sia luonnoksia. I:n maailman maineen perusti
teoe „A history of New York by Diedrich

H. Irving.

W. Irving.

Knickerbocker" (1809), joka loi parodillis-huumo-

rillisen kuvan New Yorkin hollantilaisesta aika-

kaudesta. V. 1815 hän
kävi Englannissa veljensä

asiamiehenä. Siellä syn-

tyi kokoelma kertomuk-
sia nimeltä ,,The Sketch-
book of Geoffrey Crayon."
Julkaistuaan vielä teok-

set ,,Bracebridge Hall, or

the humourists" (1822)

ja „Tales of a traveller"

(1824) hän noudatti amer.
lähettilään kutsua Mad-
ridiin, ja tutki Escoria-
lin linnassa olevia, Ame-
riikan löytöä koskevia
käsikirjoituksia. Täten
saavuttamansa ainesko-
koelman pohjalla hän kir-

joitti teokset „The life

and voyages of Cristopher Columbus" (1828, 4 n.),

,,Chronicle of the conquest of Granada" (1829),
„Voyages of the companions of Columbus" (1831),
,,The Alhambra" (1832, suomennettu), „Legends
of the conquest of Spain" (1835) ja „Mahomet
and his successors" (1849, 2 n.). Palattuaan koti-

maahansa hän matkusteli sen etelä- ja län-

siosissa ja kirjoitti „A tour of the prairies"

(1835), „The adventures of captain Bonneville"
(1837). I. on lisäksi kirjoittanut Oliver Gold-
smithin ja Yrjö Washingtonin elämäkerrat. Pai-

noksia: 1882, 27 nid. (riemujuhlapainos) , 1895.

10 n. ja 1897, 40 n. [Warner, .,Life of W. I."

(1881); Dali, „W. I." (1879); Laun, „W. I., ein

Lebens- und Charakterbild" (1870, 2 n.).]

J. E-l.

Irvingiläiset, perustajastaan Edward Irvin-

gistä (ks. t.) nimensä saanut uskonnollinen lahko,

joka odottaa Kristuksen pikaista tuloa ja tahtoo
sitä valmistaa uudistamalla apostolisen kirkon
järjestyksen. Irvingin kuollessa 1834 julistettiin

hänen oppiaan Lontoossa jo 7 kappelissa (,,7 apoka-
lyptista seurakuntaa"). Lahkon pääpaikka oli

Henry Drummondin maatila Albury. Kaksi-
toista apostolia järjestyi „a p o s t o 1 i s-k a t o 1 i-

seksi kirkoksi" (virall. nimi) 1835, jakaen
maapallon 12 lähetyspiiriin; heidän alaisinaan

olivat profeettain, evankelistain ja paimenten
virat j'leisinä kirkollisina virkoina, enkelit, van-

himmat, papit ja diakonit seurakuntavirkoina.
Ehtoollinen käsitettiin uhriksi siinä merkityk-
sessä, että konsekreeratut ehtoollisaineet muut-
tuneina Kristuksen ruumiiksi ja vereksi edes-

kannetaan Jumalalle Kristuksen kuoleman muis-

toksi. Muutoin koko oppirakennelma on apoka-

lyptisellä pohjalla. Sekä protestanttiset kirkko-

kunnat että katolinen kirkko ovat Ilmestys

kirjan Baabeli
;
joka siitä eroaa ja ,,saa sinetin"

(Joh. ilm. 73 seur.), voi ennen tulevaista tuo-

miota tulla temmatuksi ilmoihin ja pelastua.

Jeesuksen tuleminen asetettiin erinäisiksi määrä-
vuosiksi (esim. 1835, 1838, 1842, 1845). Oltuaan
ensin lähetysmatkoilla Euroopan eri maissa 1,260

päivää (Joh. ilm. llj seur.) uskonsanansaatta-

jat yhtyivät Lontoossa, sovittivat muutamia eri-

mielisyyksiä ja lähtivät jälleen oppiansa levittä-

mään. Sveitsissä heillä on ollut pysyväistä menes-
ty.stä vain Baselissa, Saksassa irvingiläisillä
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oli menestystä varsinkin 1848. Berliinissä liittyi

heihin m. m. korkeita sotilashenkilöitä, virka-

miehiä ja pappejakin. Itse emämaassa Englan-

nissa irvingiläisten aika on jo ohi; niinpä esim.

jumalanpalveluksessa toimivien hengelli.sten luku-

määrä on usein yli puolet seurakunnasta. Sak-

sassa iryingiläisten liike on ollut kohoamassa;
Preussissa yksistään arvioitiin heidän luku-

määränsä 1890 16,081 :ksi, 1895 22,610 :ksi, joista

Berliinissä 3,073. — Suurempi kannatus kuin

alkuperäisellä englantilaisella irvingiläisyydellä

on tätä nykyä varsinkin Saksassa ja Alanko-

maissa uus-irvingiläisillä (ks. t.). Irvingiläisten

kokonaislukumäärä arvioidaan (tilastoa heillä ei

ole) 50,000 :ksi. [Th. Kolde, »Irving" (Realen-

zvklopädie f. protest. Theol. u. Kirche, 9:s osa).]

L. H.

Isaak ks. Iisak.
Isaak, Itä-Kooman keisareita. — 1. I. I Kom-

nenos (k. 1061), nousi valtaistuimelle kukis-

tettuaan Mikael VI:n 1057, oli kelvollinen hallit-

sija, mutta luopui kruunusta jo 1059 ja kuoli

luostarissa. — 2. I. II Angelo s (k. 1204), tuli

keisariksi Andronikos Komnenoksen murhan
jälkeen 1185. Hän hallitsi kurjasti, bulgaarien

y. m. hävittäessä valtakuntaa. Fredrik Barba-

rossa pakotti hänet 1189 myöntämään vapaan
läpikulun ristisotajoukoUeen. V. 1195 I:n veli

Aleksios III syöksi hänet vallasta, sokaisi ja

panetti hänet vankeuteen. I:n poika Aleksios

sai neljännen ristiretken joukot hänen avukseen

ja hän pääsi poikineen valtaistuimelle 1203,

mutta kun he eivät voineet täyttää antamiansa
lupauksia ja ristiretkeläiset sen johdosta uudes-

taan piirittivät Konstantinopolia, syöksi heidät

hovimestari Aleksios Murtsuflos uudestaan valta-

istuimelta 1204. I. kuoli pian sen jälkeen van-

keudessa. G. R.

Isaak, Heinrich (n. 1450-1517), saks. (?

alank.) kuorosäveltäjä, aikansa etevimpiä. Toimi
urkurina Firenzessä 1477-89. Siirtyi sieltä Roo-
maan ja tuli vihdoin keisari Maksimilian I:n ho-

viin, arvouimellä „s3^mphonista regius". Sävelsi

messuja ja motetteja, sekä saks. kuorolauluja,

(nykyisin uudelleen julkaissut Eitner). Lukuisia

T:n teoksia on Miinchenin valtiokirjastossa. Ylei-

sesti tunnettu on koraaliksi siirtynyt kansansä-

velmä ,,Iunspruck, ich muss dich lassen" (Suom.

virsik. Nro 507), jonka varhaisin kuorosovitus on

T:n tekemä. /. E.
Isabeau [-hö'] ks. Isabella, Ranskan kunin-

gatar.

Isabella (1292-1358), Englannin kuningatar.

Ranskaa kuninkaan Filip IV: n Kauniin tytär,

joutui naimisiin Englannin Edvard II:n kanssa;

syöksi heikon puolisonsa valtaistuimelta 1327 ja

murhautti hänet sam. v. ; hoiti sen jälkeen hal-

litusta yhdessä suosikkinsa Roger Mortimerin
kanssa, kunnes hänen poikansa Edvard III 1330

mestautti Mortimerin ja karkoitti hänet itsensä

hovista; I:n poikana Edvard myöhemmin vaati

itselleen Ranskan kruunua.

Isabella (esp. Isabel), Espanjan kuningatta-

ria. 1. I. I Katolilainen, (1451-1504), Kasti-

lian kuningatar. Kastilian kuninkaan Juhana II :

n

tytär, meni 1469 naimisiin Ferdinandin, Arago-
nian kruununperillisen kanssa ja nousi veljensä

Henrik IV:n jälkeen Kastilian valtaistuimelle

1474. Ferdinand ja I. ottivat, edellisen periessä

Aragonian kruunun 1479, Espanjan kuninkaan

ja kuningattaren nimen, ja paavi antoi heille

,.katolilaisten" hallitsijain kunnianimen. I., joka

edelleen hallitsi Kastiliassa miehensä myötävai-

kutuksella, osoitti sekä hurskautta ja jaloa mie-

lenlaatua että eteviä hallitsijan ominaisuuksia;

hän vaikutti tehokkaasti kirkollisten olojen jär-

jestämiseen ja Granadan valloitukseen sekä

kannatti Kolumbusta, josta aiheutui Ameriikau
löytö. Yhdessä nämä hallitsijat laskivat perus-

tuksen Espanjan kansalli.selle yhdistymiselle sekä

maailmanvallalle (ks. Ferdinand Katoli-
lainen). 1 :11a oli useita tyttäriä; hänen ainoa

poikansa Don Juan kuoli ennen vanhempiansa.
[Nervo, „I. la catholique".] 2. I. II (1830-1904),

Ferdinand VII:n ja hänen neljännen puolisonsa

Maria Kristiinan tytär, seurasi 1833 valtaistui-

mella isäänsä, joka 1830 oli hänen hyväkseen
muuttanut perintöjärjestyksen. Holhoojahallitusta

johti leskikuningatar. Ferdinandin veli Don Car-

los, joka tavoitti kruunua, nosti kapinan; puolus-

tautuakseen ,.karlisteja"' vastaan leskikuningatar

liittyi vapaamielisiin. V. 1840 hänen täytyi liili-

teä Espanjasta, mutta hallituksen johtaja Espar-

tero turvasi I:n kruunun ja hänet julistettiin

täysikäiseksi 1843. V. 1846 I. naitettiin serkul-

leen Frans d'As.sisi'lle. Ranskan Ludvik Filip,

jonka poika nai I:n sisaren, toivoi Espanjan kruu-

nun joutuvan hänen suvulleen, mutta toivo petti,

kun I. synnytti useita lapsia. I., joka oli tekopyhä

ja samalla aistillinen, joutui taantumuksellisen

hovipiirin johdatettavaksi, johon kuuluivat hä-

nen rakastajansa Marfori, hänen rippi-isänsä

y. m. — Tyytymättömyys kasvoi ; useiden levotto-

muuksien jälkeen syntyi yleinen kapina 1868, ja

I:n täytyi paeta Ranskaan; hän luopui 1870 kruu-

nusta poikansa Alfonson (XII: n) hyväksi, joka

1875 nousi valtaistuimelle. I. palasi nyt Espan-

jaan, mutta eli seur. aikoina enimmäkseen Pa-

riisissa. G. R-

Isabella (ransk. Isabelle, Isaheaii) (1371-1435),

Ranskan kuningatar, Baierin herttuan Stefa-

nin tytär, Kaarle VI :n puoliso, johti mie-

hensä mielisairauden aikana Orleansin ja Bur-

gundin berttuain kanssa hallitusta, osoittaen tuh-

laavaisuutta ja komeudenhalua. Sittenkuin hä-

nen rakastajansa Orleansin Ludvik oli murhattu

1407, I. myöhemmin liittyi Burgundin uuteen

herttuaan Juhana Pelottomaan. Kun tämän vuo-

restaan dauphin Kaarlen kannattajat murhasi-

vat 1419, solmi I. vihasta omaa poikaansa vastaan

Troyes'n liiton 1420 Englannin Henrik V:n sekä

Juhanan pojan Filip Hyvän kanssa; Henrik kih-

lasi I:n tyttären Katariinan ja tunnustettiin

Ranskan kruunun perilliseksi. Henrikin sekä

Kaarle VI:n kuoltua 1422 I. menetti kaiken vai-

kutusvaltansa. G. R.

Isabella-väri, vaalea ruskeankeltainen väri.

Isseus [-e'-], Per Magnus Reinhold
(1841-90), ruots. arkkitehti ja koristetaiteilija.

v:sta 1882 Tukholman teknill. korkeakoulun pro-

fessori. Tukholmassa siihen aikaan opiskelevista

suomalaisista arkkitehdeistamme monet olivat

I:n oppilaita. Vaasan kaupungintalon piirustuk-

set ovat I:n laatimat. U-o N-

Isagogiikka (< kreik. eisagögiko's, johdannol-

linen) , raamatullinen j o h d a n t o t i e d e. se teo-

logisen tieteen haara, jonka tarkoituksena on

tehdä selkoa Raamatun yksityisten kirjain ja sen
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kaanonin synnystä y. m. niiden kanssa yhteydessä
olevista seikoista. Varsinaisen i:n jälkiä voidaan
huomata vasta Cassiodoruksen teoksessa „Insti-

tutiones divinarum literarum". Vasta uskonpuh-

distus ja sen mukana kasvanut Raamatun merki-
tys on aiheena i:n tutkimiselle. Ensimäinen isa-

goginen teos on roomalais-katolinen Santes Pag-
ninus Lucensiksen „Isagoge ad sacras literas"

(1540). — Kriitillisinä johdantotieteilijöinä pro-

testanttisella taholla esiintyivät Michaelis, Sem-
ler, Eichhorn (tieteellisen i:n varsinainen luoja),

Berthold, de Wet£e, Reuss, Bleek, Riehm, Cornill,

Kuenen, Wright, Holtzmann, Driver y. m.
(A. F. P.)

Isaios (kreik. Isa'ios, lat. Isceus), kreik. puhei-

den kirjoittaja, kotoisin Euboian Khalkis-kaupun-
gista, eli ja vaikutti Ateenassa n. vv. 390-350 e.

Kr. I. laati oikeuspuheita muita varten ja antoi

opetusta puhetaidossa. Niistä 50 puheesta, joita

vanhalla ajalla pidettiin hänen sepittäminään,
on, lukuunottamatta vähäisiä katkelmia, säilynyt

täydellisesti 10 ynnä osia vielä kahdesta muusta

;

ae käsittelevät järjestänsä perintöasioita. I:n pu-

heet ovat huomattavat ovelasta todistelustaan,

taitehikkaasta tyylistään sekä esitystavan innosta,

selvyydestä ja vaihtelevaisuudesta. I:n puheet
ovat julkaisseet Schömann (1831), Biirmann
(1883), Scheibe (1889), Thalheim (1903) ja Wyse
(1904). [Moy, „i;tude sur les plaidoyers d'Isee"

(1876), Hitzig, „Studien zu Isajus" (1883) , Blass,

„Die attische Beredsamkeit", (2:nen osa; 2 pain.

1892), Christ-Schmid, „Gesch. d. griech. Litte-

ratur" (I osa, 5 pain. 1908).] E. R-n.

Isak ks. Iisak.
Isambert [isabä'r], Frangois Audr6

(1792-1857), ransk. lainoppinut ja valtiomies;

tuli 1818 asianajajaksi ja 1830 neuvokseksi Pa-
riisin kassatsionituomioistuimeen ; valittiin sa-

mana vuonna edustajakamarin jäseneksi. I. kuu-
lui myös 1848 v:n kansalliskokoukseen, missähän
liittyi maltilliseen puolueeseen. Hänen huoma-
tuimmat teoksensa ovat kuuluisat lakikokoelmat
„Recueil g§n4ral des anciennes lois frangaises,

depuis Tan 420 jusqu'ä la rövolution de 1789"

(1822-33, 29 nid.; Decruzy'n, Jourdan'in ja Tail-

landier'n myötävaikutuksella), „Recueil complet
des lois et ordonnances ä compter de 1 avril 1814"

(1820-27; 17 nid.) ja „Pandectes frangaises"

(1834; 2 nid.). (O. K:nen.J.
Isametraalit (kreik. isos = sama, kieltävä a,

ja metron = mitta) , ilmastotieteellisillä kartoilla

käyrät, jotka yhdistävät paikkakuntia, missä
poikkeaminen kuukauden t. yleensä määrätyn
ajanjakson keski- (normaali-) lämmöstä on sama.

(W. 8-m.)
Isanderi, muuan uintihyppy, ks. Uinti.
Isanemonit (kreik. isos = sama, ja anemos =

tuuli), ilmatieteellisillä kartoilla käyrät, jotka
yhdistävät toisiinsa paikkakuntia, joilla vallitsee

sama keskimääräinen tuulenvoimakkuus.
(W. 8-m..)

Isangrim, ,,rautanaamus", suden nimitys eläin-

eepoksessa (ks. t.), esiintyy ensi kerran Koillis-

Ranskassa 1112. Myöhemmin tav. ,,Isegrim".

K. K.
Isanomaalit (kreik. isos = sama, ja anö'malos

= epätasainen) , ilmastotieteellisillä kartoilla käy-
rät, jotka yhdistävät paikkakuntia, missä poik-

keus ilmatieteellisten elementtien (lämpötilan.

ilmanpaineen, tuulten j. n. e.) keski- 1. normaali-
arvoista on sama. Ilmastotieteessä määrätään
esim. erotus seudun havaitun keskilämmön ja

sen maant. leveyden nojalla lasketun keskiläm-
mön välillä. Tämänlaiset i. osoittavat silloin,

mitkä seudut ovat kylmempiä, mitkä lämpöisem-
piä kuin n. s. matemaattisen ilmaston lämpötila
asianomaisella leveysasteella, vrt. I 1 m a n 1 ä m-
pötila ja siihen kuuluvia karttoja. W. S-m.

Isar, Tonavan oikeanpuolinen lisäjoki Baie-
rissa, alkaa Tyrolissa, 1,780 m yi. merenp., virtaa
ensin länttä kohti, kääntyy Scharnitzin luona
(963 m yi. merenp.) pohjoiseen, murtautuu
Kalkkialppein halki ja tulee Baierin alueelle,

missä se, tehden suuren kaaren itään, laskee pää-
jokeensa Deggendorfin alapuolella Isarmundin
luona (312 m yi. merenp.). Pituus 352 km;
jokialue 9,039 km". Tärkeimmät lisäjoet ovat
Loisach ja Amper. Suuren laskunsa vuoksi vain
lautoilla kulkukelpoinen. — I:n varrella on Baie-

rin pääkaupunki Munchen. W. S-m.
Isaskar (hepr. Jissäkär, Hieronymukseu ja

Lutherin kautta on väärä muoto Isaskar tul-

lut yleiseksi), Jaakobin ja Lean viides poika,

joka aina mainitaan rinnan Sebulonin kanssa

(1 Moos. 30i8-2o) • Isaskarin heimo asui pienellä,

mutta hedelmällisellä alueella Jisreelin tasangon
seuduilla (Joos. lOjj-m) tärkeän kauppatien var-

rella ja oli ajoittain kanaanilaisille veronalainen.

(1 Moos. 49,J. Ar. H.

Isatis tinctoria, v ä r i m o r s i n k o, risti-

kukkaisiin kuuluva korkeahko, kalju merenranta-
kasvi, kukat pie-

net, keltaiset, he-

delmät tilleissä

ryhmissä, siipipal-

teisia, litteitä, 1-

siemenisiä, riippu-

via. Kasvaa harvi-

naisena Etelä- ja

Lounais-Suomen
merenrannoilla.

Z:sta valmistettiin

indigoa, ennenkuin
tätä ainetta alet-

tiin Intiasta tuot-

taa. J. A. W.
Isauria, muinai-

nen Vähän-Aasian
maakunta Taurus-
vuoren, Kilikian,

Lykaonian Fryy-
gian ja Pisidian

välillä. Asukkaiden
alkuperästä on tus-

kin mitään tietoja. Heitä pidetään pisidialaisten

sukulaisina. Heidän pääkaupungistaan Isaurasta

on raunioita jäljellä n. 75 km etelään Koniasta.

Kun roomalaiset olivat hävittäneet tämän, perus-

tettiin uusi Isaura, jonka rauniot löydettiin

1901 Dorian luona olevalta tasangolta. Itä-

Rooman keisarit Zeno (474-91) ja Leo IIT

(717-41) olivat isaurialaista syntyperää.

Ischemia (kreik. iskhein = estää, ja haima -

veri), jonkin valtimonhaaran tukkeutumisesta

aiheutunut paikallinen verettömyys. (M. 0-B.)

IscMa [iskiaj (muinoin Inaria), tuliperäi-

nen saari Tyrrhenan-meressä Napolin-lahdessa.

Italian Napoli'n provinssiin kuuluva ; 46,4 km".

I. tinctoria. Jt kuVikiva latv.i, S ok-

sa hedelmineen, 3 alimpia varsileh-

tiä, 4 litu, 5 siemen.
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u. 27,000 as. Korkein kohta, Monte Epomeo
789 m yi. merenp. Kuumia kivennäisvesilähteitä

on runsaasti. Tunnettu viinistään, hedelmistään

ja oivallisesta savestaan. I:n rasituksena ovat

usein uudistuvat maanjäristykset. Pääpaikka
I. (n. 3,000 as.) on piispanistuin. Sillä on ihana
tuomiokirkko, linna, satama ja merikylpylai-
toksia. (W. S-m.)
Ischium (lat. os ischii), istuinluu.

Ischl [isl], kauppala ja kuuluisa kylpypaikka
Ylä-Itävallassa, Salzkammergutissa, Euroopan
hienoimpia ja eniten käytettyjä (lähes 26,000

henkeä v.-ssa), sijaitsee Traun-joen ja Steinach-

Schärdingin radan varrella, 468 m yi. merenp.

;

2,314 as. (1900). Suolatehdas (v:u 1904 tuotanto

15,556 tonnia), suola- ja rikkikylpylähteitä

;

ilmaparantola ja kesäinen virkistyspaikka. —
Ihanat ympäristöt. — V:sta 1856 Itävallan kei-

sari-perhe viettää kesänsä I:issä. (W. S-m.)

Ischuria ks. V e s i u m p i.

Isebel, foinikialaisen kuninkaan Etba'alin ty-

tär, naimisissa Israelin kuninkaan Ahabin
(ks. t.) kanssa. K. T-t.

Isefjord, 40 km pitkä ja 450 km' laaja, moni-
haarainen vuono Sjaellandin pohjoisrannalla Taus-

kassa ; suu 3-4 km leveä ja hiekkamatalikon ta-

kia vain n. 4 m syvä. Sisäosassaan I. laajenee

järventapaiseksi; syvyys keskimäärin 5-9 m.

Se haaraantuu useaan lahteen (vuonoon), joista

Nykopingin-lahti, Lammefjord ja Holbajkin-

vuonot sijaitsevat sen länsiosassa, kapea Roskil-

den-vuono sen itäosassa. — I. on ennen ollut

Kattegatiin laskeva sisäjärvi, joka vasta kivi-

kauden jälkeen on tullut välittömästi meren
yhteyteen. (W. S-m.)

Isegrim ks. Isangrim.
Isere [isu'r]. 1. Rhönen vasemmanpuolinen

syrjäjoki, alkaa Galise-jäätiköltä n. 2,400 m. yi.

merenp., Mont Iseran'in pohjoispuolella, lähellä

Italian rajaa. Se virtaa Tarentaisen- ja Graisi-

vaudan'in-laaksojen kautta ja laskee pääjokeensa
Valencen yläpuolella. I:n pituus ou 290 km, joki-

alue 12,140 km^; se on vuolas ja n. 200 km:n mat-
kan purjehduskelpoinen. — I:n (lat. Isära)

laakso oli jo vanhalla ajalla tärkeä liikeväylä;

siitä päästiin nim. monelle kulkukelpoiselle vuo-

rensolalle. Nykyään seuraavat rauta- ja maan-
tiet sitä pitkät matkat. — 2. Departementti Rans-
kassa, ent. Dauphinön maakunnassa; 8,237 km*,

562,315 as. (1906) 68 km*:llä. Maa on vuorinen,

mutta jokilaaksot ovat hedelmälliset. Harjoite-

taan maanviljelystä, vuorityötä ja teollisuutta.

I. on jaettu 4:ään piirikuntaan. Pääkaupunki
Grenoble (ks. t.). (W. S-m.)

Isetj, joki Venäjällä, Permin kuv., laskee vas.

Toboliin. Pituus n. 533 km. Yläjuoksun varrella

lukuisia teollisuuslaitoksia ja myllyjä.

Isfahan 1. I s p a h a n, Ptolemaioksen As}m-
dana, ent. pääkaupunki Persiassa, I:n maakun-
nassa, Sende Rud-joen varrella hedelmällisellä

tasangolla; 70,000 as., väkiluvultaan Persian kol-

mas. Aikaisemmin kukoistu-skautena väkiluku oli

n. 10-kertainen. N. 40 km pitkän kaupunginmuu-
rin sisäpuolella on nyt laajoja alueita raunio-

kasoina. Vielä säilyneitä loistorakennuksia on
melkolailla: muhkeassa puutarhassa sijaitseva pa-

latsi Tsehil Situn pylväineen, suihkukaivo! neen
ja seiuämaalauksineen. Ali-kapin portti, mos-
keiat Luft Allah ja Medzid-i-Sah — Itämaiden uh-

kein, molemmat viimemainitut maailman suurim-

man torin, Mejdan-i-Sahin varrella y. m. Lukui-

sia basaareja, karavaaniseraljeja, toreja; 13 oppi-

laito.sta. Teollisuus (silkki-, puuvilla y. m. kan-
kaita, aseita-, koristeita j. n. e.) kukoistaa vielä.

Tärkeämpi on kauppa ; useita karavaaniteitä,

m. m. Teheranista Busiriin Persian-lähden ran-

nalle, yhtyy täällä. — Tarun mukaan I:n perusti-

vat Nebukadnezarin vankeuteen viemät juuta-

laiset. Seldzukien hallitessa ajoittain pääkaupun-
kina ja Itämaiden kukoistavimpia. Timur hä-

vitti sen 1300-luvun lopulla. Uusi kukoistus oli

Abbas-Sahin aikana (n. 1600) ; silloin I. jälleen

tuli pääkaupungiksi, jona se oli 1700-Iuvihi

alkuun. E. E. K.
Ishora ks. I z o r a.

Ishpeming [ispemirj], kaupunki Yhdysval-
loissa, Michiganin valtiossa. Michigan- ja Y^lä-

järven välisellä kannaksella. 14,353 as. (1905),
suuri osa skaudinaavilaisia. I. on suurenmoisen
Marquette-rautakaivosalueen keskusta, josta 1902
louhittiin 3,85 milj. tonnia malmia. Myös jalo-

metalleja on löydetty. Malmi viedään Yläj arven
rannalla olevan Marquetten sataman kautta.— I.

on suomalaisasutuksen pääpaikkoja; ensimäiset
suomalaiset asettuivat tänne 1873, nykyään niitä

on noin 2,000. Suomalaisilla on täällä 3 kirkkoa,
2 raittiusseuraa. nuorisoseura, Maccabee-maja
j. n. e. Suomalaisia kauppa- y. m. liikkeitä on
useita. (E. E. K.)

Isidoros [-si'dö-] M lietolainen, bysantti-

lainen arkkitehti ja mekaanikko, rakensi yhdessä
Anthemios Tralles'ilaiseu kanssa Konstantinopolin
Sofia-kirkon (522-537), jonka nelikulmaiselle

pohjalle kohotettua kupolia vieläkin pidetään
konstruktiivisena me.stariteoksena. U-o A'.

Isidorus [-ö'-J. 1. I. Pyhä Pelusiumi-
1 ai n en (Pelusiota), s. n. 370 Aleksand-
riassa, k. n. 440, erään lähellä Pelusiumia Ala-

Egyptissä olleen luostarin arkkimandriitta, jolta

on säilynyt n. 2,000 sen ajan historiaa valaisevaa

kirjettä. Ne ovat Mignes'n „Patrologie grec-

que"n 78: unessa osassa. — 2. I., HLspaliksen (Se-

villan) piispa (todennäköi-sesti v:sta 600). Hä-
nen pääansionsa ovat kirjallista laatua. Kirjalli-

suuden ja tieteellisyyden täydellisen rappiotilan

aikana hän tutki klassikoita ja välitti heidän
tuntemistaan myöhemmälle ajalle. Erikoisesti

mainittava on hänen teoksensa ,,Originum s. ety-

mologiarum libri XX", eräänlainen ensyklopedia,

johon on koottuna tärkeitä tietoja muinaisuu-
desta, lähinnä roomalaisesta. Vähemmän tär-

keitä ovat ,,De differentiis s. proprietate verbo-

rum libri III" ja ,,Liber glossarum". Hänen
teologisista teoksistaan mainittakoon ,,De offi-

ciis ecclesiasticis libri II", „Sententiarum s. de

summo bono libri III" ja ..Liber de viris illustri-

bus sekä historiallinen teos ,,Chronicon usque ad

annum V Heraclii", jossa ou säilynyt lyhyt goot-

tien, vandaalien ja sveevien historia. I. kuoli

636 : hänen päivänsä 4 p. huhtik. Hänen kokoa
Uliksensa aikoinaan väitetyistä dekretaaleista ks.

Pseudo-isidoriset dekretaalit.
(L. H.)

Isim [-i'm]. 1. Piirikunta Tobolskin kuverne
mentissa, Siperiassa, 43,345 km-, 270,463 as. I:n

eteläosa, jonka halki rautatie kulkee, on hedel-

mällistä, pohjoisosa rämeistä maata. — 2. I:n

piirikunnan pääpaikka, sijaitsee liikekelpoisen
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I.-j o e u varriilla: 7,874 as. (1900). Harjoittaa
rukiinkauppaa

;
joulukuussa suuret markkinat

(talia ja nahkoja), joilla käy n. 20,000 muuka-
laista. Talinsulatto. (W. S-m.)

Isis, muinaisegyptiläinen jumalatar, Osiris

jumalan sisar ja puoliso, Horuksen äiti. Alkuaan
I. näkyy olleen This-Abydoksen paikallisjuma-

latar, hedelmällisyyden edustaja, mutta vähitel-

len hänestä tuli egyptiläisten pääjumalatar, jolle

annettiin muitten jumalattarien arvonimet ja

tuntomerkit. Ptolemaiolaisten aikakaudella Isis-

kultti levisi Kreikkaan saakka ja Sullan aikana
se sai jalansijaa Roomassa. Kuva ks. Egypti
TV. vrt. Osiris. K. T-t.

Iskanderijeh [-Ijeh] ks. Aleksandria.
Iskanderun 1. Iskenderun, Alexand-

r e 1 1 e n arab. nimi, kukoistava satamakaupunki
Syyrian rannikolla Iskanderunin 1. Alexandrette-
lahdelman rannalla; n. 6,800 as. I:ssa 1899 käy-
neitten alusten tonniluku n. 400,000. Sen perusti

Aleksanteri Suuri 333 Issoksen taistelun muis-
toksi. (E. E. K.)

Iskender [-e'n-J, Aleksanteri Suuren arabialai-

nen nimi.

Iskos, puuromainen kovettuva seos, rappaus.
Kivi-i., pienistä kivisirpaleista sullomalla 1.

junttaamalla muodostettu kerros tiepinnan vah-

vistamiseksi. Sementti-iskokseksi sanotaan toisi-

naan betonia. J. C-en.

Isku. 1. Mus., säännöllisissä ajanjaksoissa uudis-

tuva sävelen korostus lähi-säveliään voimakkaam-
maksi tahi terävämmäksi (vastaa runomitan
korkoa). Irja on tavallisimmin 4 kussakin sä-

keessä. Tähtimerkinnän yleisen epäjohdonmukai-
suuden vuoksi niitä on joka tahtia kohti milloin 1

milloin 2 (jopa joskus 4), esim.: nuottikuva 1.

!/(ena/i m/!/ia/l. Aoit^on alla,^

Kussakin säkeessä on yksi isku (tav. ensimäinen)
muita pontevampi (pääisku). Sitä lähinnä
on 4-iskuisessa säkeessä 3:s (sivuisku); mo-
lemmat muut iskut ovat sitäkin heikommat (v ä-

P.-i. v.-i. s.-i. v.-i.

li-iskuja); 1. 2. 3. 4. — Paitsi 4-iskuisia

säkeitä tavataan myös 2-, 3-, 5- ja 6-iskuisia, eten-
kin korkeammassa taidemusiikissa.-

—

I s k u a 1 a,

välimatka yhdestä iskusta seuraavaan. I:t ovat
joko tasajakoisia (ks. ed. esim.) tahi 3-jakoisia,

(nuottikuva 2). Ne saattavat myös olla keskenään
yhtäpitkiä (kuten ed. esim.), tahi sopusuhtai-
sesti vaihtelemalla eripitkiä, niin että toiset i:t

ovat tasan kaksin kerroin toisten mittaiset, esim.:

nuottikuva 3.

— Iskullinen on sävel tai paussi, jonka
kohdalle isku sattuu (iskupaussi, isku-
sävel). — 1 s k u t o n on sävel t. paussi, jolle

ei tule iskua. — Tskuttaminen, sävellyksen
iskusuhteitten merkitseminen. — Iskutus,

iskusuhteitten huomioonottaminen laulu- tahi

soittoesityksessä (hyvä t. epätarkka i.). /. K.
2. Tckn. Männän i., matka, jonka höyry-

koneen, polttomoottorin, pumpun y. m. mäntä
kulkee silinterin toisesta päästä toiseen. Jos
i:n pituus on s, ja akselia kiertoluku minuu-
tissa n, saadaan männän sekuntinen keskinopeus

c kaavasta c=-n s

~3Ö' E. S-a.

Iskuhaka 1. entraushaka (ruots. änter-
hake), keveä, 5- tahi 6-haarainen, ketjun tahi köy-
den päähän kiinnitetty ankkuri, joka purje-sota-

laivojen aikana heitettiin vihollisen laivan par-

taaseen tahi mastoköysiin pitämään laivaa kiinni,

kun siilien tehtiin ryntäys. E. S-a.

Iskukalastus ks. Kalastus.
Iskukone, johtokiskojen ohjaama paino,

käsivoimalla tahi vintturilla nostet;

määrätystä korkeudesta pudote-
taan vapaasti alas. I:tta käyte-

tään rahapajoissa ja muissa pai-

koin, joissa tulee kysymykseen ra-

hojen, mitalien y. m. lyönti, sekä
myöskin aineenkoetuslaitoksissa

joissa aineiden kestävyyttä koetel-

laan. Jälkimäisissä tapauksissa

enimmäkseen koetellaan aineen pu-,

ristuskestävyyttä, jolloin käyte-

tään kuutionmuotoisia koekappa-
leita ja määrätään se iskutyö(paino

X pudotuskorkeus) , laskettuna kap-
paleen kuutiosentimetriä kohti,

mikä tarvitaan joko murtamaan
kappaletta, tahi, jos aine on sit-

keätä, lyömään kappale kokoon
niin paljon, että sen korkeus supis-

tuu ^/s alkuperäisestä. Kuva esit-

tää Tekn. korkeakoulun i:tta;

siinä on paino 18 kg ja suurin
pudotuskorkeus 3 m. E. S-a.

Iskukorkeus, pudotinkoneissa,
esim. paalujuntissa, se korkeus,

(junttaluoti) pudotetaan.

Iskunlukija ilmaisee joukun koneen iskujen

luvun määrättynä aikana. I:n pääosat ovat useita

koteloon suljettuja pyöriä, kukin varustettu nu-

meroilla 0-9, joista kulloinkin ainoas-

taan yksi numero kustakin pyörästä
näkyy kotelon aukosta (kuva 1). I:sta

ulkonee vipu, joka saa heiluvan liik-

keen jostakin edestakaisin liikkuvasta

koueosa.sta, ja joka vaikuttaa yksik-

köjen pyörään siten, että tämä kulia-

1

kin heilahduksella pyörii ^/,o kierrok-

sen jotta uusi numero tulee näkyviin.

Mekanismi on tehty siten, että kuu
numero 9 muuttuu 0:ksi niin viereinenkin pyörä

pyörii yhden askeleen eteenpäin, jotta esim. lukua

099 seuraa 100.

I:hin luetaan myös kierrosten

lukijat, jotka ilmaisevat pyöri-

vän akselin kierrosten luvun.

Liike johdetaan niihin tavalli-

sesti siten, että koneen ulko-

neva, päästä kartionmuotoi-

nen akseli painetaan koneen
akselin päätä vastaan, joten se

pyörii tämän mukana. Näitten

kojeitten rakenne voi olla joko Kuva

Iskukone.

jolta paino

Kuva 1.
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sama kuin i:n, jolla on eri, numeroilla varus-

tettuja pyöriä, joista kierrosten luku nähdään,

tahi on kojeen akseli varustettu ruuvikierteillä,

jotka välittävät liikkeen siirron taulupyörään

(kuva 2). Jälkimäisessä tapauksessa käytetään

usein vieretysten 2 hammaspyörää, joista toisella

on 100 ja toisella 101 hammasta, joten akselin

kierrettyä 100 kertaa toinen pyörä jää yhden
hammasvälin toisesta jäljelle; silloin on toiseen

pyörään kiinnitetty taulu ja toiseen osotin.

Toinen laji i:oita ovat n. s. takymetrit, jotka

suorastaan ilmaisevat minuuttisen kierrosluvun.

E. S-a.

Iskuputki, sji;ytysputki, jota käytetään am-
puma-aseiden heittokappaleissa niiden sytytti-

minä. Kranaateissa on n. s. perkus-
sionisytyttäjä, jonka muodostaa räjähdys-

hopeasta valmistetulla nallipanoksella päättyvä

putki. Kranaatin sattuessa maaliinsa iskee put-

kessa olefa ueula nallipanokseen, sytyttäen sen,

jolloin tuli putkea myöten siirtyy kranaatin rä-

jähdyspanokseen. Srapnelleissa, joiden tu-

lee räjähtää ilmassa määrätyn välimatkan päässä,

käytetään n. s. rengassytyttäjää, joka
voidaan asettaa tarpeellisen ajan mukaan.

M. V. H.

Iskuväli ke. Sähköpurkaus.
Isla, Jose Francisco de (1703-81), esp.

kirjailija, sai huolellisen ka.svatuksen ja astui

l6-vuotiaana jesuiittain veljeskuntaan. Aluksi
käännettyään eräitä ranskalaisia teoksia hän
osoittautui oivalliseksi satiirikoksi pikku kirjoi-

telmassaan ,,E1 dia grande de Navarra", jossa

niin taitavalla ironialla käsitteli Ferdinand
VI:n komeita kruunausjuhlallisuuksia, etteivät

ironian esineet aluksi huomanneet oikeata tar-

koitusta, vaan kiittivät tekijää. I:n pääteos on
satiiris-didaktinen romaani ,.Historia del fa-

moso predicador Fray Gerundio de Campazas,
alias Zotes" (1758, I osa), jonka hän julkaisi

salanimellä Francisco Lobon de Sala-
z a r. Hän ruoskii siinä karikeeraten, mutta
samalla purevan sattuvasti aikansa saarnaajia

ja saarnoja. Tämä teos herätti tavatonta huo-

miota, mutta samalla niin katkeraa paheksu-
mista papiston puolelta, että inkvisitsioni sen

kielsi. Kun jesuiitat 1767 karkoitettiin Espan-
jasta, läksi I. Bolognaan, mistä käsin sai toi-

mitetuksi painosta mainitun romaaninsa toisen

osan (1770). ,,Fray Gerundio" romaanista, jo-

hon myöhemmin liittyi 3:s osa, tuli yksi aikansa
luetuimpia kirjoja, ja samoin kuin „Don Quijote"

se muuttui sananparrelliseksi. I:n tekemä „Gil

Blas" (vrt. Lesage) romaanin esp. käännös, „Car-

tas familiare.s" (ilm. hänen kuoltuaan 1786-89),

tarjoaa esp. kirjatyylin esikuvan, ja saarnat ,,Ser-

mones" osoittavat hänet vapautuneeksi niistä

aikansa saarnatyylin nurinkurisuuksista, joita

hän vitsoi kuului-sassa romaanissaan. [Gaudeau,
,,Les precheurs burlesques en Espagne au XVIII
«iöcle. ttude sur P. I.sla" (1891).] J. H-l,

Islami, Muhammedin (ks. t.) perustaman us-

konnon omaperäinen nimitys (oik. islam = »an-

taumus", ,,alistuminen Jumalan tahtoon"; sa-

masta juuresta johtuu mHs/im = „muhamettilai-
nen"). Alkuperältään i. käsittää juutalaisia ja

kristillisiä sekä parsilaisia ja muinaisarabia-
laisia pakanallisia aineksia, joita Muhammedin
ei onnistunut sulattaa yhteen. Pääponsi Muham-

medin opissa on, että Jumala on yksi ainoa. Tällä

opillaan hän tahtoi vastustaa sekä muinaisara-

bialaista polyteismiä että kristinuskoakin, jonka
kolminaisuusoppi hänestä oli monen jumalan pal-

velusta. „Sano: Jumala on yksi, Jumala on ian-

kaikkinen ; hän ei siittänyt, hän ei ole syntynyt,

eikä kukaan ole hänen vertaisensa", sanotaan
Koraanissa ja usein siinä kielletään Kristuksen
jumalallinen luonto. Jumalan tavallinen nimitys
on Allah (ks. t.), jonka asemesta Muhammed
yhteen aikaan suosi juutalaiselta taholta tullutta

nimitystä Rähmän ,,armahtaja". Lisäksi Juma-
lasta käytetään 99 tuntonimeä, jotka Vanhan
testamentin tavoin enimmäkseen kohdistuvat
Jumalan herruuteen. Allah on arrab „herra",

,,omistaja"; ihmiset ovat hänen orjansa 'ihäd.

Ihmisen suurin hyvä avu on tu'a s. o. kuuliai-

suus, alistuminen Jumalan tahtoon (islam J; synti

on ma'sija 1. vastahakoisuus. Yhteydessä tämän
käsityksen kanssa on islamin jyrkkä sallimus-

oppi, joka paikoittain pistää esille jo Koraa-
nissa, vaikka siinä toisin paikoin myönnetään
ihmisen vapaa tahto. Jumalasta puhuttaissa
käytetään jokseenkin törkeätä antropomorfis-
mia. Sitävastoin Jumalan kuvallinen esittäminen
on kielletty. Paitsi Jumalaa i:n tärkeimmät
uskonkappaleet koskevat enkelejä, profeettoja,

pyhiä kirjoja ja viimeistä tuomiota. Enkelien
joukossa huomataan ,,pyhä henki", joka myöhem-
min indentifioitiin Gabrielin kanssa, ja Iblis

(< diabolos) 1. saitän (saatana). Lisäksi mu-
hammettilaiset niinkuin heidän pakanalliset esi-

isänsä olettavat joukon joko hyviä tai pahoja
henkiolentoja (ks. D z i n n i t) . Profeettoja on

i:n mukaan esiintynyt suuri joukko. Tärkeimmät
ovat Aadam, Noa, Abraham, Mooses, Jeesus ja

Muhammed, joista kukin on edeltäjäänsä suu-

rempi ja Muhammed viimeinen ja suurin. Ku-
kin profeetta on tuonut mukanansa pyhän kir-

jan. Pyhiksi kirjoiksi tunnustetaan paitsi Ko-
raania Mooseksen kirjat, Psalttari ja Evanke-
liumit, joitten oikean sisällyksen juutalaiset ja

kristityt muka ovat väärentäneet. Viimeisessä

tuomiossa jokainen tuomitaan töittensä mukaan
joko paratiisiin (dzenne ks. t. ja H u u r i t)

taikka helvettiin, joita paikkoja kuvaillaan

aistillisella realismilla. Paratiisiin uskottoman
on mahdoton päästä, mutta uskovaisille kaatu-

minen pyhässä sodassa (ks. D z i h ä d) ehdotto-

masti varaa autuuden, joka muuten riippuu

heidän töistään ja profeetan esirukouksesta. I:n

harjoittamiseen kuuluu viisi päätehtävää: uskon-

tunnustuksen lausuminen (ks. Allah), rukous

(sälät), joka toimitetaan viidesti vuorokaudessa
ja paitsi lausuttavia sanoja käsittää määrätyt
pesut, polvistukset ja ruumiinasennot, almujen

antaminen köyhien ylläpitämiseksi ja oikean

uskon levittämiseksi, paastoaminen koko Rama-
dan kuun auringon noususta iltaan saakka ja

pyhiinvaeltaminen Mekkaan (ks. D s u 1 h i d-

dza), mikä menoineen on perintö pakanuuden
ajoilta(ks. Kaaba). Juutalaisten tavoin muham-
mettilaiset noudattavat erinäisiä ruokalakeja.

Viininjuonti on kielletty. Ympärileikkaus säilyy

pakanuuden ajalta. Aviota koskevat määräykset
rajoittavat aviovaimojen luvun neljäksi, mutta
suovat miehelle orjattarien vapaan käytännön.
Sapattilepo ja mystillisen sakramentin käyttö

ovat tuntemattomat. Viikon pyhäpäivä on per-
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jantai, jolloin moskeioissa (ks. M o s k e i a) pi-

detään jumalanpalvelus. Tärkeimmät juhlat ovat
aVid alkebir ,,suuri juhla" ja 'id alfitr „paaston-
lopettamisjuhla" (ks. B ei ram). — I:n opit ja
ihmiselle asettamat vaatimukset ovat yksinker-
taiset ja verrattain helposti noudatettavissa.
Siinä lieneekin pääsyy tämän uskonnon nopeaan
ja laajaan levenemiseen etupäässä Aasiassa ja

Afrikassa. I:n tunnustajien luku nousee ny-
kyään noin 200 miljoonaan. I:n pyhänä perus-
kirjana pysyy yhä edelleen Koraani. Mutta
auktoriteetin ar\'oon sen rinnalle pääsi jo

8:nella vuosis:lla sunna 1. kaikki uskonnolliset

ja oikeusopilliset määräykset, jotka perustuvat
hadiisiin (ks. t. ja Arabian kieli ja kir-
jallisuus, I, 510), ja idzmä' (,,yhdenmukai-
suus", consensus ecclesice) 1. yleisesti noudatettu
tapa selittää Koraania ja sunnaa. Tutustuminen
kreikkalaiseen filosofiaan ja persialaisten pääsy
johtavaan asemaan islamilaisessa maailmassa sai

aikaan, että uskonnollisellakin alalla ilmeni
uusia virtauksia ja niistä johtuvaa eriuskolai-

suutta. Tärkeimmät lahkot i:n varhemmalla
aikakaudella olivat si'iitit (ks. t.), kharidziitit 1.

eristyneet, jotka vaatien jokaiselta muslimilta eh-

dotonta hurskautta ja lainkuuliaisuutta eivät hy-
väksyneet kalifiksi kuin parhaimman muslimin,
ja mutasiliitit 1. islamin ratsionalistit, jotka
koettivat sovittaa sunnalaista uskonoppia järjen
vaatimuksiin. Alkuaan tunnettuina nimellä kada-
riidit, syystä että he tunnustivat ihmisen vapaan
tahdon, he m. m. hylkäsivät cikeau.skoisten opin,

että Koraani on hiomaton ja iankaikkinen. Abbasi-
dikalifien suosimana mutasiliittien oppi sai kanna-
tusta oppineitten piireissä. As'ari 10:nnellä vuosis.

koetti välittää oikeauskoisuuden ja mutasiliittien
opin vastakohtia. Hänen jälkeensä yleinen mieli-

pide on, että Jumala saa aikaan ihmisen sekä hyvät
että pahat työt, jos kohta töitten valinta riip-

puu ihmisen tahdosta, toiseksi, että Koraani, aina-

kin sen taivaallinen alkukappale, on luomaton ja

iankaikkinen, ja kolmanneksi, että Jumalalla to-

dellakin on Koraanissa hänelle annetut ominai-
suudet, vrt. Babi, Ismaililaiset, Sufilai-
8 u u s, V a h h a b i i t i t. [v. Kremer, ,,Geschichte
der herrschenden Ideen des Islams" (1868), A.
Muller, „Der Islam» (1885-87), Goldziher, „Die
Religion des Islam" (Kultur der Gegenwart I,

3. 1, 1906), „Vorlesungen tiber den T. "(1910), Nöl-
deke, „Orientalische Skizzen" (1892), K. Tallqvist,

„Muhammedilaisten rukous" (Valvoja, 1892),
Hughes, ,,A dictionary of islam" (1895), Pautz,
„Muhammeds Lehre von der Offenbarung" (1898),
Houdas, „L'islamisme" (1904), Carra de Vaux,
„La doctrine de Fislam" (1909), Houtsma ja
Schaade, „Enzyklopädie des islam" (1898 seur.),

„Der Islam" (aikakausk., 1910 seur.).] K. T-t.

Islannin-jäkälä (Cetraria islandica), kaikissa
pohjoisissa maissa ja Etelä-Euroopan vuorilla ka-
ruilla, kuivilla paikoilla yleinen jäkälä. Sekovarsi
n. 5-10 cm korkea, litteä, usein hankahaarai-
sesti liuskainen, reunat varustetut lyhyillä, tan-
keilla karvamuodostuksilla, yläosien päivänpuoli
kiiltävän ruskeanvihreä, varjopuoli harmaanval-
kea valkeine sisäänpainuneine pisteineen, tyvi
alinna veripunaiueu. Jäkälä sisältää pääasiassa
n. s. j ä k ä 1 ä t ä r k k e 1 y s t ä (n. 70%) ja
erästä katkera-ainetta, cetrariinia (n. 2%). Nämä
aineet liukenevat 20 osaan kiehuvaa vettä muodos-

Islannin-jakiilil.

taen keitoksen jähdyttyä hyytelön, jonka katkera
maku voidaan poistaa käsittelemällä sitä potaska-
liuoksella. Tällä tavoin
valmistettuna sitä käy-
tetään rintatautilääk-
keenä (Suom. farmak.
Helien islandicus amari-
tie privatus). Happojen
vaikutuksesta jäkälä-
tärkkelys muuttuu käy-
miselle alttiiksi soke-
riksi, jonka vuoksi sitä

saattaa käyttää väkivii-

nan valmistukseen. Is-

lannissa oli jauhettu i.

ennen yleisesti, nykyisin vain nälkävuosina käy-
tetty ravintoaine. Sitä käytetään myös kotivär-
jäyksessä. J. A. W.

Islannin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli. Is-

lannin kieli muodostaa yhdessä ruotsin, tanskan,
norjan ja Fär-saarten kielten kanssa skandinaa-
vilaisen eli pohjoismaisen kieliryhmän suuressa
germaanilaisessa kieliheimossa. Alkuperältään
tämä kieli on eri muinais-norj alaisten murteitten
sekoitusta, ja sen kehityksessä voidaan erottaa
kaksi pääjaksoa, uskonpuhdistus rajana: mui-
nais-islanninjanykyis-islannin kieli.

Edellisen historiassa on erittäin huomattava n. s.

klassillinen islannin kieli (noin vv. 1200-

1350), jota usein yhdessä muinais-norjan kielen

kanssa sanotaan norrsent mäl iksi eli n o r-

r se n a tungaksi ja jolla meille on säilynyt
erittäin tärkeä ja monipuolinen Islannin kirjal-

lisuus. Jo ennen tämän ajanjakson alkua islan-

nin kieli osoittaa niin suuria eroavaisuuksia
muinais-norjan kielestä että todellakin voi puhua
eri kielestä. Näistä mainittakoon seuraavat:

1) M on islannissa useammin kuin norjassa vai-

kuttanut n. s. äänteenmukauksen(omljud, umlaut),
esim. isl. forum, mutta norj. farum (,,me läh-

demme") ; 2) h on sanan alussa säilynyt l:u, ?^:n

ja r:n edessä islannissa, esim. isl. hlutr, hniga,

Iiris (norj. lutr -o&a.,, «if/a = niiata, ?-js = vitsa)
;

3) fn:n säilyminen islannissa (norjassa muuttu-
nut mn :ksi), esim. isl. hrafn, norj. ramn
,,korppi"; 4) a: n, o:n ja u:n pidentymä muuta-
mien konsonanttiyhtymien edessä, esim. ulfr

(norj. ulv = susi), fölkr (norj. /"oZfc = kansa) häls

(norj. 7ia/s = kaula) . — Nykyis-islannin kieli

eroaa äänneasultaan suuresti muinais-islannista,

mutta oikeinkirjoitus on pääasiallisesti pysynyt
klassillisen ajanjakson kannalla. Tärkein kai-

kista muutoksista on kaikille nykyis-skandinaa-
vilaisille kielille yhteinen lyhyen pääkorollisen

vokaalin pidentymä, esim. täla = puhua (muin.-

isl. täla) . — Sanavarastosta mainittakoon, että

viimeisellä vuosisadalla kieltä on liarvinaisen sit-

keällä johdonmukaisuudella puhdistettu vieraista

lainasanoista, joitten korvaukseksi on muodos-
tettu uusia, usein hyvinkin sattuvia isl. sanoja.

2. Kirjallisuus. Millään muulla pohjois-

maalla ei ole niin rikas muinaiskirjallisuus kuin
Islannilla. Se on epäilemättä koko keskiajan huo-

mattavimpia ilmiöitä. Tuolla kaukaisella, pohjoi-

seen napapiiriin rajoittuvalla saarella, kaukana
inhimillisen sivistyksen perimmäisistäkin raja-

pyj^keistä luovat Norjan suurisukuisista suur-

talonpojista polveutuvat, vapauttaan ja muinai-

suuttaan rakastavat islantilaiset kirjallisuuden,
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joka etsii vertojaan ja jolla muittenkin pohjois-

maitten muinaisuuden tuntemiseen nähden on

äärettömän suuri merkityksensä. Tosin tutkijat

eivät vielä ole päässeet yksimielisyyteen siitä,

ovatko vanhimmissa islantilaisissa käsikirjoituk-

sissa säilyneet kirjalliset tuotteet todellakin islan-

tilaisten omaa työtä vai ovatko ne ehkä vain

myöhempiä jäljennöksiä vanhemmasta Norjassa

tai Britannian skandinaavisissa siirtoloissa syn-

tyneestä kirjallisuudesta. Mutta joka tapauk-

sessa voidaan tätäkin kirjallisuutta monesta
syystä nimittää islantilaiseksi.

Kristinusko tuotiin Islantiin 10:nnen vuosis.

loppupuolella ja tunnustettiin lailliseksi v:n 1000

yleisillä maapäivillä (Alting). Mutta tämä ta-

pahtuma ei Islannissa aikaansaanut yhtä suuria

muutoksia kuin pohjoismaissa. Iklaallikkojen ja

pappein sivistyksessä ei ollut yhtä suurta ero-

tusta kuin muualla. Papit saattoivat täällä kau-

kaisella, suuren meren suojaamalla saarellansa

elää vapaina kansalaistensa keskuudessa noudatta-

matta kaikkia kirkon määräyksiä: he elivät avio-

liitossa, kuten pakanalliset papit ennen heitä oli-

vat tehneet, ja tulivat siten lujemmin sidotuiksi

kansaansa, he rakastivat muinaisuuttaan ja otti-

vat talteen pakanalliset muistot, runot ja sadut.

He siis suuressa määrin edistivät pakanuuden-
ajan kirjallisten muistomerkkien säilyttämistä,

kun muualla papisto päin vastoin mitä innok-

kaimmin hävitti kaiken, mikä vain saattoi estää

kristinuskon voittoa pakanuudesta. Tällä tavoin

on pakanuuden viimeisiltä vuosisadoilta säilynyt

useita tuntemattomain runoilijain tekemiä eepil-

lisiä ja didaktisia runoja, joista useimmat ovat

julkaistut n. s. V a n h e m m a s s a eli Samun-
din Eddassa (ks. Edda). — Nämä vanhat,

usein ylevän kauniit runot ovat epäilemättä vain
osia rikkaasta, yli koko Skandinaavian tunne-

tusta kansanrunoudesta. Sen todistavat useat rii-

mukirjoitukset, kallioissa säilyneet kuvapiirrok-

set, Saxo Grammatieuksen kertomukset, uudem-
man ajan kansanrunot ja monet muut seikat.

Ei mikään Eddan runoista ole 800-luvun loppu-

puoliskoa vanhempi; useimmat ovat syntyneet

900-luvulla ja 1000-luvun alkupuolella.

Näihin runoihin liittyy lähei-sesti n. s. s k a 1 d i-

runous, joka edellisistä eroaa pääasiallisesti

ailieenvalinnan ja taitehikkaamman tai oikeam-

min mutkikkaamman muodon puole.sta. Sitäpaitsi

skaldi- runot ovat tunnettujen henkilöitten (skal-

dein) sepittämiä.

Skaldi-runotkin tosin joskus käsittelevät ai-

heita vanhoista jumalais- ja sankarisaduista,

mutta useimmiten ne kuitenkin ylistävät jonkun
historiallisen henkilön urotöitä — tavallisesti

sen ruhtinaan, jonka hovissa runoilija eli — ja

saavat täten usein historiallisen merkityksen

(n. s. dräpat). Vanhimmat skaldi-runot oli-

vat n. s. k i 1 p 1 1 a u 1 u j a. Muinaisskandinaa-
visilla ruhtinailla oli tapana lähettää runoili-

jallensa kilpi lahjaksi, ja kiitollisuutensa osoi-

tukseksi tämä sepitti runon kilpeen piirretyistä

kuvista. Usein skaldi-runot olivat genealogisia:

ylisteltävän esi-isät lueteltiin aina siihen juma-
laan asti, jo.sta hänen arveltiin polveutuvan. —
Edda-runojen yksinkertainen, 4- (tai 5-) tavuinen
f o r n y r f/ i s 1 a g kehittyy skaldi-runoudessa

kuusitavuiseksi dröttkvae(fr hättr nimi-

.seksi runomitaksi, missä paitsi alkusointua (allit-

teratsionia) on myöskin sisäsointua (assonansia)

,

sekä loppusointuiseksi runhenda ksi. — Skal-

di-runoille kuvaavinta on kuitenkin ylenmääräi-

nen kuvannollisten nimityksien, runollisten kään-

teitten sekä monenlaisten kuva- ja mukailulau-

seitten (n. s. k e n n i n g ien) käyttäminen, joka

tekee koko tämän runouden, varsinkin myöhem-
pinä aikoina, hyvin vaikeatajuiseksi ja edellyttää

syvää muinais.skandinaavilaisten jumalaistarujen

tuntemista. Niinpä oli esim. noin 90 merta
ja lukemattomia kuningasta merkitseviä sy-

nonyymejä.
Ensimäiset skaldit olivat norjalaisia ja van-

himpana mainitaan puoleksi myytillinen Brage
Vanha (n. 800). Harald Kaunotukan skal-

deista ovat tunnetuimmat Hvinistä kotoisin oleva

T j o d o 1 f , merkillisen historiallis-genealogisen

Ynglingatalin tekijä, sekä Thorbjörn
Hornklofi, joka on kirjoittanut arvokkaita

kuvauksia Haraldin sekä urotöistä että hovielä-

mästä. Norjan etevimpiä skaldeja oli Eyvind
Skäldaspillir, joka runossaan Häkonarmäl
kuvaa kuningas Hakon Adalsteinsfostrin vii-

meistä taistelua, hänen kuolemaansa ja vastaan-

ottoaan Valhallassa. — Kun skaldi-runous 900-

luvulla ehtyi Norjassa, levisi se sieltä Islantiin,

missä se sitten kauan kukoisti. Islantilaiset skal-

dit matkustivat toisesta ruhtinaanhovista toiseen,

ottivat osaa ruhtinasten sotaretkiin ja hovielä-

mään, saivat runoistaan suuria lahjoja ja pala-

sivat joskus vanhoilla päivillään kuuluisina ja

rikkaina isäinsä saareen. Vielä 1200-luvun keski-

vaiheilla tuli Birger jaarlin hoviin Ruotsiin ru-

noilija ja historioitsija St uria Thords-
s o n. Kuuluisin kaikista Islannin skaldei.sta on

Egil Skallagrimsson (904-990, ks. t.),

muinaisajan etevimpiä runoilijoita. Seuraavan
ajan tärkeimmistä skaldeista mainittakoot

Hallfred Vandraetfaskäld, Olavi Trygg-

venpojan mainio hovirunoilija, sekä G u n n-

laug Ormstunga ja S k ä 1 d-H r a f n, tun-

nettuja lemmenlauluistaan.

Vaikka kristinusko, kuten mainittiin, jo v.

1000 laillistettiin Islannissa, pysyivät skaldi-

runot vielä kauan pääasiallisesti pakanallisella

pohjalla. Mitään kristinuskon aikaansaamaa aja-

tustapojen muuttumista ei niissä juuri huomaa.
Kuitenkin on muutamia sellaisia runoja ole-

massa, jotka käsittelevät kristillisiä aineita ja

antavat kristillis-moraalisia neuvoja. Kauniim-
pia tuotteita tällä alalla ovat S 6 1 a r 1 j 6 (f (.,Au-
rinkolaulu") luultavasti 1100-luvulta, ja E y-

stein Äsgrimssonin (ks. t.) kuuluisa

Lilja niminen runo (n. 1360).

Islantilaisen kirjallisuuden maine perustuu

suureksi osaksi myöskin sen proosakirjallisuu-

teen ja varsinkin sen ,,s a g o i h i n", joitten

vertaista emme tapaa millään muulla muinais-

ajan germaanilaisella kansalla. Saga sana mer-

kit.see yksinkertaisesti kertomusta eli tarinaa,

olkoonpa se sisällykseltään historiallinen tai

my.vtillinen. Jo aikaisin oli Islannissa saga-ker-

tojia ja heidän tarinansa siirtyivät suusanalli-

sina sukupolvesta sukupolveen. liriläi.sen sagan

tapaan otettiin niihin usein osia samoja aiheita

käsittelevistä runoista. Vähitellen alettiin kirjoit-

taa muistiin vanhoja suusanallisia tarinoita;

mutta tämä tapahtui vasta sen jälkeen kuin lati-

nalainen kirjaimisto oli tullut tunnetuksi pohjois-
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maissa. Saga-kirjoitus alkaa siis n. 1120 ja jatkuu
14:nnen vuosis. loppupuolelle saakka; sen loisto-

aikaa on 13:nnen vuosis. ensimäinen puolisko. —
Sagat käsittelevät osaksi Islannin, osaksi Tans-

kan ja Norjan historiaa, esittäen joko yksityisten

henkilöitten tai kokonaisten sukujen ja seutujen
vaiheita. Tavallisesti ne ovat hyvin objektiivisia

ja puolueettomasti esitettyjä, mutta kun ne ovat
muistiinpantuja vasta noin kahdensadan vuoden
kuluttua niiden syntymisestä, ei niitten historial-

linen arvo voi olla kovin suuri. Luotettavimmat
ovat ne sagat, jotka ovat kirjoitetut samalla seu-

dulla, mikä on ollut niiden esittämien tapausten
sattumapaikka. Saga tavallisesti alkaa esittä-

mällä päähenkilöitten sukua ja päättyy usein

niiden traagilliseen veriseen kuolemaan. Esitys
on korutonta, mutta voimakasta ja mukaansa
tempaavaa. Päähenkilöt ovat selväpiirteisiä ja

usein mitä suurimmalla psykologisella voimalla
kuvattuja.

Ensimäinen, joka alkoi kirjoittaa muistiin
vanhoja historiallisia sagoja, oli pappi
Are Frode (1067-1148, ks. t.), jonka „Islen-

dingabök", lyhyesti esittää Islannin historiaa

v:een 1120. Hän aloitti myöskin tunnetun teoksen
,,Landnämab6k", joka kertoo Islannin asuttami-
sesta ja sisältää n. 3,000 henkilönnimeä ja 1,400

paikannimeä. Teosta jatkoi St uria Thords-
s o n. — Islantilaisista suku-sagoista ovat tär-

keimmät Egilssaga (ks. E g i 1 i n-t arina)
ja Njälssaga. Edellinen kertoo sankarista
ja runoilijasta Egil Skallagrimssonista, jälki-

mäinen esittää joukon sekä koomillisia että

verisiä kohtauksia ja on sekä luonteenkuvauk-
sen ja tyylinsä että erinomaisen rikkaan kult-

tuurihistoriallisen aineistonsa puolesta Islannin
mieltäkiinnittävin saga. Jo Are Frode oli tutki-

nut Norjan vanhinta historiaa ja myöhempien
historiantutkijain varsinaisena tutkimusalana
olivat Norjan kuninkaat. V:n 1200 vaiheilla oli

olemassa sagoja melkein kaikista Norjan kunin-
kaista (Olavi Tryggvenpojasta, Olavi Pyhästä,
Sverrestä y. m.) ja vähitellen alettiin koota
näitä yhteen kirjaan. Vanhin tällainen kokoelma
on ,,Agrip" noin v:lta 1190. Toinen on ,,Mor-

kinskinna", vuodelta 1220, joka käsittelee aikaa
v:sta 1035 v:een 1157. Vielä huomattavampi on
,,Fagrskinna", vuodelta 1240, joka ansiokkaasti
käsittelee aikaa Halfdan Mustan ajoilta v:een
1177. Kaikki nämä teokset ovat olleet lähteinä
pohjois-skandinaavisen kirjallisuuden etevim-
mälle ja ensimäiselle todellisesti historiallisesti

arvokkaalle teokselle, Snorre Sturlasonin
„Heimskringlalle" (ks. t.). Se alkaa kuvauksella
jumalista polveutuvasta Ynglinga-suvusta ja esit-

tää sitten Norjan kuninkaitten vaiheita v:teen

1177 siten, että toinen saga aina on edellytyk-

senä toiselle. Kompositsionissa tämä kokoelma
siis eroaa kaikista edellisistä ja lähteitä tekijä

käyttää hyvin kriitillisesti. — Tanskan histo-

riaa käsitellään „Kn3'tlingasagassa" ja ,,Jomsvi-

kingasagassa", Ruotsin vanhimpia vaiheita taas
esitetään useissa pikkukertomuksissa (esim.

Styrbjörn Vahvasta, Ingvar Vittfarnesta y. m.).
— ,,Emundssaga" antaa lisiä Venäjän historialle

lOOO-luvuUa.
Paitsi historiallisia sagoja tapaamme islanti-

laisessa kirjallisuudessa myöskin m y y t i 1 1 i-

siS ja romantillisia aiheita käsitteleviä.

Vanhat runot muuttuivat vähitellen myytillisiksi

saduiksi. Näistä on ensimäisenä mainittava „Völ-

sungasaga", joka käsittelee samaa tarinaa kuin
Eddan Sigurd-runot. Vanhoihin runoihin pe-

rustuu myöskin „Hervararsaga", joka kertoo
Tirfing-miekasta, Angantyrista, Orvar Oddista,
hunnien ja goottien mahtavasta taistelusta y. m.
Komantillisen kauniin kuvauksen viikinkielä-
mästä antavat »Ragnar Lodbroks saga" ja

,,Fridtjofssaga". — Myöhemmin käännettiin is-

lannin kielelle useita ulkomailta tulleita satuja,
tarinoita ja ritariromaaneja. Sellaisia ovat esim.
,,Tristrams och Isodds saga", „Percivals saga",
,,Fl6res och Blankiflörs saga" y. m.
Tieteellisen kirjallisuuden tuotteista mai-

nittakoon tärkeimpinä „Nuorempi eli Snorren
Edda" ja „Speculum regale" eli „Konungs skugg-
siä". Edellisestä ks. E d d a. Jälkimäisessä filo-

sofis-didaktisessa teoksessa tekijä käsittelee val-

tiollisia ja eetillisiä kysymyksiä sekä antaa tär-

keitä meteorologisia ja maantieteellisiä tietoja

Atlantin valtamerestä, Islannista, Grönlannista
ja Irlannista.

15:nnellä vuosis. henkinen elämä Islannissa on
lamassa, mutta uskonpuhdistus tuo mukanaan
uuden henkisen kohoamisen. Kirjallisuus saa nyt
pääasiallisesti uskonnollisen leiman. Vasta
18:nnen vuosis. keskivaiheilla maallinen runous
kohoaa suurempaan arvoon. Kansalliset pyrinnöt
astuvat etualalle. Oppineita seuroja perus-

tettiin ja runoutta edustivat useat lahjakkaat
harjoittajat, kuten lyyrikko J6n Thorläks-
s o n (k. 1819) ja Islannin ensimäinen draamalli-
nen kirjailija Sigurd ur P4tursson
(k. 1827). — 19:nnen vuosisadan edellisellä puo-

liskolla islantilainen runoilemistaide kohoaa to-

delliseksi runoudeksi, jonka pää-piirteenä on isän-

maallinen innostus. Tämän ajan runoilijoista mai-

nittakoon Bjarne Thorarensen (k. 1841)

ja Jonas Hallgrimsson (k. 1845), joilla

on suuri merkityksensä uudemman islantilaisen

runouden kehitykseen nähden. Uusimman ajan

runoilijat ovat tuntuvassa määrässä olleet uiko- .

maalaisen, tanskalaisen, norjalaisen, saksalaisen

ja englantilaisen runouden vaikutuksen alaisina.

Heistä ansaitsevat mainitsemista S t e i n g r I-

murThorsteinsson (s. 1830), M at t h I a s

Jöchumsson (s. 1835), Benedikt Grön-
dal (s. 1826), Hannes Hafstein (s. 1861),

kaikki etupäässä eteviä lyyrikkoja, sekä Th. E r-

lingsson (s. 1858), sorrettujen puolustaja ja

virallisen kristinopin vastustaja. [A. Noreen,

„Altisländische und altnorwegische Grammatik"
(3:s pain. 1903); W. H. Carpenter, „Grundriss

der neuisländischen Grammatik" (1881); Finnur
Jönsson, ,,Den oldnorske og oldislandske littera-

turs historie" (I-III, 1894-1902) ja „Den is-

landske litteraturs historie tilligemed den old-

norske" (1907).] R. S.

Islanti, Tanskalle kuuluva saari Atlantin val-

tameren pohjoisosassa (lähinnä Isoa-Britanniaa

Euroopan suurin); 104,785 km-, n. 83,000 as.(1909),

sijaitsee 63'/2°:n pohj. lev. ja napapiirin, sekä

13V2°:ii ja 2"4V2°:n länt. pit. välillä; n. 330 km
Grönlannista, 900 km Skotlannista ja 1,500 km
Tanskasta. Saaren länsi-, pohjois- ja itärannikot

ovat jyrkät ja hyvin lahtirikkaat (Huna-,Brei</i-

Faxafjör</ur- y. m. vuonot). Fjör^/ur (vuono-) on

I:ssa nimenä sekä kapeilla erosionikouruilla että
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myös leveillä tektonisilla lahdelmilla. Eteläran-

nikko on ehyt, yksitoikkoinen ja lakea, ja meri

sen edustalla jäätikkövirtojen tuomasta lietteestä

hyvin madaltunut, joten laivat vain suurella vaa-

ralla voivat lähetä rannikkoa. Saari on suurim-

malta osaltaan pengerylänköä, vain '/is sen pinta-

alasta on alankoa. Pengerylängön keskikorkeus on

n. 600 m, mutta se kohoaa paikoitellen aina 900 m
yi. merenp. Korkein kohta on kaakkoisosassa

laajan Vatna Jökullin jäätikköalueella

(8,810 km', Euroopan suurin), missä ö r se f a

Joku 11 kohoaa 2,119 m yi. merenp. Ylängön
vuoriperä on pääasiallisesti tertiääristä laa-

vaa (basaltteja ja tuffeja), ja vulkaaniset voimat
ovat saarella vielä täydessä toimessa. I:n yli

100:sta tulivuoresta 25:llä on ollut purkauksia
historiallisella ajalla. Kuuluisin niistä on H ek 1 a

(ks. t.). Lukuisista kraatterijonoista mainitta-

koon Laki-kraatterit (yli 100), saaren etelä-

osassa, joitten laavapurkaukset peittävät 600

km-:n alan. I:n suurin laavakenttä on Vatna Jö-

kullin pohjoispuolella sijaitseva, n. 4,000 km- laaja

Odä(/ahraun, josta A s k j a (ks. t.) , I : n suu-

rin vulkaani kohoaa. Saaren tuliperäi.stä luonnetta

osoittavat m}'ös kuumat lähteet, joista Geysir
on mainittavin, sekä lukuisat solfataarit ja mo-
fetit. — Ilmanala on länsi-, etelä- ja itäran-

nikolla Pohjois-Atlantin virran sekä vallitsevien

itätuulien vaikutuksesta leudompi kuin muualla
samalla leveysasteella, mutta sen ohella, melkein

pysyväisesti alhaisen ilmanpaineen takia hyvin
myrskyinen, ja sää sumuinen. Tammik. koski-

lämpö Reykjavikissa — 3° ja heinäk. + 12°; vuo-

tuinen sademäärä n. 738 mm. Pohjoisosassa

ilmanala on ankarampi, sademäärä niukempi ja

Jäämeren ajojäät sulkevat väliin rannikon. Ylän-

göllä vallitsee mannerilmasto: talvet ovat pitkät

ja kylmät. — Laajat alueet ovat jään ja lumen

peitossa (jökull-alue, joka käsittää n. 7t saa-

ren pinta-alasta). Sieltä jäätiköt (skridjökull)

virtaavat alangolle, josta sameavetiset joet koski-

neen ja putouksineen alkavat. Pisin joki on yli

200 km pitkä Thjorsa. Järviä on saarella

myöskin, kuten Thingvallavatn etelässä ja

My V at n pohjoisessa. Kasvisto ja eläi-
mistö ovat köyhät: matalat pihlaja- ja koivu-

pensaat ovat ainoat suuremmat puulajit. Jälki-

mäiset ovat aikaisempien koivumetsien jätteitä.

Eannikolla ja jokivarsilla on hyviä laitumia. Ni-

säkkäistä mainittakoon kettu ja maahan tuotu

peura (nykyään metsistynyt), metsälinnuista

kiiruna, ja rannikon vesilinnuista allit ja hanhet.

Meressä on runsaasti valaita, mursuja ja hyl-

keitä sekä kaloja (turska-, kampela-, silli- y. m.

lajeja)

.

Asukkaat ovat saarelle 9:nnellä vuosis.

muuttaneiden norjalaisten, sekä joko muuttanei-

den tahi sotavankeina ja orjina I:iin tuotujen

vieraitten kansojen, varsinkin kelttiläisten, jäl-

keläisiä. I:n kielestä ks. Islannin kieli
ja kirjallisuus. Kansansivistys on

erinomaisella kannalla: I:n lukuisista oppilaitok-

sista mainittakoon Reykjavikin latinakoulu, lää-

ket. ja jumaluusop. oppilaitos, sekä Akreyrin
reaalikoulu. Väestö on uskonnoltaan luterilainen

;

kirkollisessa suhteessa saari kuuluu Reykjavikin

hiippakuntaan. — Vain 42,068 km= saaren pinta-

alasta on asutukselle kelpaavaa maata. Pää-
elinkeinot ovat karjanhoito, kalastus ja

kauppa. V. 1906 pidettiin 778,142 lammasta,

48,908 hevosta ja 26,159 nautaa. Sen ohella vil-

jellään perunoita ja nauriita ja harjoitetaan

vuosi vuodelta yhä suurempaa kalastusta. Vuo-

tuinen kauppavaihto n. 19 milj. kruunun arvoi-

nen. Vienti käsittää kaloja (n. ^s koko vien-

nistä), hevosia, lampaita ja villoja; tuontitava-
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roita ovat vilja, siirtomaatavarat, rakennuspuut
ja kivihiilet. Teollisuus on vielä pääasiallisesti

kotiteollisuutta. Liikeneuvot: Tanskalaiset

ja islantilaiset höyrylaivayhtiöt ylläpitävät lii-

kennettä pitkin rannikkoa, sekä emämaan, Ison-

Britannian, Norjan ja Saksan kanssa. Sisämaassa
liikutaan pääasiallisesti ratsain; myös tavaroita

kuljetetaan hevosen selässä, sillä useimmissa pai-

koin puuttuu ajoteitä. Viime aikoina on kuiten-

kin vanhoja teitä korjattu, uusia rakennettu ja

siltoja tehty jokien yli. — I:n tuloarvio vv:lle

1910-11 osoitti 2,113 milj. kruunua ja menoarvio
2,99 milj. kruunua. Valtiollisesti I. on itse-

näinen osa Tanskan kuningaskunnasta, mutta sen

valtiollisista suhteista on vieläkin paljon erimie-

lisyyttä I:n kansan ja emämaan hallituksen vä-

lillä. Nykyään I:lla on oma perustuslakinsa,

oma ministerinsä ja omat valtiopäivänsä (All-

ting). Hallinnollisesti I. on jaettu kol-

meen amtiin. — Pääkaupunki on Reykjavik,
ks. liitekuvaa Färsaaret ja Islanti.

(W. 8-m.J
Historia. I:n löysivät jo 8:nnen vuosis.

lopulla iiriläiset, jotka asettuivat sinne erakoiksi.

V:n 850:n vaiheilla sen uudestaan löysivät ruot-

salaiset ja norjalaiset. V. 874 asettui saarelle

(Reykjavikiin) pysyväisesti norjalainen ylimys
In golf r Arnarson. Toiset uutisasukkaat seurasi-

vat, etupäässä rikkaita ja ylhäissäätyisiä norja-

laisia, mutta myös muita skandinaavilaisia sekä
kelttiläisiä. Uutisasukkaat muodostivat pieniä

vapaita yhteiskuntia ; kunnan vapaat maanomis-
tajat kokoontuivat käräjille; käräjäin johtajina
ja uhripappeina toimivat ylhäisimmät (godej.
V. 930 Ulfljot sääti I:lle yhteisen valtiomuodon
Norjan malliin: kaikki kunnat muodostivat I:n

tasavallan; yhteiseksi eduskunnaksi tulivat

yleiskäräjät [Allting, ks. t.), joilla oli tuomio-
ja lainsäätämisvalta ; ne kokoontuivat laamannin
johdolla vuosittain keskikesän aikaan Thingvel-
liriin. Niiden päätöksestä pantiin tarkempi
maanjako toimeen ja omaksuttiin kristinoppi, jota

yksityiset saarnaajat jo olivat levittäneet, I:n

uskonnoksi 1000. V. 1056 I. sai ensimäisen piis-

pansa, 1120 ensimäisen luostarinsa. I:n kirkko
oli alkuaan enemmän riippuva valtiosta, kuin
katolinen kirkko muualla. Lsta käsin löydettiin

Grönlanti, mihin kristinoppia myös levitettiin.

— I:ssa kukoistivat, varsinkin 1100-luvulla,

kauppa ja maanviljelys, ja kansansivistys oli kor-

kea, etupäässä oivallisen oikeuslaitoksen vaiku-
tuksesta. Muinaisskandinaavilaisen sivistyksen

kirjallisia tuotteita säilytettiin suurella huolella,

myös kristityllä aikakaudella ; varsinkin ru-

noutta ja historiankirjoitusta harrastettiin. I:n

väestö oli lukuisampi kuin koskaan myöhemmin.
Yksityiset islantilaiset liikkuivat paljon kaukai-
sissakin maissa sotureina, runoilijoina ja kaup-
piaina. — 12:nnen vuosis. lopulta alkaa I:n rap-

peutuminen. Vähitellen kokoontui yksityisten

ylimysten käsiin liian suuria alueita, joten I:n

yhteiskuntalaitoksen perustuksia järkytettiin.

Mahtavat ylimyssuvut vainosivat verisesti toi-

siansa ja laki sai väistyä väkivallan edestä. Näi-
den riitojen aikana karkoitettiin historioitsija

Snorre Sturlason I:sta sekä murhattiin myöhem-
min (1241). Vihdoin onnistui islantilaisten kes-

kinäisen eripuraisuuden tähden Norjan kunin-
gasten, Haakon Vanhan ja hänen poikansa Maunu
35. III. Painettu ^U H-

Lagaböten 1262-64 päästä I:n herroiksi. I:n tuli

suorittaa veroa Norjalle, olematta kuitenkaan
Norjan osana. Vanhat lait muodostettiin uudes-
taan ; 1280 I. sai uuden, suureksi osaksi vielä

voimassa olevan lakikirjansa. — Seur. aikoina
oli varsinkin I:n piispoilla suuri vaikutus ja he
laajensivat kirkon valtaa, jota keskiajan lopulla
paljon väärinkäytettiin.

V. 1380 maa joutui Norjan kanssa Tanskalle.
Sen hyvinvointi oli yhä alentunut ja rappeutui
täydellisesti 15:nnellä vuosis. hallituksen kisko-
misten, maanjäristysten, tulivuorenpurkausten ja

hävittävien ruttotautien vaikutuksesta. — Uskon-
puhdistus tuotiin väkivallalla Idin ja kohtasi
vastarintaa katolisen papiston puolelta. — Myös
17:nnellä ja 18:nnella vuosis. I. kärsi paljon
algierilaisten merirosvojen ja kauheiden luonnon-
onnettomuuksien hävityksistä. I:n kauppa annet-
tiin yksinoikeudeksi tanskalaisille kauppiaille,
josta seurauksena oli, että saaren väestö köyh-
tymistään köyhtyi. Hallinto, jota johdettiin
Kööpenhaminasta, oli todellisuudessa itsevaltai-

nen, vaikka Allting vasta 1800 muodollisesti pois-

tettiin; I. pysyi kuitenkin erityisenä lainsää-

däntö-alueena. — Tanskalais-englantilaisen sodan
aikana 1807-14, jolloin I. jätettiin omiin valtoi-

hinsa, tekeytyi tanskalainen seikkailija J. Jiir-

gensen 1809 saaren hallitsijaksi, mutta joutui

sam. V. englantilaisten vangiksi. I. joutui jälleen

Tanskan valtaan 1814. — Näistä ajoista saakka
huomataan I:ssa yhä vahvistuva itsenäisyyden
pyrkimys, jonka liikkeen etunenään astui ar-

kistonjohtaja Jon Sigur(fsson. Vaadittiin va-

paata kauppaa ja myös valtiollista itsenäisyyttä.

Allting tosin uudistettiin 1843, mutta ainoastaan
maakuntakokouksena, jolla oli neuvoa antava
valta nimenomaan islantilaisissa lainsäätökysy-

myksissä, ja kauppa annettiin 1854 vapaaksi,

mutta nämä myönnytykset eivät tyydyttäneet
islantilaisia. He vaativat, että I:lla erityisenä

valtiona olisi ainoastaan hallitsija yhteinen
Tanskan kanssa, että se saisi kotimaisen halli-

tuksen ja että Allting Tanskasta riippumatto-

mana harjoittaisi lainsäätämis- ja verotusoi-

keutta. Pitkien riitojen jälkeen Tanskan halli-

tus taas teki osittaisen myönnytyksen: 1874 I.

sai uuden valtiosäännön, jonka mukaan 36-jäse-

ninen Allting sai lainsäätämis- ja verotusoikeu-

den Itu sisällisissä asioissa sekä oikeuden valvoa

I:n ministerin kuninkaan nimessä johtamaa hal-

lintoa. — Maan tila parani huomattavasti, mutta
islantilaiset eivät kuitenkaan vielä tyytyneet.

Alltingissä tehtiin professori W. Gudmunt/ssonin
johdolla useita ehdotuksia valtiosäännön muutok-
seen vapaampaan suuntaan, mutta hallitus hyl-

käsi ne. Tanskan vanhoillisen ministeristön

kukistuttua tapahtui käänne; 1902 ja 1903

Allting hyväksyi hallituksen esittämän perustus-

lain muutoksen (astui voimaan 1904): I:n minis-

terin, jona siihen saakka oli ollut Tanskan
oikeusministeri, tuli tästälähin olla islantilainen

;

hänen tuli asua Reykjavikissa. 40-jäsenisen

Alltingin tuli kokoontua joka toisena vuonna ja

jakaantua ylä- ja ala-huoneeseen, vaalioikeus laa-

jennettiin j. n. e. Mutta vieläkin oli I:ssa tyyty-

mätön puolue, jonka vaikutus yhä kasvoi; se

vaati I:n tunnustamista suvereeniseksi valta-

kunnaksi, joka olisi vain personaali-unionissa

Tanskan kanssa, ja uhkasi muussa tapauksessa
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erottaa l:ii Tanskasta. Tämä riita ei vielä ole

päättynyt. Itsehallinnon perustamisen jälkeen

r. on suuresti edistynyt kaikissa suhteissa.

[A. I)orgilsson, „Islendingab6k" (1891); „Land-
nämabök" (1891) : Sturla J)6rdarson, „Sturlunga

saga" (1878) : Kaalundin tansk. käännös
1903-04) ;

„Diplomatarium i.slandicum" (1857 ss.

1897) : G. Storra, ,,Islandske annaler indtil 1578"

(1888) ; F. Jönsson, ,,Historia ecclesiastica Is-

landiae" (1772-78; myöhemmin jatk.) ; K. v.

Maurer, „Die Entstehung des isländischen Staa-

tes u. seiner Verfassung" (1852) ; Sama, .Jsland

von seiner ersten Eutdeckung bis zur Untergang
des Freistaats" (1874) : Boden, ..Die isUlndische

Regierungsgewalt in der freistaatlichen Zeit"

(1905) : P. Herrmann, .Jsland in Vergangenheit
11. Gegenwart'" (1907) ; R. Lundborg, .Jslands

staatsrechtlicbe iStellung von der Freistaatszeit

bis in unsere Tage" (1908) : K. Berlin, „Islands

statsretslige stilling efter fristatstidens opher"

(1909).] G. R.

Isle [ilj ks. Ile.
Ismael (hepr. Jisma'ci = ..Jumala kuulee"),

Raamatun mukaan Abrahamin ja Saaran egj^pti-

läisen orjattaren Hagarin poika (1 Moos. 16;21);

arabialaisten myytillinen kantaisä. K. T-t.

Ismail /-i'-] (ven. Izmnil), piirikuntakaup.

Venäjällä Bessarabiassa, Tonavan Kiliä suuhaa-

ran varrella; 33,607 as. (1897). Maalaistuottei-

den kauppaa. — I. oli tärkeä turkkil. linnoitus

ja kukoistava kaupunki, joutui 1770 venäläisten

valtaan, 1790 Suvorov sen hävitti, 1791 venäläi-

set sen kolmannen kerran anastivat: 1812 se

yhdistettiin Venäjään, 1856 Romaaniaan, 1878

uudelleen Venäjään. (E. E. K.)

Ismailia /-*'(/. 1. (turk. Ismä'ilije). kau-

punki Egyptissä Suezin kannaksella ja Timsah-
järven pohjoisrannalla, sijaitsee Kairo-Port Said-

Suezin radan varrella: n. 7,000 as., kanavahal-

lituksen ja varakuvernöörin sija. Perust. 1861. —
N. s. Ismailian 1. Makeanvedenka-
u a V a, joka Kairon lucna haarautuu Niilistä ja

laskee Suezin luona mereen, rakennettiin 1858-63,

jotta Suezin-kanavan luona sijaitsevat paikka-

kunnat saisivat juomavettä. — 2. Paikkakunta
vli.sen Niilin varrella, ks. Gondokoro.

W. S-m.

Ismaililaiset, si'ittiläinen lahko, joka on saa-

nut nimensä Alin jälkeläisestä Ismail ibn
Dzafarista. T. väittävät, että Koraani on
.selitettävä kuvaannollisesti ja että ainoastaan

Ali'n suvusta esiintyvät imamit kykenevät sitä

oikein selittämään. Tällaisia imameja on muka
ilmaantunut 12. joista viimeinen oli mainitun
Ismailin poika Muhammed (ks. Imaami). Hä-
nen jälkeensä esiintj^y lähetyssaarnaajia, kunnes
Jumalan läliettämä mahdi (ks. t.) ilmestyy.

Eräs ismaililainen saarnaaja oli Karmat, jonka
kannattajat karmaatit 800-luvulla Bahrei-

nista hyökkäsivät Mesopotamiaan, Syyriaan,

Arabiaan ja Egj^ptiin. veivät mustan kiven Me-
kan kaabasta (930) ja vasta 900-hivun keski-

vaiheilla saatiin kukistetuiksi. Eräs toinen is-

maililainen saarnaaja perussti fatimidien hallit-

sijasuvun, jonka jäsen Hakim selitettiin mah-
diksi, jopa jumalaksikin, vrt. A s s a s i i n i t,

Drusilaisetjalslami. K. T-t.

Ismail pasa (hali. 1863-79), Egyptin vara-

kuningas. Ibraliiniin poika. ks. Egypti. 11. 547.

manstorpin pohjakaava.

Ismanstorpin muinaislinna sijaitsee ölannin
saarella Länglötin pitäjässä. Se on outoa muotoa,,

jollaista tavataan vain

Ölannissa. Linnan pohja-

ala on jotenkin pyöreä
(halkaisija 125 m) ja sitä

rajoittaa 5-7 m levyi-

nen ja ulkoa 3,5 m korkea
kivivalli, joka on tehty

ilman kalkkilaastia gra-

niitista ja kalkkilevyistä.

Vallissa on 8 osittain

rauennutta porttiaukkoa.
— Vallin sisällä on jäl-

jellä muinaisten rakennusten perusnraurit ; raken-

nukset sijaitsevat säteettäisesti, souketen linnan
avoimeen keskiosaan päin. Rakennukset ovat ol-

leet 5—9x15 m suuria.

Paitsi Ismanstorpin linnaa tunnetaan Ölan-

nista 13 muuta samanlaista, mutta huonommin
säilynyttä linnaa. Melkein kaikki sijaitsevat pit-

kin saaren keskitse kulkevaa j^lännettä. Ne ovat

ilmeisesti olleet vankasti varustetut ja vaikka ne
toistaiseksi ovat tarkemmin tutkimatta, on S}"ytä

otaksua niiden kuuluvan n. s. kansainvaelluksen
aikaan, n. 400—500 j. Kr., jolloin ölannin vanha
asutus tuhoutui puolustustoimenpiteistään huo-

limatta uusien tulokasten jalkoihin. A. M. T.

Ismene [-me'ne], kreik. taruhenkilö, thebalai-

nen kuninkaantytär, syntynyt (tavallisimman ta-

run mukaan) Oidipuksen avioliitosta oman äi-

tinsä lokasten kanssa. I:ä kuvataan thebalais-

tarustoa käsittelevissä tragedioissa lempeäksi,

mutta araksi ja tarmottomaksi neitsyeksi, suuri-

sieluisen sisarensa Antigonen vastakohdaksi, ks,

A n t i g o n e ja O i d i p u s. O. E. T-

Isnäs [l- -ä-], maatila Pernajassa. Sen van-

hin tunnettu omistaja 1500-luvun alkupuolella

oli Lars Olofsson, Björnram-suvun kantaisä. Tila

joutui naimisen kautta sitten Boije-suvuUe. 1700-

luvulla sen omisti Armfelt- ja sen jälkeen Fal-

kenheim-suku. Nykyinen omistaja kauppaneu-
vos Job. Askolin. I:n höyrysaha perustettu 1898.

K. S.

Isobaari (kreik. isos = sama, ja baros = paino) ,^

fys. painekäyrä. — Ilmatieteellisillä kartoilla

i:t ovat käyriä, joiden yhdistämillä paikoilla on

sama (merenpinta-arvoonsa ja 45° :n lev:lle, redu-

seerattu) ilmanpaine 1. barometrikorkeus. Yhden
atmosfäärin ilmanpainetta osoittava, 760 mm:

n

i. esittää normaalista ilmanpainetta. Kartoilla

se erottaa barometrimaksimit ja -minimit toisis-

taan. — I.-nimityk.sen otti 13 e r g h a u s 1839

käytäntöön. — vrt. Isobaarikartta ja

I 1 m a n p a i n e. W. S-m.

Isobaarikartta, ilma- ja ilmastotieteessä

kartta, johon kuvatut isobaarit (ks. t.) il-

maisevat ilmanpainesuhteita maanpinnalla, joko

samalla, määrätyllä hetkellä tehtyjen havainto-

jen nojalla (n. s. sjTioptinen i.) , tahi perustuen

pitempiaikaisten liavaintojaksojeri keskiarvoihin

(klimatologinen i.). Edelliset ovat erittäin tär-

keät säänennustuksessa, jälkimäiset laa-

ditaan tavalli.sesti klimatologisina yleiskarttoina,

vrt. Ilmanpaine. IV. Sm.
Isobaasit (kreik. isos - yhtäläinen, ja bairiein

= nousta), geol. kartalla sellaisia paikkoja yhdis-

tävät käyrät, missä maankohoaminen jonkun
määrätyn ajanjakson kuluessa on ollut yhtä
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suuri. I:eilla siis esitetään havainnollisesti maan-
kohoamisen suuruuden vaiJitelua kohoamisalueen
eri osissa, vrt. Fennoskandia. P. E.

Isobaatti (kreik. tsos = sama, ja 6a^/ii/s = syvä)

1. syvyyskäyrä ks. I s o h y p s i t.

Iso-Beltti, Itämeren länsiosasta Kattegatiin
viepä salmi, Sja?llandin ja Fyenin välillä. 83.6 km
pitkä, n. 36 km leveä, suurin syvyys 60 m (keski-

määrin n. 30 m) . Tärkeä väylä varsinkin syvä-

kulkuisille sotalaivoille, jotka eivät voi käyttää
Juutinraumaa. Hyvästi viitoitettu ja loistolai-

toksilla varustettn. W. S-m.
Iso-Britannia ja Irlanti (engl. virall. United

Kingdom of Great Britain and Ireland = Ison-

Britannian ja Irlannin yhdistetty kuningaskunta),
kuningaskunta, jonka valtiolliset osat ovat:

Englanti ynnä Wales, Skotlanti, Ir-
lanti, liiton ulkopuolella oleva Man sekä
Normandian- 1. Kanaali-saaret; nimi-

tetään usein pääosansa mukaan Englanniksi.
Pinta-ala 314,339 km^ 45,988,000 as. (1910).

Brittiläinen maailmanvalta, maa-
pallon suurin, käsittää paitsi edellämainittua emä-
maata laajan siirtomaa- ja suojelusvaltioalueen

(ks. Englannin alusmaat), johon myös
luetaan Intian keisarikunta (ks. t.

ja Etu-Intia), kaikkiaan 30,048,000 km=,

398,781,000 as. — Isoa-Britanniaa ja Irlantia sa-

notaan, lukuunottamatta Normandian-saaria Bre-
tagnesta pohjoiseen, maantieteellisesti Brittein-
saariksi (ks. t.) ; ne sijaitsevat Euroopan
mantereesta Atlantin valtamereen ulkonevalla
perustalla, jonka nouseva meri verraten myö-
hään osaksi peitti ja muodosti Brittein-saaret

erottamalla ne mantereesta matalilla vesillä:

idässä ainoastaan 50-100 m syvä Pohjan-meri,
etelässä Englannin-kanava, joka on vain 31 km
leveä Calais'n-salmessa; viimemainittu syntyi
vasta jääkauden jälkeen voimakkaan nousuveden
ja tyrskyjen vaikutuksesta.

Pääsaari on Iso-Britannia (pituus S'/, leveys-

astetta), Brittein-saarista itäisin; sen erottaa
Irlannista Pyhän Yrjön kanaali, Irlannin-meri
ja Pohjois-kanaali. Nimensä I.-B. on saanut keltti-

läiskansan brittiläisten mukaan : erotuk-
seksi saman kansan asumasta Bretagnesta 1.

Britanniasta nimitettiin sitä Isoksi. Pinta-ala
pikkusaarineen 229,763 km^ jo-sta Englanti ynnä
Wales 151,015 km= ja Skotlanti 78,748 km^ Vas-
taavat asukasluvun numerot 41.098,401, 36,169.150
ja 4,929,251 (arv. 1910). — Meren ja maan
keskinäinen suhde I:ssa-B:ssa on hyvin edulli-

nen ; hyväsatamaiset, voimakkaan vuoroveden
muovailemat lahdet, jotka useimmiten ovat jo-

kien suina, tunkeutuvat niin lukuisina ja niin
syvälle maan sisään, että mikään paikka ei jää
12 peninkulmaa etäämmälle rannikosta. Itäran-
nikon huomattavimmat merenlahdet ovat, pohjoi-

sesta käsin: Moray-, Tay- ja Forth-vuonot, Tynen,
Teesin, Humberin laskusuut. Wash-lahti. Thame-
sin suu; länsirannikolla samoin: Lorne-. Clyde-,

Sohvaj'-vuonot, Morecambe-, Liverpool- (niiden

laskusuut Mersey ja Dee), Cardigan-lahdet sekä
Bristol-kanaali. Etelärannikolla on The Solent-

lahti, joka erottaa Wight-saareu I:sta-B:sta;
lännessä kapea salmi erottaa Anglesey-saaren
Walesin luoteisosasta. Irlannin-meressä on ^lan-
.saari. vuonorikkaan Skotlannin edustalla Hebridit.
Arran y. m. Bristol-kanaalin eteläpuolella olevan

CornMall-niemimaan meren hävittämiä jätteitä

ovat Scilly-saaret. — Muualla, paitsi itärannikon
eteläosassa, ovat rannikot ylimalkaan korkeampia
vuori- tai kalliorantoja.

Pinnanmuodostus ja geologinen
rakenne. Kokonaisuudessaan I.-B. on jatkoa
luoteis-eurooppalaiselle lohkomaalle. Se jakaantuu
kahteen jyrkästi toisistaan eroavaan osaan: van-
hempaan vuoristomaahan pohjoisessa ja lännessä,
sekä nuorempaan kumpumaahan kaakossa. Raja
näiden välillä kulkee Sunderlandista keskellä itä-

rantaa etelään ja lounai.seen Derbyn ja Bristolin
ylitse Exeteriin Cornwall-niemen etelärannikolla.
Vuorialueen eteläisin osa Corn\vall, Devon sekä
Walesin etelälieve kuuluvat (myös Bretagnessa
ja Etelä-Irlannissa tavattavaan) kivihiilikauden
lopussa poimettuneeseen w alesilaiseen 1.

armorikalaiseen järjestelmään ; sen poimu-
suunta täällä on itäkaakosta länsiluoteiseen.

Cornwallin korkein kohta on Dartmoor Fore-st,

621 m. Asutus Cornwallin ylängöillä on harva,
laaksoissa taajempi. Muu osa vuorimaata kuulun
enimmäkseen kaledonialaiseen, lounai-
sesta koilliseen kulkevaan jo siluuri- ja devoni-
kausien välillä poimettuneeseen järjestelmään. Se
on muodostunut etupäässä kiteisistä ja varhais-
kerrostuneista liuskeista, joiden joukkoon on tun-
keutunut vanhoja purkautuneita aineksia. Län-
nessä tämän järjestelmän alta pistää esiin van-
himpain kerroslajien poimettumattomina peittä-

mää ikivanhaa alkugneissiä. Osaksi kaledonialais-

ten kerrosten päällä, osaksi niiden välissä olevissa

haudoissa lepäävät melkein liikuttamattomina de-

vonikauden punainen hiekkakivi ,,01d red" sekä
maan taloudelle nykyjään arvaamattoman tärkeät
kivihiilikauden kerrokset. Pohjois-Englannissa ai-

noastaan nämä esiintyvät matalasti poimettu-
neina Penninin-vuorten antiklinaalina. — Tuo
vanha vuoristo on kaikkialla siirroksien ja hauta-
laskeumien särkemää ja murentunut epämääräi-
siksi vuorirvhmiksi. joiden omituisuutena on s e 1-

vien huippujen ja harjojen puuttu-
minen. Murtuessaan peitti sen monessa pai-

kassa, varsin laajalti Länsi-Skotlannissa, esiin-

pursuavat nuorvulkaaniset ainekset (esim. Staf-

fan-saari). Vuorten luontoa muovaili edelleen

huomattavassa määrässä useampaan kertaan esiin-

tyvä jääkausi, kuluttaen ja hioen niitä. Seurauk-
sia sen työstä ovat lukuisat vuonomaisemat, useille

vuoristoille omituiset ihanat vuorijärvet sekä la-

keat. pyöristyneet ylätasankomaisemat. I:n-B:n
vuorimaan osat ovat: P o h j o i s-S k o 1 1 a n n i n

1. Luoteinen ylämaa, hedelmätön, melkein

asumaton, keskimäärin 600 m yi. merenp. Kor-
keimmat kohdat ovat kaksoishuiput Carn Eig ja

Mam Soul 1,182 m. K e s k i-S k o 1 1 a n n i n sa-

moin autiosta, nummien ja soiden peittämä.stä

ylämaasta 1. G r a m p i a n-v u o r i s t a sen

erottaa kapea, järvirivin täyttämä G 1 e n m o r e n

hautala-skeuma. Grampian-vuorten ja samalla

koko saariryhmän korkein huippu on länsiran-

nikolla oleva Ben X e v i s. sekin vain 1,343 m yi.

merenp. Keskellä maata on 1,309 m korkea Ben
Macdhui. Lukuisista kirkkaista vuorijärvistä

mainittakoot Loch Lomond ja Loch Katrine, josta

Glasgo\v saa juomavetensä. — Seuraava osa on

Skotlannin alamaa, 60-80 km leveä, de-

voni- ja kivihiilikauden muodostumain täyttämä
hautalaskeuma Grampian-vuorten ja Etelä-Skot-
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lanuin vuoriiii;i:in välissä. Jo aikaisin se, Skot-

lannin ainoana laajempana yhtenäisenä alanko-

maana, muodostui asutuskeskustaksi, jossa maan
taloudellinen ja valtiollinen painopiste oli. Uu-
simpana aikana siellä tehtyjen runsaitten kivi-

hiililöytöjen vuoksi se on tullut suurteollisuuden

keskustaksi ja siten suhteellisesti vielä tärkeäm-
mäksi. E t e 1 ä-S kotlannin vuorimaa ei

missään nouse 1,000 m:iin saakka. Cheviot-vuoret

sen etelä-osassa Englannin rajalla kohoavat sa-

mannimisessä huipussa 816 m:n korkuisiksi. Ne
kuuluvat rakenteeltaan jo kivihiilikauden muodos-
tumista syntyneeseen trias-muodostumain ympä-
röimään Penniini n-v uoristoon; etelä-

osassa tämä alenee kumpumaisemaksi. Aikaisem-
min se oli autio ja asumaton — kuten vieläkin

korkeimmat kohdat (Cross Fell 881 m) -— sekä

osaksi rämeiden täyttämä, mutta nykyään sen

kivihiilirikkaat rinteet ovat Englannin ja koko
maailman taaj immin asuttuja teollisuusseutuja.

Verraten harvaan asuttu on edellisestä länteen

oleva metsäinen, järvirikas C u m b r i a n-v u o-

risto (Sca Fell Pike 978 m). Englannin luon-

nonihanin, matkailijoiden ja lepoa tarvitsevien

mielipaikka. Harvaan asuttua on myös suurin

osa Walesin vuorimaata (sen korkein
kohta on Snowdon 1,088 m ; laki 5 kuukauden
aikana v:ssa lumen peittämä). Walesin-vuori-

maan etelässä olevain Black Mountains'in lie-

peet ovat Englannin kivihiilirikkaimpia. —
Vastakohta teollisuutta ja vuorityötä harjoitta-

valle, osaksi myös autiolle, asumattomalle I:n-B:n
vuoriselle osalle on alava, kumpumainen Itä-
Englannin laakamaa, geologisesti maan
nuorin, taloudellisesti ja sivistyksellisesti sen

vanhin, Eurooppaan aukeneva osa. Tämä yhte-

näisesti taajaan asuttu, maataloutta harjoittava

alue on brittiläisen vallan kehto, jonka keskus-

tassa sijaitsee valtakunnan pääkaupunki Lontoo.

Englannin laakamaa on jatkoa Pariisin ja Bel-

gian alanteelle. Kerrokset eivät kuitenkaan ole

säännöllisesti sisäkkäisiä kuten Pariisin alan-

teessa. Lännestä itään kuljettaessa tavataan
ensin t r i a s-kautinen vyöhyke, jonka pehmeämpi
aines on kulunut pois muodostuen siten laakeaksi

haudaksi vanhan vuorimaan ja itseään idässä seu-

raavan ja peittävän j u u r a-kynnyksen välillä,

joka trias-laaksoon päättyy suhteellisesti jyrkkä-

rinteisenä seinämänä; sen enemmän tai vähem-
män selviä jaksoja mainitaan nimillä Cotswood
Hills, Lincoln Heights ja North York Moors
(täällä sen korkein kohta Bottom Head 454 m).

Itäänpäin juura-kynnys laskeutuu loivasti, pai-

nautuen vuorostaan liitukauden kerro-sten

alle; tämä päättyy lännessä, samoinkuin edelli-

nen, jyrkempään seinämään, jonka korkeimpain

kohtain nimet ovat: Marlborough ja Chiitern

Hills, East Anglian Heights; tässä sen katkaisee

Wash-lahti, jonka pohjoi-spuolelle se jatkuu

Lincoln ja York Wolds nimisenä. Liitukauden

laakamaa painuu itäisellä Norfolkin niemimaalla

sekä keskisen ja alisen Thames-virran etelä- ja

pohjoispuolilla olevan Lontoon alanteen t e r-

t i ä ä r i-kerrosten alle, jotka nekin vuorostaan

viettyvät Thamesin rannoilla olevan k v a r t ä ä-

r i s e n tulvamaan peittoon. Kvartäärisiä ker-

rostumia ovat myös Wash-lahden etelä-, länsi-

ja pohjoispuolella olevat marskimaat (Fens =

suot) . Lontoon tertiääri-alanteen eteläpuolella

alkavat uudelleen liitumuodostumat, haarautuen

edellä mainitun koillis- ja pohjois-suuntaa kul-

kevan liitulakeudeu etelä-osasta, Salisburyn ylä-

tasangolta. Tämä haarake kulkee itäistä suun-

taa kahtena harvaan asuttuna selkämänä North
ja South Down s, joiden jyrkemmät seinämät

ovat toisiaan vastaan, edellisen etelää, jälkimäi-

sen pohjoista kohti. Näiden välissä oleva pai-

nanne, viljava, taajaan asuttu Weald (saanut

nimensä muinoin laajoista metsistään) on siten

syntynyt, että tuon matalasti poimettuneen liitu-

selänteen keskiosa on erosionin vaikutuksesta

kulunut pois muodostuen alangoksi j alelle jää-

neiden reunojen (downs) väliin. Wealdin ran-

nikko idässä on alavaa, jotavastoin North ja

South Downs päättyessään mereen muodostavat
Normandian rannikkoa muistuttavan liitutörmä-

rannan. South Downin ja keskisen eteläranni-

kon välillä on lakearannikkoinen H a m p s h i-

r e n tertiääri-alanne. Wight-saaren eteläosassa

liitukerrokset vielä kerran nousevat näkyviin.

Vesistöt. Järvistä on edellä puhuttu.
— Joet eivät voi olla kovin pitkät tässä sil-

poutuneessa, kapeassa maassa. Suurempi kuin

tästä saattaisi päättää, on kuitenkin niiden mer-

kitys liikenteelle; niiden juoksu on tasainen,

kynnyspaikat poiskuluneet, sateen runsauden ta-

kia ne ovat vesirikkaita ; niiden syvät, nousu-

veden vaikutuksesta suppilonmuotoiset suut ovat

mainioita satamia, varsinkin Länsi-Englannissa,

jossa ei ole muunlaisia satamia. — Itäranni-

kolle laskevat: Tay (Thamesia vesirikkaampi)

Grampian-vuorilta, T y n e Pennineiltä, samoin

T e e s ; sieltä myös lähtevät O u s e, A i r e ja

T r e n t e, joiden yhteinen suppilosuu on ni-

meltä Humber; Thames, jonka lähteet

ovat likellä Bristolin-lähteen laskevan S e v e r-

nin suuta. Severnin lisäjoki on Avon; toinen

Avon niminen joki laskee Bristolin lahteen. Li-

verpoolin-mutkaan laskevat Dee Walesista ja

M e r s e y Penniineiltä, Clyde-vuonoon C 1 y d e.

Ilmasto on valtameren ja Golf-virran lähei-

syyden vuoksi, mutta etusijassa kuitenkin vallit-

sevien lounaistuulien vaikutuksesta erit-

täin selvä meri-ilma.sto: talvet lauhkeat, kesät

viileät, kylmimmän ja lämpimimmän kuukauden
lämpöerotus hyvin vähäinen, sää sumuinen, kos-

tea, sadetta runsaasti; rajut, alituiseen uudistu-

vat myrskyt tekevät merenkulun sangen vaaralli-

seksi. Saariston länsiosissa nämä omituisuudet

esiintyvät selvemmin kuin keski- ja itäosissa. Sen

takia tammikuun lämpökäyrät kulkevat etelä-

pohjoissuuntaa, heinäkuun osoittaessa päinvastai-

sia ominaisuuksia. Keskilämpö on (+ C)

Scilly-saarilla 11.5°

Lontoossa 10,»'

Liverpoolissa 10,s°

Hullissa 8,8°

St Kildalla (Hebrideillä) 9,7°

Aberdeenissa 7,»°

35"

=1
a.

.^f
K-3 a

3

")'° 16,4° 8,7°

3,»° 17,1° 14,4°

4,8° 16,»° 12,1°

3,1° 15,8° 12,7°

6,4° 14,1° 7,7°

2,«° 14,j° 11,»°

Lounaistuulten tuoma runsas sade lankeaa ensi-

kädessä vuoristojen länsirinteille, jotavastoin sa-

teensuojaiset itärinteet ovat verrattain kuivat.
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Lännessä ovatkin Euroopan saderikkaimmat seu-

dut, jopa 3,000-4,000 mm ; saapa Stye Pass Cum-
brian-vuorissa 4,810 mm. Idässä sademäärä on
600-800 mm.
Kasvullisuus, varsinkin ruohonkasvu,

erinomaisen rehevä. Viheriä nurmi on kaikkialla
vallitsevana kasvullisuuden muotona. Myrs-
kyt ja tavaton kosteus tekevät laajoilla aloilla

läntisessä I:ssa-B:ssa metsäkasvun mahdotto-
maksi ei ainoastaan vuoristoissa vaan myös ala-

vammilla seuduin^. Muualtakin puuttuu varsinai-

nen metsä; se on hävitetty. Sen sijaan metsiköt,

puistot ja yksinäiset puut antavat maisemille
vaihtelua. Puulajit ovat enimmäkseen samoja
kuin Pohjois-Euroopan sekametsän vyöhykkeessä;
puuttuu kuitenkin kuusi. Leutojen talvien

takia viihtyvät monet etelän ainaviheriöivät puut,

esim. CornwalIissa Välimeren vyöhykkeen myrtti,

oranssi, agave y. m., mutta kesät ovat liian kos-

teat ja koleat etelänhedelmäin, viinin, maissin

y. m. kypsymiseen. Samasta syystä vehnän ja

ohran viljelys sekä Keski-Euroopan hedelmälajit
menestyvätkin hyvin ainoastaan kaakkoisessa
osassa, missä kesät ovat kuivemmat ja lämpi-
mämmät.
Eläinkunta on sama kuin Pohjois-Sak-

sassa, mutta köyhälajisempaa. Muut petoeläimet

paitsi kettu ovat sukupuuttoon hävitetyt; rik-

kaitten puistoissa ja metsästysalueilla elätetään

kauriita y. m. otuksia. — Rannikkojen kalarik-

kaus on yhä ehtymätön.
Asutus on sukuperältään kirjava; paikka

paikoin alkuperäiset rotueroavaisuudet ovat vie-

läkin säilyneet, koska voitetuilla alkukansoilla
on ollut tilaisuus turvautua syrjäisiin vuoriseu-

tuihin. — Vanhemman kivikauden asukkaista
— jo maahan tulleet ennen Calais'n-salmen muo-
dostumista — on löydetty paljon jätteitä kalkki-
vuorten luolista. Nuoremman kivikauden asuk-
kaat, jotka kenties olivat iberialaisten sukua,
työnsi syrjään tai hävitti maahan viimeistään
1000 e. Kr. Ranskasta siirtynyt kelttiläi-
nen rotu, täällä jakautuen iiriläisiin Ir-

lannissa, Skotlannin gaeleihin 1. goidelei-
h i n sekä Man-saaren asukkaihin (m a n x) ; n.

350 e. Kr. saapui kelttiläisiä lisäjoukkoja, jotka
brittiläisinä ottivat varsinaisen Englannin
haltuunsa. Myöhemmin saapuneet kelttiläisparvet

olivat vähäpätöisiä. Seuraavan roomalaisajan
perästä, joka täällä meni ohitse jättämättä niin

huomattavia jälkiä kuin muualla, muodostivat
mantereelta saapuneet germaanilaiset
päätekijän I:n-B:n asutuksessa. Tärkeimmät
maahan tulleet germaanilaiset heimot olivat,

anglit (joiden mukaan nimi J.n(7/ia = Eng-
lanti) ja saksit, jotka yhdessä asuttivat Itä-

Englannin laakamaan; sen pohjois-osan heiltä

Skandinaavian viikingit pian anastivat. V. 1066
tapahtunut normannien, ranskalaistuneiden
tanskalaisten maahan tulo ei aikaansaanut enää
sanottavasti rodullisia muutoksia, mutta sitä

enemmän se vaikutti koko Englannin myöhem-
pään yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen kehityk-
seen. — Näistä erilaisista roduista ja heimoista
syntyi erikoinen, selväpiirteinen kansakunta:
englantilainen. Sen etevät henkiset omi-
naisuudet ilmenevät kaikissa englantilaisten ta-

loudellisissa, valtiollisissa ja sivistyksellisissä

toimissa. — Missä kelttiläis-iberiläinen aines

esiintyy tuntuvammin, siellä englantilainen on

ulkomuodoltaan lyhyehkö, tummaverinen ; muuten
vallitsee vaaleaverinen, usein punatukkainen ger-

maanilainen tyyppi. Alkukansallisuuksien enem-
män tai vähemmän puhtaita rippeitä tavataan
nykyään Irlannissa (iiriläiset) sekä Skotlannin
pohjoisilla ylämailla ja Länsi-Grampianissa (gae-

lit, sekä näiden ja iberialais-sukuisten alkuasu-

kasten piktien ynnä myöhemmin Irlannista tul-

leitten skottien, joista Skotlannin nimi, jälke-

läiset). Walesissa asustavat brittiläisten jät-

teet kymrit 1. vvalesilaiset, jotka kirjallisuutensa

turvissa ovat kielensä pysyttäneet hengissä, jota-

vastoin toinen brittien Cornwalliin vetäytynyt
haara on kielensä, kornin, unhottanut n. 100 v.

sitten. Man-saarella vielä yhdessä kirkossa saar-

nataan manxin kielellä. Englantilaistumista on
havaittavissa kaikkialla. Kelttiläisten asumus-
alueilla viimeisen väenlaskun aikana 1901 taisi

Walesissa ainoastaan kymrin kieltä 13,9 %
Skotlannissa „ gaelien „ 0,«« „
Irlannissa „ iirien „ 0,4s „

yhteensä n. '/j milj. henkeä.

Samoihin aikoihin taisi mainituilla alueilla sekä

englannin että

kymrin kieltä 32,s % ; 1881 70 %
gaelien „ 5,i6 „ ; „ 6,2 „
iirien „ 14,36 ,, ; „ 18,» .,

eli (1901) 1,801,800 henkeä. (Englantilaisista

henkilö- ja paikannimistä on ainakin 25 % keltti-

läistä juurta.) — I:n-B:n ja I:n koko a s u-

kaslukumäärä oli 1901 41,976,827, asu-
kastiheys 132 km':llä. Englannissa ynnä
Walesissa se oli 215, Skotlannissa 56, Irlannissa

53, Man-saarella 93, Kanaali-saarilla 489 km^:llä.

I.-B:n maantieteellis-taloudellisissa maakunnissa
oli asukastiheys 1901

:

Englannin laakamaalla 209 km''':llä

Cornwallissa ja Devonshiressä 96 ,,

Walesissa 89

Englannin keskisellä teollisuus-

alueella 454
Pohjois-Englannissa 83

Etelä-Skotlannin vuorimaassa 24

Keski-Skotlannin alanteessa 250

Itäisissä Grampian-vuorissa 30

Läntisissä „ „ ja Poh-
jois-Skotlannin ylämaalla 8

Hebrideillä 13

Orkney-saarilla 28

Shetlannin „ 20

— Ylisyntyneisyys on Englannissa keski-

määrin 1,8 % ja Skotlannissa 1,05 %. Siirtolaisuu-

den kautta I.-B. ja I. menettää paljon väkeä;

1909 muutti maasta 288,761 brittiläistä (1906

325,137) ja 185,671 ulkomaalaista (1906 n.

232,000) ; vv. 1815-1909 siirtolaisten lukumäärä
oli 19,564,894 henkeä. Maahanmuutto on lisään-

tymässä; 1900 se oli 175,747, 1909 261,325 hen-

keä. — Asukasluvun lisääntyminen tulee mel-

kein yksistään kaupunkien hyväksi. Monella
alueella maalais-asutus vähenee. Englannissa
ynnä Walesissa asuu '/<, Skotlannissa ^/j ja Irlan-

nissa Vi väestöstä kaupungeissa; Lontoo yksin
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käsittää I:a-B:ii ja I:u väestöstä '/to- — Elin-

keinollisesti asutus jakaantuu seuraavasti:

maataloutta ja kalastusta harjoittaa .... 15 %
teollisuutta ja vuorityötä ,, ... 53,? „

kauppaa ja liikennettä ,, .... 10 ,,

virkamiehiä ja vapaiden ammattien harj. 6.4 ,.

palvelijoina on 13.9 .,

sotilasalalla „ 1 „

Produktiivisessa toiminnassa on Englannissa

44. t %, Skotlannissa 44,s %, Irlannissa 43,? %
väestöstä.

Kirkolliset olot ovat sekavat. Englannilla

ja Skotlannilla on kullakin oma valtiokirkkonsa,

anglikaaninen ja presbyteeriläi-
nen; Irlanti on vailla varsinaista valtiokirkkoa,

katolinen kirkko on kuitenkin kansallinen. Suuri

on eriuskolaisten ja lahkolaisten, dis.sentterien

lukumäärä; täysi uskonvapaus vallitsee. Lasku-
jen mukaan 1902 (Irlanti 1901) oli

^5L

anglikaanisia 66,i% 3 % 13 % 53,i%
Skotl. valtiokirk. . — 44,?% — 4,8%
katolilaisia 4,i% 10,5% 74,2% 12,2%
lahkolaisia ja eri-

uskolaisia 29,i%, 41,«% 12,7% 28,-%
juutalaisia 0,?% 0,j% 0,i% 0,«%

Kouluopetus on enimmäkseen yksityisten

ja ylidistysten huolena. Koulupakko on v:sta

1872 Skotlannissa, v:sta 1876 Englannissa y.

'Walesissa, v:sta 1891 Irlannissa; jollei yksityi-

siä kouluja alempaa opetusta varten ole riittä-

mään, on kuntien perustettava kouluja. Valtio

antaa avustusta kouluille, jotka tajuttavat mää-
rätyt vaatimukset (v. 1902-03 n. 300 milj. mk.).

N. 81,» % kouluikäisistä käy koulua. 62 seminaa-

rissa kehitetään opettajia, joista 70 % on nais-

puolisia. Oppikoulut ovat melkein poikkeuksetta

yksityisiä, muutamat jo hyvin vanhoja ja kuului-

sia (Eton, Charterhouse y. m.) ; useat sijaitsevat

maaseudulla ja ovat sisäoppilaitoksia (boarding

schools). Yliopistojen tarkoituksena on enemmän
yleissivistyksen jakaminen, kuin virkamiesten,

lääkäreiden y. m. valmistaminen. Yliopistoja on

12, joista useat sangen vanhoja ja mainehikkaita

(Oxford ja Cambridge 1200-luvulta). 28 n. s.

TJniversity College'a, (ks. t.) antaa korkeampaa
tieteellistä opetusta, johon ei liity virkatutkin-

toja. Sekä alempaa että korkeampaa teknillistä

opetu.sta varten on ammattikouluja; lääketie-

dettä opiskellaan enimmäkseen sairaaloiden yhtey-

dessä. Muutamat University nimi.set laitokset

(U. of London, of Ireland) ovat tutkinto- ja arvos-

telu vi rastoja. — Nykyisin on yliopisto-opetuksen

järjestelyssä huomattavissa taipumus mante-

reella käytännössä olevaan järjestelmään, m. m.
Lontooseen peru.stettu valtion yliopisto on saksa-

lais-mallinen. Suurista tieteellisistä lai-
toksista ja seuroista mainittakoon ,.Royal
Society" Lontoossa, „Royal Society of Scotland"

Edinl)urghi.ssa sekä ,,Royal Academy of Ireland"

Dublinissa. Laitok.set sellaiset kuin ,,Royal Geo-

graphical Society", ,,British Museum" .sekä Green-

wichin tähtitieteellinen laitos ovat kukin alal-

lansa etevimpiä. — Rajattomassa painovapaudessa

sanomalehdistö on kasvanut yhteiskunnalliseksi

mahdiksi. ,,Times", perustettu 1780, on kauan ol-

lut sanomalehdistä etevin ja vaikuttavin. Y h-

teiskunnall isessa elämässä on räikeitä

vastakohtia ja ristiriitaisuuksia. Maanvuok-
ra a j at ovat aateliseen maanomistajaan
nähden lain mukaan, vaikka ei kaikkialla käytän-

nössä, huonommassa asemassa kuin meillä olivat

torpparit. Aatelisto pitää jyrkästi kiinni van-

hasta yhteiskunnallisesta asemastaan, jotavastoin

teollisuustyöväestö ei mis.sään (paria

I:n-B:n alusmaata lukuunottamatta) saa niin

hyviä palkkoja, eikä sen suhde työnantajiin
ole niin tasa-arvoinen kuin Englannissa.

il aa n viljelykselle ovat ilmastolliset

suhteet jokseenkin epäsuotuisat — vähimmän
Kaakkois-Englannissa; vallitsevan taloudellisen

kehityksen suunta työntää sen yhä enemmän syr-

jäsi n, lisäksi ovat maanomistusolot huonot. Varsi-

naista vapaata talollisluokkaa ei ole; maa on har-

vojen, etupäässä suuraatelin käsissä (Skotlannin

maasta omistaa 600 henkeä n. 80 %), jotka usein-

kin muuttavat pellot laitumiksi tai metsästys-

maiksi. Maasta on peltoa 24,8 %, puutarhaa

0,1 %, niittyä ja laidunta 36,« %, metsikköjä

3,9 %, vesistöjä 2,? %, joutomaata 31,» %.
Kaura, joka tässä ilmanalassa parhaiten viih-

tyy ja jota käytetään karjanruokintaan, on vilja-

lajeista se, jota viljellään suurimmalla alalla

(1908 1,69 milj. ha, 1890 1,85 milj. ha), sitten

seuraavat ohra (olutmaltaiksi; 1908 0.74 milj.

ha, 1890 0.92 milj. ha), vehnä (1908 0,«7 milj.

ha, 1890 0,99 milj. ha) ; rukiin viljelys perin

vähäpätöinen. Kaikkiaan korjattiin 1909 kauraa

3,16, vehnää 1,72, ohraa 1,56 milj. tonnia, papuja

3,2, herneitä 1,6 milj. hl sekä 6,99 milj. tonnia

perunoita (liki puolet Irlannista) ja n. 30 milj. t.

nauriita. Tämä tyydyttää ainoastaan vähäisen

osan Britannian viljatarpeesta. Vilja onkin

maan tärkein tuontitavara. Muita viljelyskas-

veja mainittakoon humala, rehukasvit, pellava

Irlannissa, hedelmät (hedelmäviinejä valmistetaan

suuret määrät) ja vihannek.set. Tupakanviljelys

on kielletty tullipoliittisista syistä. — Viljelys

on yhä enemmän käymässä puutarhanviljelyk-

seksi. Karjataloudessa huomio kiin-

nitetään rotujen parantamiseen. Se onkin erin-

omai.sella kannalla. V. 1909 oli maassa 11,? milj.

nautaa, 31,8 milj. lammasta, 3,5 milj. sikaa, ja 2,i

milj. hevosta; sioista Vs^ lehmistä % Irlannissa,

Skotlannissa myös vuohia. Varsinkin hevos-, sika-

ja lehmärodut ovat kuuluisat. Lampaita pidetään

nyttemmin etupäässä lihan takia. Karjatalouden

tuotteita täytyy I:n-B:n myös tuottaa ulkoa suu-

ret määrät. Kalastusta harjoitetaan suurka-

lastuksena uudenaikaisilla aluksilla. Kalastajain

lukumäärä: 10.5,922 (1908), alusten 23,812. Tär-

kein pyyntikala on silli (»Skotlannin silli"), .sitä

lähinnä turska, kolja, lohi. Thamesin matalikoilla

pyydetään o.stereita. pohjoisilla vesillä valaita.

Kalastus tuottaa 275 milj. mk (1909). Metsien
istuttamiseen on Englannissa ryhdytty. Metsä-

aine li.sääntyykin: 1890 I.15 milj. ha, 1904 1,ji

milj. ha.

V u o r i t y ö. Kivihiilikerrokset sijaitsevat

usein sangen edullisesti rannikolla ja sitäpaitsi

liihellä rautakerroksia. Keski-Englannin Pennii-
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Tiin kivihiilialue on laajin; rikkaita ovat kerrok-

set m. m. Etelä-Walesissa, idässä Nevvcastlen tie-

noilla ja Keski-Skotlannissa. Kaakkois-Englan-

iiissa kivihiiltä ei ole lainkaan. Pohjois-Amerii-

kan Yhdysvaltojen jälkeen I:n-B:n kivihiilituo-

tauto oli suurin, 265 milj. tonnia (1908; 1860: 82

niilj., 1880: 147 milj. t.), mutta kivihiilikerrokset

«ivat ole niin pohjattomat kuin Ameriikan: n. 300
v:n perästä ou laskettu niiden ehtyvän. — Kivi-

hiili on maan lähinnä tärkein vientitavara; 1908

65.2 milj. tonnia. — Eautamalmin tuotannossa
I.-B. ja I. nykyään jo on jäänyt kolmannelle si-

jalle: 1908 tuotanto oli 15 milj. t. (1890 saman
verran, 1880, 16,2 milj. t.). Rautateollisuutensa

tarpeeksi sen on täytynyt ruveta tuomaan mal-

mia ulkomailta: 1908 6,06 milj. tonnia. — Corn-

wallin muinoin kuuluisat tinakaivokset tuottavat

enää (1908) 5,052 t. tinaa. Sitä täytyy tuoda ul-

komailta lisää. Kotimainen kuparin, lyijyn ja

sinkin tuotanto ei liioin ole lainkaan riittävä. —
Vuorityö tuottaa jo mainittujen aineiden ohella

grafiittia, suolaa ja rakennuskiviä; arvo kaik-

kiaan 3,297 milj. mk. (1908), josta Englannin
osalle 2,224 milj. mk, Walesin 704 milj. mk, Skot-

lannin 434 milj. mk. — Teollisuus on yhä
maapallon ensimäinen. Tavattoman suotuisat olo-

suhteet ovat sille hankkineet sen kunniasijan,

nuitta välimatka, jonka päähän se oli ennättänyt
jättää toiset jälkeensä, vähenee nopeasti. Yhdys-
vallat ja Saksa ovat teollisuudessa I:n-B:n uh-

kaavat kilpailijat. — Tärkein on puuvillateolli-

suus: puuvillatehtaissa pyöri 51,7 milj. kehrää
(1910; koko maailmassa 133,4 milj.), kutomako-
neiden lukumäärä koko maassa 683,600 (1903).

Ne valmistavat Britannian tärkeimmän vienti-

tavaran. Teollisuuden valta-alueet ovat Lanca-
shire, Manchester keskustana, sekä Keski-Skot-
lannin alanteessa, Glasgow pääpaikkana, siis ki-

vihiiliseuduilla, jotka sijaitsevat lähellä Atlant-

tia, minkä takana olevista maista suurin osa raa-

kapuuvillaa tuodaan. Valmisteitten arvo 4,464

milj. mk (1907). — Villateollisuus, aikaisem-
min kotimaisia raaka-aineita käyttävä, on riippu-

vainen Austraalian lammaslaumoista. Sen pää-

seutu on Yorkshire, keskustoina Bradford ja

Leeds; arvo 1,774 milj. mk (1907). — Pellavateol-

lisuutta palvelee n. Vj^ milj. kehrää, enemmän kuin
muualla Euroopassa. Pääpaikat Belfast (saa koti-

maasta raaka-ainetta), Dundee, Aberdeen sekä
Leeds. Tätä. samoinkuin hampputeollisuutta var-

ten tuodaan paljon raaka-ainetta Venäjältä. —
Viime aikoina kukoistukseen kohonnut juutti-teol-

lisuus (Dundee) saa raaka-aineet Etu-Intiasta.

Näitä kutomateollisuuden tuotteita riittää vietä-

väksi: silkkiteollisuus sitävastoin ei tyydytä omaa
tarvetta. — Tasa-arvoinen edellisen teollisuuden

kanssa on rauta- ja terästeollisuus. Etelä-Wale-
sissa, Sheffieldin seuduilla y. m. valmistetaan
takorautaa ja terästä. Rauta- ja teräsvalmistei-

den pääpaikka on Birmingham, jonka kupari- ja

messinkiteoUisuus myös on kukoistava. Sheffield

valmistaa hienotakeita, suuria veturi- ja koneteh-
taita on ]\Ianchesterissä, Birminghamissa, Leed-

sissä, Sheffieldissä, Nevvcastlessa. Glasgow'ssa. Eri-

tyisesti mainio on Britannian laivarakennus, var-

sinkin ovat Tynen ja Clyden jokisuissa olevat veis-

tämöt huomattavat: 1905 valmistui I:ssa-B:ssa
1.236 alusta, joiden kantavuus oli 1,806.000 tonnia.
— SaviteoUisuuden keskus on Stoke-upon-Trent

,,Pottery" piirissä; lasiteollisuus-kaupungeista

mainittakoon Lontoo, Birmingham, Newcastle,

Sunderland. — Kemiallinen teollisuus ei valmista

kylliksi omiin tarpeisiin. Sitävastoin olutteolli-

suus (Saksan ja Yhdysvaltojen jälkeen kolman-
nella sijalla, 55,8 milj. hl 1905) vie tuotteitaan

ulkomaille.

Kauppa. Se ominainen asema, mikä I:lla-

B:lla on koko maailmantaloudessa, se kun kulut-

taa suunnattomat määrät ulkomaiden tuottamia
ravintoaineita, jotka se taas näille maksaa työllä

jalostamalla ulkomaiden tarpeeksi suureksi osaksi

juuri näiden omia raaka-aineita, ilmenee selvim-

min sen ulkomaankauppa-tilastosta. V. 1900 sen

ulkomaankauppa oli 19,7 %, 1908 17,2 % kaikkien
maapallon maiden välisestä kaupasta; 1909 oli

koko tuonti ja omien tavaroiden vienti
(milj. mk:oin)

tuonti 15,755:

viljan 1,950

puuvillan 1,521

lihan 1,143

villan 858

puun 646
sokerin

voin

kemiall. tuott.

kautsukin . . .

hedelmäin . . .

siementen . . .

vuotain
silkkitavarain

teen

575
565
477
368
346
320
319
307
293

vienti 11,841

puuvillakank. . . .

kivihiilen

rautatav. . ..'....

koneitten
villakank
kemiall. tuott. . .

puuvillalank. . . .

raudan
pellavakank
villan

villalank

laivojen

vaatetustav
kalan

2,033

936
762
708
522
512
323
267
189

186
181

144

141

119

I:n-B:n alusmaat ostivat sen tuotteita 3,477

milj. mk :11a. Eniten maa (milj. mk:oin)

vei

:

toi

:

Yhdysvalloista . . 2,985

Saksasta 1,457

Ranskasta 1,115

Intiasta 893

Venäjältä 877
Argentiinasta ja

Paraguaysta . . 825

Austraaliasta, Kana-
dasta, Egyptistä, Tans-

kasta, Uude.sta Seelan-

nista.

Midysvaltoihin . . 1,494

Saksaan 1,190

Intiaan 1,127

Ranskaan 784

Austraaliaan . . . 696

Argentiinaan ja

Paraguayhin . . 486

Kanadaan, Venäjälle,

Etelä-Afrikkaan, Bel-

giaan, Alankomaihin.

I:n-B:u kanssa Suomi käy hyvin vilkasta

kauppaa. Maamme vienti (1909) sinne on 78,8

milj. mk (se on siis ensimäinen Suomen vienti-

maista), käsittäen puuaineita ja puuteoksia (43,5

milj. mk), karjantuotteita (24,5 milj. mk; siitä

voita 24,4), puuvanuketta ja paperia(8,9 milj. mk) ;

tuonti I:sta-B:sta 41,s milj. mk, kehruuaineita.

kivihiiltä, metalli-, kone- ja kutomateollisuuden

tuotteita. — Kauppavaihdon suuri passiivisuus

peittyy osaksi suunnattomien, ulkomaille sijoi-

tettujen pääomien koroista (suurempi summa
kuin millään muulla maalla; tiliv. 1908-09 2.240

milj. mk). I.-B. on maailman varakkain valtio,

kansallisomaisuus 1904 n. 220 miljardia mk. Suu-

reksi osaksi passiivisuus myös korvautuu maan
kauppalaivaston rahtimaksuista; T:n-B:n

laivat välittävät, paitsi oman maan kauppaa, li-

siiksi vielii ulkomaiden keskeistä liikennettä. (Suo-
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men ulkomaankaupasta kävi 11% brittiläisillä lai-

voilla). Laivasto on maailman mahtavin: maail-

man höyrylaivastosta sen osalle tulee puolet, pur-

jelaivastosta neljännes, 1. 10, ss milj. ja l,s milj.

netto rek.-tonnia, jakaantuen 11,797 höyry- ja

9,392 purjealukselle (alusmaiden laivastoja lukuun-
ottamatta; 1909). I:n-B:n laivasto käsittää siis

32,2 milj. ,,efektiivistä tonnia" s. o. n. puolet
maapallon laivaston efektiivisestä tonnimäärästä.
(Saksan, lähinnä suurimman, laivaston efektiivi-

nen touniluku on 7,4 milj.). Viimevuosikymmenen
kuluessa I:n-B:n höyrylaivasto on kasvanut 4,s

milj. rek.-tonnilla. — Laivaliike I:n-B:n sata-

missa on maailman suurin : ulkomaisen meri-

liikkeen klareeraukset 133,s milj. rek.-t. Lisäksi

tulee rannikkoliikenteen osalle yhteensä 120,»

milj. rek.-tonnia (numerotiedot v:lta 1909). I:n-

B:n ja maailman satamista on Lontoolla vilk-

kain laivaliike, klareerattu 33,? milj. rek.-tonnia.

Neljännellä sijalla on Liverpool 22,s milj :11a,

seitsemännellä Cardiff 21,2 milj :11a netto rek.-

tonnilla (1908). I:n-B:n kauppalaivastossa pal-

veli merimiehinä 274,000 miestä; niistä oli

177,000 brittiläistä. — Jokien merkityksestä
kotimaisessa liikenteessä on jo huo-
mautettu: kulkukelpoista jokireittiä on 3,200 km,
jonka lisäksi tulee 6,300 km keinotekoisia vesi-

teitä, osaksi rakenteeltaan hyvinkin suurenmoi-
sia. Sisämaan vesiteiden tärkeys on kuitenkin
kadottanut paljon rautatieverkon taajenemisen
takia. N. '/u tavaroista kuljetetaan vielä vesi-

teitse (Saksassa '/,). — Rautateiden raken-
tamiseen ovat maan fyysilliset olosuhteet hyvin
suotuisat muualla paitsi osassa Skotlantia ja

Walesissa. Rautatieverkon taajuudessa voittaa-

kin I:n-B:n ainoastaan Belgia, junien nopeu-
dessa ja kulkuvuorojen lukuisuudessa se on
vailla kilpailijaa. Lontoo on Englannin, Dublin
Irlannin rautatieverkon keskus. Rautatiet ovat

yhtiöiden hallussa. V. 1909 I:ssa-B:ssa oli

37,465 km rautatietä, sivuratoja 4,065 km. —
Nykyaikainen postijärjestelmä on, samoinkuin
rautatie. Englannista kotoisin. Postitoimis-
toja I:ssa-B:ssa oli alussa v. 1909 23,772, posti-

lähetyksien luku 4,988 miljardia (1909-10). —
Sähkölennätinlinjojen pituus 92,112 km, sano-

mien luku 89 milj. (1908-09) — enemmän kuin
missään muualla. Merenalaisista kaape-

leista on n. '/j brittiläisten hallussa. I:n-B:n
t e 1 e f o n i verkon lankapituus (1907) oli yli 2

milj. km, puhelujen luku 1,204 milj. — Pank-
keja käyttää yleisö I:ssa-B:ssa valittajinaan

enemmän kuin missään muualla; Bank of Eng-
lavd, joka on valtion pankkiiri ja vastaa siis

valtiopankkia, on maailman suurin rahalaitos;

maailman ensimäinen pörssipaikka on Lontoo.
Lontoon ,,Clearinghouse"ssa (ks. t.) selvitettiin

(1904) n. 260,000 milj. mk. — Britanniassa on
kultakanta; rahayksikkö on pound sterling

(1. sovercign, f)=25:2s mk. Punta jakaantuu
20 shillingiin (s), shillingi 12 penceen (d.,

yksik. penny), penny 4 farthingiin; tavalli-

sia leimarahoja ovat guinea = 21 s., crown
5 s sekä sixpence = Vj s. — Pituusyksikkö
on imperial standard yard = 0,bu4 m; 1 yard = 3

feet (yksik. foot = jalka). 1 foot = 12 inches (yksik.

inch = tuuma). 1 statute mile = 1,760 yards =

1,609,1 m: (Lontoon 1. Englannin penink. =

1.523.»7 m). Pinta-yksikkö on acre = 4,840 sq.

yards = 0,405 ha. 1 sq. mile = 2,59 km*. T i 1 a-

v u u s-y k s i k k ö viljaa y. m. s. mitatessa on
quarter = 290, 78i Itr. 1 quarter = 8 bushels, 1

bushel = 64 gallons; nesteiden mittayksikkö on

imperial standard gallon = 4,54S4« Itr = 4 quarts,

1 quart = 2 pints, 1 pint = 4 gills. Painomi-
t a t ovat hundredweight (Cict.)= 50,808 kg, 1 Ciot.

= 4 quarters (qr), 1 qr = 2 stones, 1 stone = 14

pounds avoirdupoids (avdp.) -O.me kg; 1 avdp.
= 16 ounces (oz.), unssi, 1 oz. = 16 drames = 480
grains = 28,35 grammaa. Paitsi näitä on käytän-
nössä lukuisia muita suuruuksia ja nimityksiä,
viljakaupassa yksinään n. 200; englantilaisten

vanhoillisuus ei kuitenkaan salli tämän järjestel-

män vaihtamista kymmenjärjestelmään.
Valtiomuoto. Ennen muita kansoja eng-

lantilaiset olivat turvanneet itselleen vapaan
hallitusmuodon, saaden siten jo varhain kääntää
huomionsa ja voimansa taloudelliseen kehitykseen.
Vanhin perustuslaki on Magna Charta Libertatum
(v:lta 1215); seuraavat Petition of Rights (1627),

Habeas Corpus Act (1679), Bill ja Deelaration
of Ilights (1689). Perustuslakeja ovat myös
perintöjärjestystä (1701, 1705), unionia (Eng-
lannin ja Skotlannin 1701, Englannin ja

Irlannin 1800), katolilaisten oikeuksia (1829),
sekä vaalilaki-uudistuksia (1832, 1867-68, 1884
-85) koskevat lait. Kruunu, hallitsijan edusta-

mana, ylempi aateli sekä kansa ovat
kolme valtiomahtia. Hallitsijan valta on
nimellisesti jotenkin laaja verraten hallitsijan

valtaan muissa nykyajan perustuslaillisissa ku-
ningaskunnissa. Todellisuudessa hänellä on vain
vähän valtaa; hänen vaikutuksensa hallitukseen

ja hallitustapaan on persoonallista laatua. Toi-

nen valtiomahti on ylempi aateli, nohility; sen

jä.senet muodostavat parlamentin ylähuo-
neen, house of lords, jossa istuu jokainen 21 v.

täyttänyt engl. pääri (=542; joka suvussa on vain
yksi), 16 Skotlannin ja 28 Irlannin paarien edus-

tajaa, arkkipiispat, parikymmentä piispaa sekä
muutamia kunink. prinssejä, nyk. yhteensä 615
henkeä; päätösvaltainen on ylähuone, kun o jä-

sentä on läsnä. Parlamentin painopiste on ala-
huoneessa, house of commons, kolmannen
valtiomahdin, „kansan", commonalty^n edustaja.

Ylähuoneella on sen rinnalla toisarvoinen merki-
tys, sillä ylähuoneen vastustus voidaan murtaa
nimittämällä uusia päärejä, joka on kuninkaan
oikeus. Alahuoneessa on 670 jäsentä; niistä 495
on Englannista ynnä Walesista, 72 Skotlannista,
103 Irlannista. Äänioikeus on jokaisella täysi-

ikäisellä miespuolisella kansalaisella, joka omis-

taa 250 mk tuottavan kiinteistön tai talon, tai

maksaa vuokraa v:ssa 250 mk. Muutamia poik-

keuksia näistä yleisistä säädöksistä on; esim.

päärit ovat äänioikeutta vailla. N. 63,8 % täysi-

ikäisistä miehistä oli 1905 äänioikeutettuja.
Vaikka jokainen hyvämaineinen mies-kansalai-
nen on vaalikelpoinen, muutamia poikkeuksia lu-

kuunottamatta, on viime aikoihin asti valituksi

tullut melkein yksinomaan varakkaita henkilöitä,

sillä edustaja ei nauti palkkaa, ja hänen suoritet-

tavinaan ovat ne suuret (n. 100,000 mk) epäviral-

liset menot, jotka vaalihommista johtuvat. — Par-

lamentin istuntokausi kestää 7 vuotta: kuningas
voi sen hajoittaa 80 päiväksi. Jokaisella parla-

mentin jäsenellä on oikeus tehdä lakiehdotus.

5»7Z, mutta rahasuostuntaehdotukset. money hilh.



^ In ^-^ 1

ii
r



CRIVKP
I



1105 Isobrontit—Isodynaminen 1106

ovat tehtävät alahuoneessa ja ylähuone ainoas-

taan saa ne sellaisenaan joko hyväksyä tai hyl-

jätä. — Hallitsijalla on oikeus tehdä tyhjäksi par-

lamentin yksimielinenkin päätös; tätä oikeutta

ei hän ole käyttänyt v:n 1707 jälkeen. — Parla-

mentin istuntopaikka on pääkaupunki Lontoo.

—

Toimeenpanovalta on kabinetilla,
cabinet couricil — ministereillä, jotka (alkuaan

hallitsijan luottamusmiehiä ja hänen valitse-

miaan) ovat parlamentille vastuunalaisia hallitsi-

jan teoista; hän itse ei ole muodollisesti kenelle-

kään vastuussa {„kuningas ei voi tehdä väärin")

;

nykyään kabinetti muodostetaan siten, että hal-

litsija määrää alahuoneen enemmistön johtajan

ensimäiseksi ministeriksi, joka muodostaa kabi-

netin puoluelaisistaan molemmista huoneista.

Kadotettuaan ääntenenemmistön kabinetti eroaa;

ministerien lukumäärä on vaihdellut viime vuosi-

kymmeninä 10-19. He eivät ole ministerin nimisiä.

Kabinetti on nykyään melkein kokonaan astunut
aikaisemman korkeimman valtioviraston, v a 1-

ti o- 1. salaisen neuvoston, privy cou7icirin

sijalle. Tämän jäsenmäärä on hyvin suuri, nyk.

yli 250. — Hallintoa varten maa on jaettu

kreivikuntiin (counties 1. shires ; hoitaja

sheriffi, jolla on apunaan m. m. r a u h a n t u o-

m a r i t) ; niitä on Englannissa y. Walesissa 62,

Skotlannissa 33 ja Irlannissa 32; ne vastaavat
meidän läänejämme. Suuremmat kaupungit muo-
dostavat maaseudusta erillään olevia kaupunki-
kreivikuntia. Kreivikunnissa samoinkuin kun-
nissa on kansalla hyvin laaja, etupäässä luot-

tamusmiesten hoitama itsehallinto. — Oikeus-
laitos on sangen monimutkainen, osaksi van-
hanaikainen ja puutteellinen. Yleistä lakikirjaa

ei ole; perintätiedot ja ennakkotapauk.set ovat

tällöin tärkeät. Englannin korkein tuomioistuin

on ylähuone. Skotlannilla ja Irlannilla on omat
oikeuslainsäädöksensä. Brittiläisen oikeuden-
käynnin suurimpia etuja ja kansan kalleimpia

oikeuksia on jury (ks. t.) 1. valamiesjärjestelmä.
— Valtion tulot ja menot (rahainhoito-v:na

1910) päättyvät summaan 5,980,8 milj. mk; tär-

keimmät tulo-erät: aksiisit 809, s milj. mk, tullit

SOl.j milj. mk (siitä tupakan 433,9 milj. mk),
leimavero 775 milj. mk, postitulot 519,s milj. mk,
tulovero 389, i milj. mk (kaikki brutto). Suu-
rimmat menot nielivät: sotalaitos 1,589,9 milj.

mk, siviilihallinto (opetustoimi, oikeuden-, ulko-

asiain hoito y. m.) 1,009, i milj. mk, tulojen

kanto 555,7 milj. mk, valtion velka 548,? milj.

mk. I:n-B:n varsinainen valtiovelka on 18,163,»

milj. mk (1910); 1689, viimeisen vallankumouk-
sen lopulla, se oli 16,7 milj. mk; etupäässä pit-

käaikaiset sodat ovat velkataakkaa lisänneet,

esim. buurisodan edellä velka oli 15.838 milj. mk
ja sen päätyttyä .se oli noussut 19,167 milj.

mk:aan. — Sotalaitos on vanhentuneella
kannalla. Buurisodan kokemusten perusteella on
sitä kuitenkin paljon paranneltu, mutta yleiseen

a.sevelvollisuuteen ei silti vielä ole päästy; agitat-

sioni sen puolesta on kuitenkin hyvin voimakas.
Sotaväki perustuu etupäässä värväykseen.
Värväyksellä kootaan n. s. kenttäarmeia
— 479,700 miestä, joka palvelee ulkopuolella I:n-

B:n rajoja. Kotimaan puolustukseksi aiottu n. s.

territoriaaliarmeia käsittää 321,700
miestä osaksi vapaaehtoisia, voluntcers, osaksi

y«omonrj/-ratsTiväkeä. joista useat varustautuvat

omilla hevosilla saaden kruunulta korvausta.
Paitsi näitä joukkoja on Intian keisarikunnalla
erityinen armeiansa, 266,100 miestä, sekin vär-
vätty. — Miliisiin kuuluu jokainen 18-45

ikävuosien välillä oleva mies.

—

I :n-B: n maailman-
vallan ulkonainen tuki on sotalaivasto, joka ei

ainoastaan ole maailman suurin, vaan yhtä suuri
kuin kahden lähinnä seuraavan valtion laivastot
yhteensä. Vaikka tästä n. s. tico poicers standard'-
ista virallisesti edelleenkin pidetään kiinni, on I :n-

B :n laivasto kolmen seuraavan laivaston veroi-
nen. V. 1910 kuului siihen 553 uutta sota-alusta,
niistä 183 risteilijää ja linjalaivaa sekä 66 veden-
alaista. Tonniluku oli 1,980,000, miehistön luku-
määrä 182,600 sodan-, 131,000 rauhanaikana. —
Kaikkien brittiläiseen valtaan kuuluvien osien li-

puissa on unionimerkki „Unio7i Jack": sinisellä

pohjalla päällekkäin Skotlannin(alimpana), Irlan-

nin ja Englannin suojeluspyhimysten Pyh. Andre-
aksen, Pyh. Patrickin ja Pyh. Yrjön ristit, eusi-

mäinen valkoinen, toiset kaksi punaista. Kauppa-
lippu on punainen, unionimerkki vas. ylänurkassa.
Vaakuna: neljä osaa; vas. ylhäällä ja oik. al-

haalla Englannin kolme kultaista leopardia punai-
sella, oik. ylh. Skotlannin punainen leijona kel-

taisella, vas. alh. Irlannin kultainen harppu sini-

sellä pohjalla. Vaakunaa ympäröi »sukkanauhan"
ritariston sininen nauha vaalilauseineen. — His-
toriaa, kirjallisuutta, Irlannin y. m. maantiedettä
ja muita seikkoja ei tässä ole käsitelty, niistä ks.

Englanti, Englannin alusmaat. Eng-
lannin kieli ja kirjallisuus, Skot-
lanti, Skotlannin vapaakirkko, Ir-
lanti, Kelttiläiset, Man, Kanaali-
saaret, Hebridit, Orkne y-s a a r e t,

Shetlandin saaret. — [Philippson, ,,Eu-
ropa"; Scobel, ,,Geogr. Handbuch", ,,The States-

man's Year-book", F. G. Hahn, ,.Die britischen In-

seln"; Neuse, „Landeskunde der britischen In-

seln""; Haughton, „Descriptive, physical, Indust-

rial and historical geogr. of England and Wales";
R. Gneist, „Das englische Parlament"; Steffen,

„England als Weltmacht u. Kulturstaat".]

E. E. K.

Isobrontit (kreik. isos = sama, ja bronte' = uk-

konen), ilmatieteellisillä kartoilla niitä paikka-
kuntia yhdistävät käyrät, joilla ukkosilman syn-

tyessä ensimäinen sa-

lamanleimous tahi uk-

kosenjyrähdys samaan
aikaan huomataan.
I:n avulla voidaan
siis määrätä ukonil-

man etenemisnopeus,

sen kulkusuunta ja le-

veneminen. W. S-m.

Isodynaminen
(kreik. isos =

suuri, ja dy
voima), samanvoimai-
nen. — Isodyna-
m i t ovat viivoja,

joilla maamagnetis-
min kenttävoimakkuu-
della tahi sitä mittaa-

valla komponentilla on

sama arvo. ks. Maa-
magnetismi.

J. K.

1—6 I. lacustris. / vanhempi
kasvi, 2 taimi, 3 lehtityvi

sisUpuolelta, 4 lehtiiyvi halki-

leikattnna, 5 pikkuitiöitä.

ö iso-itiö. — 7 1. echino-
spora, iso-itiö.
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Isoetes, lahnaruoho, sanikkais-suku, Jo-

hon kuuluu pieniä pysty- ja liereälehtisiä vesi-

kasveja. Varsi lyhyt, mukulamainen, itiöpesäk-

keet lehtihangassa kielekkeen alla. Suomessa
kaksi hyvin samannäköistä lajia /. lacustris ja

/. echinospora. J. A. W.
Isogamia l^s. Siitos.
Isogeotermit 1. geoisotermit (kreik. isos

= sama, ^e = maa, ja therme lämpö), geofysi-

kaalisessa piirroksessa niitä kohtia yhdistävät

käyrät, joissa maanlämpö (vuosivaihtelu-kerrok-

sen alapuolella) on sama.
Isogoni (kreik. isos - yhtäsuuri, ja gony =

kulma], sama poikkeumakäyrä; fys., viiva, jota

pitkin maamagnetismilla on sama deklinatsioni.

ks. M a a m a g n e t i s m i. J. K.
Isohaliini (kreik. isos = yhtäläinen, ja halos

- suola) , kartalla sellaisten kohtien kautta ve-

detty viiva, joissa meriveden suolanpitoisuus on
sama.

Iso-Heikkilä, maatila (ent. kuninkaan karja-

talo) Turun kaupungin vieressä, sen luoteis-

puolella, ollut ennen majurinvirkatalona, ny-

kyään Turun kaupungin oma. Päärakennus
vvrlta 1798-99. ff. S.

Isohyeetit (kreik. xsos - sama, ja hjeto's =

sade), ilmastotieteellisillä kartoilla niitä seutuja

yhdistävät käyrät, joilla on sama keskimääräi-

nen sademäärä (vuotuinen, kuukautinen j. n. e.).

(W. S-m.)

Isohypsit (kreik. isos = sama, ja /ii/psos = kor-

keus), horisontaalit, nivoo- 1. kor-
keuskäyrät, topografisissa ja orografisissa

kartoissa käyrät, jotka yhdistävät kaikki samalla

absoluuttisella korkeudella olevat pisteet. Kor-
keusmääräyksien lähtökohdaksi valitaan tavalli-

sesti merenpinta ja lasketaan siitä sekä ylös-

päin (korkeus yi. merenp.), että myös alaspäin

(syvyys merenp. alla). — Käyriä, jotka yhdis-

tävät kaikki samalla syvyydellä olevat pisteet

kartalla, sanotaan isobaateiksi. (vrt.

Topografia.) W. S-m.

Iso-itiö u" a k r o s p o r i) . eräillä sanikkai-

silla: vesisaniaisilla, mähkäkas-
veilla, ja lahnaruohoisilla esiintyvä

itiömuoto, josta kehittyy ainoastaan naarasalkeis-

varsikoita. I:t ovat suurempia kuin pikku-
itiöt (mikrosporit), joista kehittyy ai-

noastaan koirasalkeisvarsikoita. J. A. W.
Isojako ks. Maanjako.
Isojaontäydennys ks. Maanjako.
Isojoki (ruots. Stora) 1. Kunta, Vaasan

1., Ilmajoen khlak., Isojoen-Karijoen nimi.smiesp.

;

kirkolle Kristiinankaupungi.sta n. 40 km ; 633,6

km', joista viljeltyä maata 5,612 ha (1901) :

29'/ic manttaalia, talonsavuja 312, torpansavuja

239 ja muita savuja 382; 5,636 as. (1907), joista

ruotsinkielisiä n. 2%; 686 hevo.sta, 1,928 nau-

taa (1908). — Kansakouluja 5. Useita sahoja

(kuten Penttilän, Filppulan, Lammasniemen,
Kärjenkosken, Iivarin y. m.). — 2. Seurakunta,
keisarillinen, Turun arkkihiippak., Vaasan ala-

rova.stik, ; kuulunut ennen Lapväärtin .seurak.;

itsen. (K. k. "/„ 1855) v. 1877. Kirkko puinen
(rak. 1833. C. L. Engelin piir.) [P. H. Mathe.siuk-

sen kertomus (Suomi 1843. s. 242 ja seur.).]

3. (ven. VelVkaja reka') Etelä.stäpäin Pihkovan-
eli Talabskoin-järveen laskeva valtajoki Pihko-
van kuvernementissa Venäjällä. K. 8.

Isojärvi, n. 50 km- laaja järvi Satakunnassa
Siikaisten ja Poomarkun rajalla. Järvi purkaa
vetensä luodetta kohti kulkevan Karvianjoen
kautta Suomenlahteen. Kun I: n eteläpäähän las-

kee osan vettänsä Podasjärvi, jonka päälasku
on Lammin- ja Ahlaisjokien kautta mereen, on
I:ltä sekä pohjois- että eteläpuolitse pääsy (bi-

tvirkatsioni) Suomenlahteen. K. S.

Iso-Kalalahti (Bahia dor TigresJ, Afrikassa,

portug. Angolan rannikolla.

Iso Kalastaja (ruots. Stora Fiskaren).
Xirolahden pitäjään kuuluvan Kivimaan 1. Kius-

kerin ulkoluotoryhmän suurin luoto; Pitkänpaa-
den luotsiaseman ulommaisin vartioasema. Tär-

keä liailinpyyutipaikka. (K. S.)

Isokartano (Storgärd), maatila Ulvilassa

Kokemäenjoen rannalla, Porista 10 km. 1800-lu-

vuUa omistajina Le Bell- ja Palin-suvut, jolla

viimemainitulla se vieläkin on. Tilan suuruus
845 ha; paitsi maataloutta harjoitetaan lohen

ja siian kalastusta. K. S.

Isokimeenit (kreik. isos = sama, ja khe'ima
= talvi) 1. t a 1 V i-i s o t e r m i t. isotermi-
kartoilla (ks. t.) talvisia (jouluk.-helmik.)

lämpötilasuhteita kuvaavat isotermit.

Isokinoliini, C^H^N, orgaaninen, kinoliinin-

kaltainen emäs, joka esiintyy kivihiilitervassa.

Muutamat alkaloidit, n. s. opiumialkaloidit, ovat

sen johdannaisia. Edv. Hj.

Isokliinit (kreik. isos = sama, ja fcZinein = kal-

listua) , maamagneettisilla kartoilla niitä seutuja

yhdistävät käyrät, joissa magneettisen inklinat-

sionikulman suuruus on sama.
Isokraaseli, johtoloisto ja luotsiasema Raa-

hen edustalla.

Isokrates [-a'tesj (lat. Iso'crates) (436-338

e. Kr.), kreikkalainen puhuja ja kaunopuhei-

suuden opettaja, kotoisin Ateenasta. L, jota

heikko ääni ja luontainen arkuus estivät esiin-

tymästä kansankokouksissa, toimi suosittuna re-

toriikan opettajana, ja hänen oppilastensa jouk-

koon lukeutui useita senaikuisen Kreikan huo-

mattavia henkilöitä — puhujia, historiankirjoit-

tajia ja valtiomiehiä. Sen ohella 1. sepitti jou-

kon etupäässä luettaviksi aiottuja puheita, joi-

den kautta hän m. m. koetti vaikuttaa Kreikan
valtiolli-sten tapausten kulkuun : hänen ihantee-

naan oli, että kaikki helleenit liittyisivät yhteen

aloittaakseen sodan Persiaa vastaan. Mutta kai-

kista I:n valtiollisista haaveista teki lopun Khai-

roneian taistelu^ hän kuoli kohta tämän jäi

keen — erään, tosin ilmeisesti sepitetyn kerto

muksen mukaan— päättäen päivänsä vapaaehtoi-

sella nälkäkuolemalla. I:n puheita on säilynyt

21. Ne ilmaisevat vähemmän ajatuksen alkuperäi-

syyttä ja syvyyttä tai tunteen välittömyyttä ja

voimaa kuin pitkälle kehitettyä muodollista taitu-

ruutta, jonka pääominaisuuksia ovat mitä huolel-

lisin sananvalinta, lausejaksojen tasasuhtainen

ja rytmillinen pyöristely, runsas sanakuvioiden

käyttö ja äänteellisen soinnukkuuden tarkkaami
nen. T:n puheet ovat julkaisseet m. m. Benseler-

Blass (2:nen pain. 1883-85). Drerup (I osa 1906).

Valituita ja selityksillä varustettuja I:n puheita

ovat julkais.seet Pauclienstein-Peinhardt (5:s

pain. 1882). Schneider (3:s pain. 1886-88) y. m.
E. R-n.

Iso-Kreikka, Etelä-Italian muinainen nimi.

ks. Kreikka, historia.
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Isokromaattinen (kreik. tsos = yhtäläinen, ja

kJiröma - \äTi), samanvärinen, käyti-tään välistä

valo-opissa puhuttaessa samanvärisestä säteilystä.

T. esiintyy myös samassa merkityksessä kuin
ortokromaattinen, jolla tarkoitetaan

joko sellaista valokuvausta, missä esineen värit

saadaan kuvalle oikeassa valossaan, tahi tähän
tarkoitukseeix valmistettua valokuvauslevyä, ks.

Valokuva n s. J. K.
Isokroninen (kreik. isos = yhtäläinen, ja khro-

nos = aika), samanaikainen; heilahtavassa liik-

keessä sanotaan heilahdusten olevan isokronisia,

jos heilahdusaika on sama eri laajoilla heilah-

duksilla. Kaksi heiluria on silloin isokronista,

kun niillä on sama heilahdusaika. — I s o k r o-

n i s m i tavallisimmassa merkityksessä on heilah-

dusten isokroninen kestävyysaika. J. K.
Isokulle ks. Kalastus.
Isokuovi ks. Kuovi.
Isokylä, ruots. Storby, vanha herraskar-

tano Luonnonmaan saaressa Naantalin, ennen
Raision pitäjässä; kuului jo keskiajalla Jäger-

horn-suvuUe (siitä Jägerhorn af Storby). K. G.

Isokyrö (ruots. Storkyro). 1. Kunta, Vaa-
san 1. Korsholmau khlak.. Isokyrön nimis-

miesp. ; kirkolle Orismalan asemalta 8 km;
400,0 km^ joista viljeltyä maata 12,682 ha
(1901); 8,867 as. (1907), joista ruotsinkielisiä n.

1,5%; 1,029 hevosta, 3,200 nautaa (1908). —
Kansakouluja 5 (opett. 8). Orismalan maanvilje-

lyskoulu ja maanviljelijäin talvikurssikoulu. —
Kunnanlääkäri. Apteekki. Säästöpankki. TeoUi-

suu.slaitoksia: Orismalan rautatehdas ja takomo,
osuusmeijeri. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Tu-
run arkkihiippak., Vaasan alarovastik. ; keskiai-

kuinen. Pohjanmaan vanhimpia. Entinen nimi
Ylistaro. Kirkko (uusi) tiilikivestä (rak. 1877).

[P. H. Mathesiuksen kertomus (Suomi 1843, s.

272).] K. S.

Isolaarilevy, valokuvauksessa käytettävä levy-

laji, joka poistaa kuvan vaaleissa osissa esiin-

tyvän liiallisen valotuksen, jonka takia kuva tu-

lee näiltä kohdilta epäselväksi. Tämä haitta joh-

tuu siitä, että valo, kuljettuaan valokuvauslevyn
valonaran kerroksen läpi, heijastuu vielä lasi-

levyn pinnoista ja siten takaapäin vaikuttaa
kuvan valotukseen. Edellisen hävittämiseksi on
i:ssä asetettu lasin ja yllämainitun kerrok-
sen väliin toinen ainekerros, joka imee kaiken
sitä koiitaavan valon. Myös käytetään tähän
tarkoitukseen levyjä (a u t i h a 1 o 1 e v y t) ,

joissa

levyn takaseinässä on vaikutukseltaan samanlai-
nen kerros. J. K.

Isolaattori (it. isolä're, < isola = saari) , eris-

täjä (ks. t.).

Isolaattorikello, sähkölennätin-, puhelin- y. m.
sähköjohdoissa eristävää ainetta, tavallisesti pos-

liinia oleva kellomainen kappale, joka ympäröi
rautaisen kannatuskoukun 1. tapin

ja jonka ympärille johtolanka kier-

retään. — Korkeita jännityksiä var-

ten (1,000 volttia) ei tällainen i. ole

riittävä, vaan on käytettävä toisen-
Isolaattorikello.

j^jgi^^ isolaattoreja (öljy-i.) E. S-a.

Isola bella ks. Borromeo n-s a a r e t.

Isolani /-«'-/, Johann Ludvig Hektor
(1586-1640), itäv. kenraali 30-vuotisessa sodassa,

osoittautui taitavaksi ratsuväen päälliköksi ja ni-

mitettiin 1632 kroaattien kenraaliksi. Otti osaa

Breitenfeldin. Liitzenin y. m. taisteluihin. Hänen
sotilaansa olivat yhtä kuuluisat urhoollisuudes-

taan kuin julmuude-staan. Luopui Wallenstei-

nista ennen tämän murhaa 1634. G. R.

Isolatsioni (it. isola, < lat. t?iSMia = saari),

eristys. Karjan jalo.stuksessa i. merkitsee siitos-

eläimiksi valittujen yksilöjen estämistä sekaan-
tumasta ala-arvoisten kanssa, joten parannetta-
vien ominaisuuksien kehittymistä tasoittavaa
ristisiitosta ei tapahdu. Vapaassa luonnossa ta-

pahtuu samaan lajiin kuuluvain yksilöjen välillä

usein i., jolla seikalla on Darwinin mukaan suuri
merkitys uusien rotujen ja lajien syntyyn näh-
den. T. voi olla maantieteellistä laatua, kun esim.
johonkin eläinlajiin kuuluvia yksilöitä joutuu
yksinäiselle saarelle tai muulle alkuperäisestä
levenemispiiristään erotetulle alueelle, joten risti-

siitos niiden ja kantamuodon välillä käy mah-
dottomaksi. Samalla levenemisalueella taas i. voi

olla seurauksena muutoksista samaan lajiin kuu-
luvain yksilöjen elämäntavoissa, oleskelupaikan,
ravinnon, suojan valinnassa tai siitä, että toiset

yksilöt saavuttavat sukupuolikypsyyden eri vuo-

denaikana kuin kantamuotoon kuuluvat tai siitä,

että sukuelinten muodostuksessa tai sukutun-
nossa ilmenee poikkeuksia, ehkäisten hedelmälli-

sen ristisiitoksen kantamuodon kanssa. Näin
ollen voi lajien synnyn selittämiseen nähden
tärkeimmät isolatsionimuodot ryhmitellä maan-
tieteellisiin, biologisiin 1. elämäntavoista ja

seksuaalisiin 1. sukupuolielämästä johtuviin.

K. M. L.

Isolde ks. Tristan.
Isoleeraaminen ks. Eristäminen.
Isoleeraavat kielet (it. isoZäVe = eristää), ne

kielet, joissa sanoilla ei ole taivutuksia, vaan
joiden kieliopilliset suhteet ilmaistaan pääasial-

lisesti vain sanajärjestyksellä. Xe ovat yleensä

samalla myös n. s. yksitavuisia kieliä, s. o. nii-

den vartalosanoissa ei ole kuin yksi tavu, ja

monet sanat erottaa toisi-staan vain musikaa-
linen aksentti. I:ia k:iä ovat m. m. Kiinan ja

eräät muut Itä-Aasian kielet, ks. Kieli.
A. K.

Isoleerata (it. isolä're, < isola = saari) , eris-

tää (ks. t.). •— I s o 1 e e r a u s, eristäminen,

eristys.

Isomeeriset aineet ks. Isomeria.
Isomeria (kreik. tsos = yhtäläinen, ja nieros =

osa). Niitä aineita, joilla on sama kvalitatiivinen

ja kvantitatiivinen kokoomus, mutta jotka kum-
minkin ominaisuuksiltaan ovat erilaisia, sano-

taan isomeerisiksi ja itse ilmiötä i s o-

mer iäksi. I. on erittäin yleinen orgaanisissa

yhdistyksissä. Jos i. riippuu siitä, että aineiden

molekylit ovat eri suuria, vaikka atomisuhde

niissä on sama, sanotaan sitä polymeriaksi,
jos molekylit ovat yhtä suuria, on v a r s i n a i-

n e n i. olemassa. Tämä voi riippua joko siitä,

että eri atomit eri tavalla ovat toisistaan riip-

puvaisia, että niillä siis on erilainen kem. kons-

titutsioni (kemiallinen i.), tai siitä, että

atomit ovat geometrise.sti eri tavalla järjesty-

neinä molekylissä (stereoisomeria, geo-
metrinen i., fysikaalinen i., optilli-
nen i.). T:n ja sen syiden tutkiminen on ollut

tärkeä tehtävä orgaanisessa kemiassa. Ilmiö huo-

mattiin ensi kerran 1820-luvulla. Perustavan

selitvksen stereokemiallisille ilmiöille antoi 1877
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van't Hoff (ks. t.) teoksessaan „Die Lagerung
der Atome im Raiime". Edv. Hj.

Isometriä (kreik. isos = yhtäläinen, ja metron
= mitta), samanmittaisuus. — Isometrinen,
samanmittainen.
Isomorfiset aineet ks. Isomorfisuus.
Isomorfisuus (kreik. isos = yhtäläinen, ja

worj)/(e' = muoto), se kemiallisesti analogisten ki-

teytyueitteu aineitten sukulaisuussuhde, joka il-

menee siinä, että aineilla on yhdenmukainen
kiderakennus. Ennen kaikkea on keskenään iso-

morfisten aineitten kidemuoto hyvin samanlai-

nen, ja vastaavat kulmat poikkeavat hyvin vä-

hän toisistaan. Lisäksi niillä on samoja lohko-

suuntia, samanlaatuiset kaksoismuodostukset ja

suuressa määrin yhtäpitävät optilliset ominai-

suudet. Toiset ominaisuudet sen sijaan, kuten
väri, kovuus ja ominaispaino saattavat olla

varsin erilaisia. Tärkeä ominaisuus keskenään
isomorfisilla aineilla on se, että ne voivat muo-
dostaa sekakiteitä, joissa aineitten määrä saattaa

asianhaarain mukaan vaihdella kaikissa suh-

teissa. Niinpä esim. tavallisen alunan ja kromi-

alunan yhteisestä liuoksesta saadaan muodos-
tumaan homogeenisia kiteitä, jotka sisältävät,

liuoksen kokoomuksesta riippuen, eri määrissä
kumpaakin yhdistystä AljKj (804)4. 24H2O ja

Cr2K2(S04)4 . 24ILO. Jos taas kromialunakide
ripustetaan kyllästettyyn tavallisen alunan liuok-

seen, niin viimemainittu muodostaa tummanvio-
letin kromialuna-oktaedrin ympärille värittömän
kerroksen. Sen sijaan sellaiset aineet, jotka ei-

vät ole keskenään isomorfisia, muodostuvat yh-

dessä kiteytyessään eri kiteiksi, joissa kussakin
kukin aine on puhtaana. Isomorfiset sekakiteet

ovat luonnollisissa mineraaleissa erittäin yleisiä.

Tärkeimpiä sellaisia kivennäisiä ovat plagioklaasi-

maasälvät albiitti ja anortiitti, joitten erisuh-

teiset seokset ovat ylen yleisiä vuorilajiaineksina,

sekä rorabiset pyrokseenit, jotka ovat magne-
siumsilikaatin MgSiOj ja ferrosilikaatin Fe
SiOa seoksia. Eri yhdistysten isomorfisia seoksia

ovat useimmiten muutkin pyrokseenit, samoin
amfibolit, vuorilajeissa yleinen granaatti, oliviini,

turmaliini j. n. e. Kyky muodostua sekakiteiksi

on isomorfisuuden varmin tuntomerkki. Muuten
i. on eri tapauksissa hyvin eri-asteinen, kulmien
ja muiden ominaisuuksien erilaisuudet ovat mil-

loin jnenemmät, milloin suuremmat, onpa sellai-

siakin tapauksia, että ilmeisesti isomorfiset ai-

neet kuuluvat eri kideluokkiin. — Isomorfisten
aineitten kemiallinen analogisuus on useimmiten
aivan ilmeinen, niin että toisen atomikaavan saat-

taa ajatella johtuvan toisesta vaihtamalla jonkun
alkuaineista toiseen samanarvoiseen ; esim. kuu-
tioina kiteytyvät kaliumkloridi, KCI, ja natrium-
kloridi, NaCl tai romboedri.set kalkkisälpä, CaCO,,
rautasälpä, FeCOa, ja magne.siitti, MgCOj. Ilmeinen
on analogisuus silloinkin, kun yhdistyksissä on
useampia toisiaan vastaavia erilaisia alkuaineita;
esim. apatiitti, FCajPjOu, pyromorfiitti, ClPbjPsOu,
ja mimetesiitti, ClPbsASaOu. Yleensä siis ne alku-

aineet, jotka saattavat korvata toisiaan isomor-
fisissa yhdistyksissä, ovat samanarvoisia, ja iso-

morfisuudella on ollut tärkeä merkitys kemian
historiassa juuri alkuaineitten arvon (valenssin)

ja myös atomipainon selvittämisessä. Tämä ei kui-

tenkaan pidä paikkaansa aina, sillä muutamissa
tapauksissa muodollinen atomikokoomuksen yh-

denmukaisuuskin aiheuttaa todellisen isomorfi-

suuden, vaikka vastaavat alkuaineet ovat eri ar-

voisia. Esim. romboedriset kalkkisälpä, CaCOj,

ja natronisalpietari, NaNOj, ovat isomorfisia,

vaikka Ca on kahden ja sitä vastaava Na yhden
arvoinen, sekä C neljän ja N viiden arvoinen.

Samaten on laita albiitin, NaAlSijOg ja anertiitin,

CaAljSioOg. Näitten isomorfisuus on sangen lähei-

nen, vaikka kemiallinen analogisuus on jotenkin

peitetty. Se näkyy, jos kaavat kirjoitetaan seu-

raavasti :

NaAlSiSijOg
CaAlAlSijOg.

— Isomorfisuuden keksi Mitscherlich v. 1819

lyijyn fosfaateissa ja arsenaateissa. P. E.

Isonandra ks. P a 1 a q u i u m.
Ison-Britannian ja Irlannin yhdistetty

kuningaskunta ks. I s o-B ritannia ja Ir-

lanti.
Isonefit (kreik. tsos = sama, ja nep/ios = pilvi),

ilmatiet, kartoilla käyrät, jotka yhdistävät paik-

kakuntia, joilla pilvisyys keskimäärin on sama.
(W. S-m.)

Isonzo [-o'ntso], joki Itävallassa Görzin ja Gra-

discan kreivikunnassa, alkaa Julisilta alpeilta

n. 1,000 m yi. merenp. ja laskee Sdobba nimisenä
Triestin-lahteen, 125 km pitkä. Syrjäjokia ovat

Idria, Wippach (vasemmalta) ja Torre (oikealta).

(W. 8-m.)

Isopoda ks. Siirat.
Isopurje. 1. Kahvelipurje yksimastoisessa

aluksessa. — 2. Alin raakapurje aluksen isossa

mastossa. — 3. Kahvelipurje aluksen isossa mas-
tossa, jossa ei ole raakapurjetta. F. W. L.

Isopurppurahappo, fenylipurppura-
happo, pikrosyamiinihappo, aine, joka

syntyy syankaliumin vaikuttaessa, pikriinihapoö

kaliumsuolaan; i:oa ei tunneta vapaana, sen suo-

lat ovat räjähtäviä, ja käytetään niistä ammo-
niumsuolaa granaattiruskean nimellä

villan ja silkin värjäämiseen. S. V. E.

Isorakit (kreik. tsos = sama, ja rafcÄi'o = nou-

suvesi, vuoksi) , meritiet, kartoilla sellaisia paik-

koja toisiinsa yhdistävät käyrät, joilla on sama
n. s. vuoksi- 1. h a m i n a-a i k a, toisin sanoen

paikkoja, joihin nousuvesiaalto saapuu samaan ai-

kaan. Tämä nim. ei tapahdu samanaikaisesti kuun
kulminatsionin kanssa, vaan riippuen erinäisistä

kitka- ja interferenssi-ilmiöistä vasta kuun kul-

minatsionin jälkeen. ('W. 8-m.)

Iso reduktsioni ks. Reduktsioni.
Iso-Roinevesi, järvi, jonka kautta Hauhon-

vesistön pohjoiset vedet virtaavat lopulta Mallas-

veteen. K. 8.

Isorokko (variola), erittäin tarttuva äkillinen

infektsionitauti, jolla on oma tunnuksellinen kuu-

meen kulku ja ihottuma. Tauti puhkee ilmi noin

9-14 päivää tartunnan saamisen jälkeen synnyt-

täen aluksi usein kuumetta sekä kipuja risti-

luussa ja nivelissä; 3-4 päivää myöhemmin esiin-

tyy ihottuma, missä aluksi huomataan pieniä,

ihon pinnasta vähän kohonneita punaisia pilk-

kuja; punaisesta pilkusta alkaa pian kehittyä

ensin visvaista nestettä, sittemmin märkää sisäl-

tävä rakko eli rokko (pusteli), jonka keskellä

on pieni syvennys. — Ihottuman levitessä ym-
päri koko ruumiin, mikä tapahtuu noin kolmen
päivän kuluessa, alenee kuume tavallisesti jon-
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kun verran, mutta kohoaa jälleen, usein kovinkin
ankaraksi noin kahdeksannen sairaus-vuorokau-

den tienoissa, jolloin rakkojen sisällys on muut-
tunut märkäiseksi. Noin kymmenennen vuoro-

kauden vaiheissa ihottuman ilmipuhkeamisen
jälkeen alkavat rokot sisällyksineen kuivaa ja
karista pois. Täysin kehittyneet rokot jättävät
jälkeensä ainaiset arvet ihoon. Kun rokko voi

asettua kehittymään myöskin silmään, saattaa
siitä aiheutuva arpi hyvin kiusallisesti supistaa
silmän näkökykyä ja ikipäiviksikin turmella sil-

män. Myöskin suuii, sieramien ja nielun lima-
kalvoon asettuu usein rokkoja, jotka voivat olla

suureksi esteeksi ruuan nauttimiselle. Erittäin
ankara i:n muoto on n. s. musta rokko eli

hemorraginen i., missä esiintyy pieniä veren-
vuotoja itse rokoissa, joitten sisällys siitä saa
tuon mustanpuhuvan värin. Ennen muinoin kuu-
lui i. hirvittävimpiin tauteihin, mitä oli. En-
nakkorokotuksen tultua yleisesti käytäntöön, on
i:n luonne käynyt yhä lievemmäksi, tahi oikeam-
min sanoen, i. ei enää useinkaan tapaa henkilöä,

joka olisi täysin otollinen tautia synnyttävien
mikro-organismien esteettömälle kehittymiselle.

On siis meidän aikoinamme poikkeukseksi kat-

sottava, jos jollakin paikkakunnalla ilmenisi

laaja ja raju i.-epidemia. Taudin tartunta
piilee etupäässä rokkojen sisällyksessä, joka kui-

vuttuaankin levittää tartuntaa, sekä myöskin
sairaan suun ja sieramien eritteissä, vrt. Ro-
kotus. M. OB.
Isorutto 1. musta surma on sen hävittävän

ruttotaudin nimenä, joka 1300-luvun keskivai-
heissa kulki melkein kaikissa Euroopan maissa,
temmaten pois kansaa joukottain ja inonialla sur-

maten väestön sukupuuttoon. Jo ruton edellisinä

vuosina kerrotaan eri maista, niin Aasiassa kuin
Euroopassa, suuresta sadepaljoudesta ja maan-
järistyksistä sekä nälänhädästä, joka valmisti

maaperää rutolle. V. 1347 sitten rutto kulkeutui
eräällä laivalla Itämailta Italiaan, 1348 se raivosi

Ranskassa ja Englannissa, 1348-49 Saksassa,
sam. v:n syksyllä se tuli Euotsiin, missä seuraa-

vana vuonna riehui. Suomessa se nähtävästi on
käynyt vv. 1350-51, koska se sitten taas on kul-

keutunut Venäjälle, missä sen huippukohta sat-

tui 1352-53. Rutto mainittiin eri maissa eri ni-

millä: Saksassa, Tanskassa, Venäjällä ,,musta-
surma", Norjassa „iso miessurma", Ruotsissa
„isosurma" (digerdöden), Suomessa isorutto j. n. e.

Se, joka ruttoon sairastui ja jossa nähtiin rutto-

paiseet, oli parissa päivässä kuoleman oma.
Kansaan tämä hirveä vitsaus kaikkialla teki

mieltä tärisyttävän vaikutuksen. Ruttoa pidettiin

Jumalan lähettämänä rangaistuksena synneistä,
ja se antoi aihetta ruoskijain(flagellanttien ks. t.

)

lahkon nopeaan leviämiseen. Monessa paikassa
luultiin ruton saaneen alkunsa muka juutalaisten

myrkyttämistä kaivoista, josta syystä syntyi hir-

vittäviä juutalaisvainoja. Ruton hävityksistä ker-

rotaan, että esim. Ruotsissa ihmisiä kuoli koko-
naiset kylät, jopa pitäjätkin sukupuuttoon ja en-

tiset viljelysmaat jäivät autioiksi ja metsisty-
mään. [Sievers, ,,Beskrifning om Digerdöden"
(1751) ; Ilmoni. ,,Bidrag tili Nordens sjukdoms-
historia" I (1846), ss. 97-181.] K. G.

2. Nykyään ymmärretään isollo-rutolla (pestis,

pestilentia) erikoisten bakteerien synnyttämää
infektsionitautia, jonka tavallisin muoto on n. s.

rauhas- 1. buboni-rutto. Siinä esiintyy ankaroita
kipuja tuottavia imurauhasten turvotuksia, jotka
pian rupeavat märkimään. Kuolema seuraa taval-
lisesti muutamassa vuorokaudessa, usein jo jon-
kun tunnin kuluttua. M. 0-B.
Isorysä ks. Kalastus.
Isosaari (ruots. Storön), n. 10 km pitkä

saari Lohjanjärvessä. Saaressa on rehevä kas-
vullisuus ja hyvinvoipia taloja kolmattakym-
mentä. X. 8.

Isosanta (ruots. Storsand), Porin kaupun-
kiin kuuluva saari tehdaslaitoksineen (ks. Pori).

Isoseisti (kreik. isos = yhtäläinen, ja seiein
= tärisyttää) , viiva, joka kartalla on vedetty nii-

den paikkojen kautta, missä joku maanjäristys
on ollut yhtä voimakas, ks. Maanjäristys.

P. E.
Isosporinen, y h t ä 1 ä i s i t i ö i n e n. ks. Sa-

nikkaiset.
Isoteerit (kreik. isos = sama, ja i/ieros = kesä)

,

1. k e s ä-i s o t e r m i t, kesäisiä (kesäk.-elok.)

lämpötilasuhteita esittävät käyrät isotermi-
kartoilla (ks. t.). (W. S-m.)

Isoteleia (kreik.), muinaisessa Kreikassa sel-

laisten henkilöiden valtio-oikeudellinen asema,
jotka, nauttimatta täysiä kansalaisoikeuksia, val-

tiolle suoritettaviin veroihin, maanomistusoikeu-
teen y. m. nähden olivat tasavertaiset varsinais-
ten kansalaisten kanssa. Ateenassa nämä henki-
löt, n. s. isoteleis, olivat metoikkeja (ks. t.).

E. R-n.
Isotermikartta, ilma- t. ilmastotieteellinen

kartta, jolla isotermien (ks. t.) avulla esite-

tään lämpötilan jakautumista määrätyllä alueella.

I:t ovat joko syuoptisia, esittäen määrätyllä het-

kellä tapahtunutta lämpötilan jakautumi.sta, tahi

klimatologisia, jolloin ne esittävät pitempiaikai-
siin havaintoihin perustuvaa lämpötilan keskimää-
räistä jakautumista määrättynä ajanjaksona
(vuotena, vuodenaikana, kuukautena j. n. e.),

vrt. Ilmanlämpötila. W. S-m.
Isotermit (kreik. isos = sama, ja therme =

lämpö), lämpökäyrät, ilma- ja ilmastotieteellisillä

kartoilla niitä paikkoja yhdistävät käyrät, joi-

den lämpötila, merenpinta-arvoonsa laskettuna

on sama. I. voivat perustua joko määrätyllä het-

kellä tehtj'ihin havaintoihin tahi pitkien ajan-

jaksojen kuluessa koottujen havaintojen keski-

arvoihin. Ne osoittavat siis joko lämpötilan het-

kellisen tahi keskimääräisen jakautumisen määrä-
tyllä alueella.

Aina sen mukaan kuin ne ovat lasketut eri ajan-

jaksoille, vuodelle, vuodenajalle tai kuukaudelle,

ovat niiden asemat erilaiset. Kutakiu keskiläm-

pötilaa varten on kaksi isotermiä, yksi kummal-
lakin pallonpuoliskolla. Koska keskilämpötila jok-

seenkin säännöllisesti lisääntyy navoilta päivän-

tasaajaa kohti, täj^tyy isotermien, katsottuina

polaariprojektsionissa, yleensä muodostaa kum-
mallakin pallonpuoliskolla suljetulta sisäkkäisiä

käyriä. Ensimäinen, joka isotermeillä kuvasi

lämmön jakautumista maanpinnalla, oli Hum-
boldt, vrt. Ilmanlämpötila.

Isot kuolovuodet 1695-97 ovat saaneet ni-

mensä siitä, että silloin— säät kun harvinaisessa

määrä.ssä poikkesivat tavallisesta luonnon järjes-

tyksestä — suurimmassa osassa Suomea vallitsi

melkein täydellinen kato, jota seurasi yleisen nä-

länhädän synnyttämä tavaton kuolevaisuus. Tämä
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surkean kuuluisa aika alkoi sillä, että 1695 kyl-

män kesän takia myöhästynyt vilja — ruis esim.

rupesi Uudellamaalla hedelmöimään vasta 27 p.

heinäk. (= 6 p. elok. uuden ajanlaskun mukaan)
— täydellisesti turmeltui aikaisten syyshallojen

tähden. Koetettiin tosin hankkia apua, mutta lai-

vat tuhoutuivat kovissa myrskyissä. Luonto oli

ikäänkuin suunniltaan joutunut. Kevät 1696 tuli

niin aikaiseen, että kevätkylvö alettiin jo helmi-

kuussa, mutta ankara takatalvi seurasi jo maalis-

kuussa, ja elokuussa uudet hallat tekivät lopun

viimeisistäkin toiveista. Leiväksiä tehtiin pe-

tusta, oljista, akanoista, puunkuoresta y. m.,

mutta nälänhädän raivotessa turvauduttiin usein

vielä luonnottomampaankin ravintoon; väite-

täänpä viimeisessä tuskassa syödyn ihmisenkin

lihaa. Ihmisiä sortui joukottain kuolemaan, ja

elukatkin kuolivat rehun puutteeseen. Todistuk-

sena silloisen hädän suuruudesta mainittakoon,

että 1 p:stä syysk. 1696 saman kuun 1 p:ään
1697 kuoli yksin Turun hiippakunnassa 60,371

henkeä, eli alhaisimman laskun mukaan noin kuu-

des osa koko väestöstä. Maan itäosassa näkyy
kuolevaisuus olleen vielä suurempi. Jääskessä

esim. V. 1697 haudattiin 1,029 henkeä, niitä yh-

tenä ainoana päivänä yhteen hautaan 150 ulko-

seurakuntalaista. Kajaanin kaupunkiin sanotaan
jääneen ainoastaan 10 henkeä j. n. e. Kaikkiaan
arvellaan nälkään ja nälkätauteihin nääntynei-

den lukumäärän koko maassa (Käkisalmen lääni

siihen luettuna) nousseen yksin v. 1697 vähin-

täänkin 100,000 reen. Paljo ihmisiä pakeni myös,
kaikista hallituksen esteistä huolimatta, pois

maasta Venäjälle ja muualle. Yleisen kurjuuden
vallitessa lisääntyivät kaikenlaiset rikokset pe-

lottavassa määrässä, niin että hallituksen täytyi

toimittaa sotaväkeä maaseuduillekin turvallisuu-

den ylläpitämiseksi. Vasta 1698, kun hallituksen

toimesta oli saatu uutta siemenviljaa, taukosi

kato ja tuli niin hyvä vuosi, että — jos saa

luottaa Daniel Jusleniukseen — yhtenä kesä-

kautena kasvoi kaksi satoa perätysten. [,,Oma

maa" IV ja V, y. m.] J. W. R.

Isotoma, hyönteissuku hyppyhäntäisten ala-

lahkossa, Entomohi-yidce-heimossa.. Huomattavin
laji on jäätikköhyppiäinen /. saltans, 2 mm
pitkä, musta hyönteinen, joka elää Keski-Euroo-
pan alpeilla aina 3,400 m korkeudella meren-
pinnasta, jopa ylempänäkin, missä eivät mitkään
muut eläimet viihdy. Hyppelee vilkkaasti lu-

mella ja jäätiköillä tai piilee kivien alla. Kai-
vautuu monasti syvälle näennäisesti tiiviiseen

jäätikköjäähän. — Suomessa 20 lajia. U. S-s.

Isotrooppinen (kreik. i.sos = yhtäläinen, ja

tropein = kääntää) on kiinteä aine, jonka fysi-

kaaliset ominaisuudet ovat kaikkiin suuntiin sa-

mat (vastakohta anisotrooppinen, ks. t.)

.

Täydellise.sti isotrooppisia ovat ainoastaan amor-
fiset aineet, mutta optisiin ominaisuuksiin kat-

soen myös regulaarisesti kiteytyneet aineet.

P. E.

Isot Sunda-saaret, Itä-Intian saariston suu-

rimmat saaret Sumatra, Jaava, Borneo
ja Celebes (ks. n.) niihin kuuluvine saari-

rj^hmineen ; vrt. Vähät Sund a-s a a r e t.

Isouard fizuä'rj, Niccolö (1775-1818), mal-

talainen oopperausäveltäjä. Opiskeltuaan Italiassa

hän toimi La Valettessa urkurina ja Maltan ri-

tariston kapellimestarina. Kun ritaristo lakkau-

tettiin, siirtyi I. Pariisiin 1799. I : n tunnetuimmat
teokset ovat „Tuhkimus" ja ,,Joconde". /. K.

Iso Valliriutta, Austraalian koillisrannikkoa

pitkin, n. 40-180 km etäisj^ydellä siitä kulkeva
laaja, vallintapaiuen koralliriutta. Se on meren-

kululle vaarallinen ja estää, harvoja paikkoja lu-

kuunottamatta, suurempia aluksia lähenemästä
rannikkoa.
Iso valtameri 1. Tyyni valtameri, myös

Etelämeri, engl. Pacific ocean, saks. Stiller

Ozean, Aasian, Austraalian sekä Ameriikan mau-
tereitten välissä; viimemainittujen eteläpuolella

luetaan tav. Tasmanian ja Kap Hornin kautta
käyvät meridiaanit sen rajoiksi Atlantin ja In-

tian valtameriä sekä eteläinen napapiiri Etelä-

jäämerta vastaan. Pohjoisjäämereeu yhdistää I:n

v:n Beringin-salmi : sen ala on 165,7 milj. km- 1.

puolet maapallon merien pinta-alasta ; lisäksi tu-

lee länsirannikon mereen vaipumisesta syntyneitä,

saaririvien — mantereen vanhan reunavuoriston
— ympäröimiä rantameriä ja lahtia yhteensä n.

14,5 milj. km*: Beringin-, Ohotskin-,
Japanin-, Itä- ja E t e 1 ä-K i i n a n r a n-

tameret, Austraalian sisämeri sekä

itärannikolla ainoa suurempi lahti, K a 1 i f o r-

n i a n-1 a h t i. — I:n v:n pohja on vaipunut eri sy-

vyyksille monena eri alueena, joiden välissä ole-

vista siirroshalkeamista on pursunut tuliperäisiä

aineksia, muodostaen valtameren keskellä lukui-

sia, etelä-pohjoista t. luode-kaakkoista suuntaa
kulkevia saarisarjoja ja matalikkoja; näiden hui-

puille korallit ovat rakentaneet laajoja luototar-

hoja. Kokonaisuudessaan I:n v:n syvyys on kes-

keltä suurempi. Idässä sitä reunaa yhtenäinen,

vasta Perun rannikon lähellä syvän hautarivin

katkaisema ylänkö-alue; läntinen osa on vaihte-

leva, hauta- ja harjannerikas. Syvimmät haudat
I :ssa V :ssa ovat Tuscaror a-h auta Japanin,

Kuriilien ja Aleuttien edustalla (suurin mitattu

syvyys 8,520 m), C h a 1 1 e n g e r-h a u t a Ma-
riaaneista etelään ja itään (8,180 m), N a r e s-

hauta Karoliinien ja Uuden-Guinean välissä

(4,850 m) , Korallimeri Austraalian ja Me-
laneesian (4.480 m) , T h o m s o n-h auta Aust-

laalian ja Uuden-Seelannin välissä, K e r m a d e c-

hauta 9,430 m Kermadec-saarista itään, Uu-
desta Seelannista koilliseen; tämä hauta jatkuu

T o n g a-h a u t a n a Samoa-saariin asti (8.280 m)
sekä vihdoin maapallon suurin tunnettu syvyys,

G u a m-li auta 9,633 m, Guam-saaresta itään

(Mariaanein saariryhmässä). I:n v:n pohjoisosan

keskisj^vyys lienee 4,000-5.000 m, eteläisen

3.800 m. — Pohja on globigerina- ja radiolaria-

mudan tai punaisen syvänmeren saven peitossa.

— Tuulisuhteet. Kalm-vyöhyke päiväntasaa-

jan tienoilla, sen kummallakin puolen olevat

koillis- ja kaakkoispasaativyöhykkeet, näiden

pohjois- ja eteläpuolella olevat hepo-asteet sekä

niitä seuraavat länsituulten vyöhykkeet esiin-

t3'vät myöskin I:lla v:llä (ks. Tuulet). Länsi-

osassa monsuunituulet (ks. t.) vaikuttavat hiii-

rit.sevästi pasaatiin. Im v:n molemmat korkeat

ilmanpainealueet ovat lähempänä itärannikkoa,

toinen Kalifornian, toinen Peron rannikon ulko-

puolella. Merivirrat ovat kokonaisuudessaan
Atlantin merivirtojen tapaiset. Huomattavat
ovat Etelä- Ameriikan länsirannikolle kylmää
nousuvettä tuova Perfin virta sekä Golf-

virtaa vastaava lämmin Kuro-Sivo. Veden



1117 Iso-Venäjä— Israel 1118

lämpö pohjalla on ylimalkaan alhaisempi kuin
Atlantin valtameressä samoilla leveysasteilla.

Korkein pintaveden lämpö on mitattu Meksikon
rannikolla ja ^lalaijilaisessa saaristossa. S u o-

lanpitoisuus pohjoisosassa keskim. 3,5 %,
eteläosassa 3,6%. — Taloudellinen merki-
tys ou paljoa vähäisempi kuin Atlantin valta-

meren. Maailmauliikeuteen yhteyteen I. v. tuli

hyvin myöhään. Tosin jo Marco Polo ja hänen
seuraajansa kävivät sen länsirannoilla, 1513

Balboa näki Panama-kannakselta sen itä-äären

ja 1520 Magalhäes ensimäisenä lähti kulkemaan
valtameren yli, minkä tunnetuksi tekemistä jat-

koivat m. m. Tasman, Dampier, J. Byron, Carte-

ret, Wallis, Cook, Bering, Bougainville, La P§-

rouse (1642-1787), mutta vasta Ameriikan Pacific-

rautateiden rakentaminen, Japanin eurooppalais-

tuminen, Austraalian asuttaminen ja nopeakul-
kuiset valtamerihöyryt ovat avanneet I:n v:u
maailmauliikenteelle. Sen merkitystä kulkutienä
Atlantin valtamereen verrattuna alentaa kuiten-
kin rantojen ääretön etäisyys toisistaan, mikä jo

San Franciscon ja Yokohaman välillä on 9,500
km, kasvaen Hongkongin ja Panaman välillä

18,000 km:iin. Liikenne rannikoita pitkin onkin
paljoa tärkeämpi kuin valtameren poikki. Tär-
keimmät I:n v:n satamat ovat: Hongkong (kla-

reeraukset 20,2 milj. rek.-tonnia 1907), Sanghai,
Singapore, Sydney, Kobe, Melbourne, Moji, Yoko-
hama, Victoria, Kanton, Valparaiso, San Frau-
sisco. — Merenrikkaudet ovat täällä yhtä suu-
ret kuin Atlantin valtameren, vaikka vähemmän
käytetyt. Kaloi-sta ovat silli, turska ja lohi

pohjoisosissa tärkeimmät. Valaanpyyntiin lähtee

vielä San Franciscosta n. 50 alusta vuosittain, en-

nen 700. Mursuja elelee valtameren pohjoisilla

äärillä, samoin hylkeitä, joita myös eteläisillä ve-

sillä tavataan. Beringin-meressä ovat merikarhu-
jen pyyntipaikat. Haikaloja ja merimakkaroita
(trepangeja; Holothuria) pyydetään Itä-Aasian
kansojen herkuiksi. Jättiläiskilpikonna ja helmi-
simpukka ovat myös I:n v:n eläjiä. E. E. K.
Iso-Venäjä ks. Venäjä.
Iso viha on nimitys, jota käytetään Suomen

hi.storiassa siitä ajasta (1713-21), jolloin venä-
läiset suuren pohjan sodan aikana pitivät tätä
maata hallussaan. Heti Xarvan tappelun jälkeen

(1700) Pietari I rupesi valloittelemaan Itämeren
maakuntia, ja Itä-Suomeenkin tehtiin ryöstö-

retkiä v:.sta 1702 alkaen; Viipuria piiritettiin

1706, mutta va.sta Pultavan tappelun jälkeen
Suomen valloitus alkoi; Viipurin ja Käkisalmen
venäläiset valloittivat 1710, Helsingin 1713.

Kenraali Lybeckerillä oli puolustusjoukon johto,

mutta hän vain peräytyi. Hänet erotettiin (1713)
ja hänen seuraajansa Kaarle Armfelt (ks. t.) tais-

teli Pälkäneellä 1713 ja Napuen luona Isossa-
Kyrössä 1714, mutta joutui kummassakin tais-

telussa tappiolle ja vetäytyi Länsipohjaan. Sissit

vielä ahdistelivat venäläisiä, ryöstäen heidän
kuorma.stojaan y. m. Kajaanin linna antautui
1716. Jo ennen venäläisten tuloa olivat virka-
kunnat, yliopi.sto ja koulut lakanneet toimimasta,
ja suurin osa virkamiehistä sekä säätyhenki-
löistä paennut Ruotsiin, peläten venäläi.sten jul-

maa menettelyä. He ryöstivätkin maata, poltti-

vat muutamin paikoin kirkkojakin, rääkkäsivät
ihmisiä ja veivät heitä vankeina Venäjälle; sen
vuoksi maahan jääneet monin paikoin pakenivat

metsiin. Upseerit hoitivat aluksi hallintoa ja yli-

päällikkyys oli ruhtinas Golitsynilla (ks. t.), joka

koetti lieventää kansan kärsimyksiä ja estää

sotaväen mielivaltaa. V. 1717 järjestettiin hal-

linto säännöllisemmäksi siten, että asetettiin

siviilihallintoa pitämään erityinen kenraalikuver-
nööri, joksi nimitettiin Kustaa Otto Douglas
(ks. t.)

,
jonka hallintoalaan ei kuitenkaan kuu-

lunut Itä-Suomi, missä Viipurin linnan päällikkö
hoiti hallintoa. Maa jaettiin laamannikuntiin,
joiksi läänejä nimitettiin, ja laamannit eli maa-
herrat kutsuttiin Virosta ja Liivistä; alemmat
virkamiehet olivat suomalaisia. Talot oli ryh-
mitetty verokuntiin eli manttaaleihin, jotka suo-

rittivat verot luonnontuotteissa ja osaksi ra-

hassa; kaupungit, joista Viipuri ja Turku olivat

paremmin säilyneet hävitykseltä, maksoivat raha-
summan. Verojen lisäksi pakotettiin kansaa
hakkaamaan hirsiä ja kuljettamaan niitä meren
rannoille, laivoja paikkaamaan y. m. Kirkon
hallintoa koetettiin parantaa siten, että rova.sti

Jaakko Ritzille annettiin oikeus muodostaa Tur-
kuun tuomiokapituli, ja Barthold Vhael sai kir-

kon valvonnan Pohjanmaalla; mutta lukutaito
rupesi häviämään, riko.sten luku lisääntyi ; oi-

keuslaitosta hoiti vain joku tuomari koko
maassa. Maa oli koko vainon ajan perinpohjin
hävitetty, varsinkin Itä-Suomi ja Pohjanmaa
sekä Ahvenanmaa, joka viimemainittu oli koko-
naan autio. Sekä taloudellinen että siveellinen

kurjuus oli yhtä suuri. Vasta sen jälkeen kuin
Kaarle XII oli kaatunut (1718), rupesi Ruotsin
hallitus tekemään rauhoja monien vihollistensa

kanssa, jättäen A^^enäjän viimeiseksi, koska se toi-

voi siten saavansa helpommat ehdot; mutta
Uudenkaupungin rauhassa (1721) sen täytyi luo-

vuttaa Venäjälle paitsi Itämeren maakuntia
Kaakkois-Suomi. Iso viha loppui silloin; venäläi-

set joukot lähtivät Suomesta ja pakolaiset sekä
vangiksi viedyt palasivat vähitellen kotimaa-
hansa. [K. O. Lindeqvist, „Suomen oloista ison

vihan aikana" ; Yrjö Koskinen, „Lähteitä ison

villan historiaan".] K. O. L.

Ispaani (unk. ispän), komitaatin (läänin) hal-

linnollinen päällikkö (kuvernööri) Unkarissa,

vrt. K o m i t a a 1 1 i.

Ispahan ks. I s f a h a n.

Ispahan-lanka 1. g e n a p p e-1 a n k a on ko-

vaksi kierrettyä ja nukattomaksi poltettua lan-

kaa, joka on kehrätty alpakka-, mohair-, tai

suorasyisestä lampaanvillasta. E. J. S.

Ispoinen, maatila merenrannalla lähellä Tur-

kua. Sen omistivat m. m. 1500-luvulla Ilästesko-,

1600-luvulla Stjernkors-, Speitz- ja Creutz- sekä

1700- ja 1800-luvulla Hassel- ja Winter-suvut.

Nykyisin seu omistaa agr. A. Reuter.

A'. ^.

Ispravnikka (veu. ispra'v)nk). piirikunnan

poliisipäällikkö Venäjällä.

Israel (hepr. jisrn'fi, 1 Moos. 32,.,,: IIos. 12^ =

,,joka taistelee Jumalan kanssa", todennäköisem-

min: ,,
jonka puolesta Jumala tai.stelee"; egypt.

Jsir'ära: a.ssyr. Sir'ilai), patriarkka Jaakobin
saama kunnianimi (1 Moos. 322„). Jaakobista

polveutuvan kansan nimenä (esim. 5 Moos. 64

y. m.), jota valtakunnan jaon jälkeen käytet-

tiin etupäässä pohjoisista heimoista (esim.

1 Kun. 14,(1 y. m.), mutta varsinkin Samarian
kukistuttua myöskin Juudasta (Jes. 41„; Jer,
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Jozef Israels: Lapsia rannalla.

lOi; 2 Aik. 12i y. m.)- — Israelin lapset
(hepr. hSne jisrä'el) - israelilaiset. Ar. H.

Israels, Jozef (s. 1824), holl. taidemaalari,

juutalaista syntyperää. Opiskeltuaan aluksi koti-

kaupunkinsa Groningenin piirustuskoulussa sekä

jonkun vuoden Amsterdamissa Jan Krusemanin
johdolla hän siirtyi 1840-luvun keskivaiheilla

Pariisiin, jossa hänen opettajinaan olivat Picot

ja Delacroix. Sieltä hän palasi 1848 takaisin

Amsterdamiin. Hänen teoksensa näiltä vuosilta

— historiallisia tauluja ja laatukuvia — olivat

aiheiltaan ajan romanttisen maun mukaisia ja

maalatut sovinnaiseen pateettiseen tyyliin. Anka-
rasta taudista toipuakseen hän asettui asumaan
Zandvoortiin, ja täällä hän löysi oman varsinai-

sen alansa, yksinkertaiset rannikkolaiset keskellä

heidän jokapäiväistä elämäänsä. V. 1857 hän pani

Pariisissa näytteille ensimäiset tämänsuuntaiset

taulunsa: „Lapsia rannalla" ja ,,Ilta rannalla",

ja niitä on sitten seurannut lukuisa joukko

samantapaisia kuvauksia: ulkoilmamaalauksia

rannikolta tai sisäkuvia kalastajamökeistä. Ne
ovat tehneet hänestä hollantilaisen maalaustai-

teen uudistajan ja hänellä on vakaantunut
maine yhtenä nykyajan etevimpiä mestareja.

Hänen taiteellinen kehityksensä osoittaa yhä jat-

kuvaa vapautumista aiheen vallanalaisuudesta:

eepillisen tai draamallisen kuvauksen sijalle on

tullut puhtaasti maalauksellisiin ominaisuuksiin

perustuva lyyrillinen tunnelma. Rembrandtiin

nojautuen hän on luonut oman erikoisen tyy-

linsä: hillityillä väreillä, joita hän käyttelee

impressionistisen leveästi ja pehmeästi, hän saa

sisuskuviinsa tunnelmallisen valohämyn ja ulko-

ilmatauluihinsa ilmaa ja valoa. Hänen aihei-

densa joukossa on useita, joihin hän on yhä
uudelleen palannut. Ainakin kahdella taululla on

nimenä „Yksin maailmassa", toisessa vanha mies,

toisessa nainen istuen kuolleen puolisonsa vuo-

teen ääressä. Niinikään hän on usein maalannut
rannalla pienine pursineen leikkiviä lapsia tai

rannalta kalastajavenheitä tähysteleviä naisia.

I:n taiteessa kaikki ikäkaudet ovat edustettuina;

enimmin hänen mielenkiintoaan näkyvät sentään

herättäneen lapset ja vanhukset. Teoksissa sellai-

sissa kuin ,,Kun vanhuus tulee", „Päivällinen

kiehuu", ,,Kaksi vanhaa ystävää", „Halki kent-

tien", „Kehrääjätär", „Myrskyn jälkeen", „Van-

han kansan poika" y. m. hän mieleen painuvalla

tavalla tuo ilmi syvän osanottonsa ja myötätun-

tonsa kärsiviä ja elämän taistelussa väsyneitä

ihmisiä kohtaan. Ja tämä hänen taiteensa per-

soonallinen piirre korvaa moninkerroin sen,

mitä niiltä ehkä taiteellisen suorituksen kan-

nalta puuttuu. Tekotavallisessa suhteessa hän

ei ole mikään varsinainen taituri, piirustus

ei ole aina ihan virheetöntä eivätkä hänen kei-

nonsa, vaikka kyllä ovatkin omintakeisia, mi-

tään imden uutukaisia eivätkä käänteentekeviä.
— I., joka v:sta 1870 on asunut Haagissa, työs-

kentelee yhä ahkerasti. Parhaiten hänen tai-

teensa on edustettuna Amsterdamin, Haarlemin

ja Haagin (Mesdagin) kokoelmissa. Kirjailijana

hän on julkaissut hauskan, kuvilla varustamansa
matkakuvauksen Espanjasta. — Hänen poikansa

Isaac I. (s. 1865) on myöskin lahjakas maa-

laaja, ja vaikka isän vaikutus hänen taitee-

seensa onkin huomattavissa, on se kuitenkin

suoranaisesta jäljittelystä aivan vapaata, [vrt.

M. Liebermann, „Jozef Israels" (3:s pain. 1909);

Jan Veth, „Josef Israels und seine Kunst" (loisto-

teos) ; C. L. Dake, „Jozef Israels" {„Kunst der

Gegenwart" ; myös ransk.) ; Max Eisler, „Von
jiidischer Kunst" (1910).] F. L.

Issias (ischias), lonkkahermosärky, suuressa

lonkkahermossa esiintyvä neuralgia eli hermo-

särky; kovin kiusallinen tauti, joka ilmenee

ankarina, viiltävinä kipuina pitkin reiden taka-

puolta ulottuen aina sääreen ja jalkaterään

asti, joissa kivut siirtyvät jalan etupuolelle seu-

raten mainittua hermoa ja sen haaraantumia.
(M. OB.)

Issikka (veu. izvo'stsik), pika-ajuri.

Issos (kreik. -o'-, lat. Issus, nyk. Oserlyk),

vanhalla ajalla merikaupunki Kilikiassa, sen mu-

kaan nimitetyn lahden („Sinus Issicus", nyk.

Iskanderun) perukassa. Sen läheisyydessä Alek-

santeri Suuri voitti Dareioksen 333 e. Kr.
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Issyk-kul (kirg., ,.kuuma järvi"), tuuturijärvi

Tiensanilla, 1,574 m yi. merenp., suurin syvyys
425 m. Seu vesimäärä väheni 1859-97, mutta
kohoaa jälleen sademäärän suuretessa. I:n itä-

päässä sijaitsee venäl. Przewalskin „kau-

punki", n. 8,000 as. W. S-m.

Istambul [-a'-], Konstantinopolin turk. nimi.

Istar, babylonilais-assyrilaisten ainoa varsi-

nainen jumalatar, muiden ollessa vain mies-

puolisten vastineittensa varjomaisia seuralaisia.

Senpätähden sana I. assyrian kielessä myös mer-
kitsi jumalatarta yleensä. Sanan alkuperä var-

masti seemiläinen; sitä todistaa m. m. etelä-

arabialaisen miespuolisen jumalan Aptarin ään-

teellisesti vastaava nimi (alkuaan siis yhteis-

seemil. jumaluus, joka bab.-ass:sten kesken sai

naisjumalan luonteen). — I:ia alettiin Babylo-
nian seemiläistyes.sä palvella usean paikallisen

esiseemiläisen jumalattaren asemesta; siitä hänen
moninaiset ominaisuutensa. Urukissa (Raam.
Erech) I:ia palveltiin aistillisen rakkauden ju-

malattarena, astraalisesti yhdistämällä hänet
iltatähti Venukseen (vrt. Venus jumalattaren
nimi!). Agadessa, samaten Assyriassa, Ninivessä
ja Arbelassa sitävastoin miehekkäämpänä sodan
ja metsästyksen jumalattarena — Venus aamu-
tähtenä. I. oli kaiken rakkauselämän synnyt-

täjä ja jatkaja; sentähden I:n hävitessä mana-
laan kaikki sukupuolinen yhteys ihmisten, sa-

moin eläinten kesken lakkaa (siitä kertoo eepil-

linen runo ,,I:n manalanmatka") ; hän oli

synnyttävien auttaja (ass. miCallidtu > mullittu,

josta Herodotoksen käyttämä nimitys Mylitta),

kasvullisuuden eloon herättäjä, jumalien äiti ja

herratar, jona hän on voimakkaasti vaikuttanut
Madonna-tyypin syntymiseen. Hänet kuvataan-
kin lapsi imemässä hänen paljastettuja rinto-

jansa (sentapaisia pieniä kuvapatsaita myös
löydetty Palestiinan sorakummuista). I:ia nimi-

tetään myös „Herrattareni", „nerrattaremme",
johon vrt. ,,Madonna", ,,Notre Dame", ,,Vär

Frue". — Sodan ja metsästyksen jumalattarena
I. tavataan varsinkin sotaisain assyrialaisten

kesken. — I:lle sepitetyt rukoukset ja ylistys-

virret kuuluvat bab.-ass:n kirjallisuuden kau-
neimpiin tuotteisiin; ne kuvaavat hänet kirosta,

synnistä, sairaudesta pelastavaksi auttajaksi.

Niistä ilmenee I:n jumaluudessa selviä eetilli-

.siäkin piirteitä. — I:ia palveltiin nimillä As-
tarte (ks. t.), Astarot y. m. laajalti Babylonian
ja Assyrian ulkopuolellakin. Useissa seuduin
liittyi hänen palvelukseensa irstaita menoja,
mutta toiselta puolen Herodotos y. m. kreikkal.

kirjailijat ovat niitä väärin ymmärtäneet ja

liioitelleet. Missään tapauksessa ei saa bab.-ass:n

I:n palvelusta yksinomaan niiden mukaan arvos-

tella. //. H-a.

Isted, saks. Idsiedt, kylä preuss. Slesvig-

Holsteinin provinssissa, 8 km pohjoiseen Slesvi-

gin kaupungi.sta. Tleinäk. 1850 tanskalaiset

Kroghin johdolla täällä voittivat slesvig-holstei-

nilaiset, Willisenin johtamat kapinalliset.

Isten [istäii], Jumalan unkarinkielinen nimi-

tys.

Ister, H i s t e r (lat., kreik. Istros) , alisen To-

navan muinaisaikainen nimi.

Isthmia, isthmolaiset kisat, ks. I s t h-

m o s.

Isthmos (kreik. itsthmo's), kannas: ominais-

3*5. III. Painettu !'/o 11.

nimenä Korinthoksen (Korintin) kannas, Korin-
thoksen- ja Saronilais-lahden välinen, kapeim-
malta paikaltaan 6 km leveä, korkeimmalta koh-
daltaan 78 m korkea taival, joka yhdistää Pelo-

ponnesoksen muuhun Kreikkaan. Korinthoksella
oli satama sen kumpaisellakin rannalla, Korin-
thoksen-lahden puolella Kenkhreai, Saronilais-
lahdeu puolella Lekhaion. Jonkinmoista latua
(diolkos) myöten voitiin hinata (pienempiä) aluk-
sia toisesta lahdesta toiseen. I :n poikki oli Pelopon-
nesoksen suojaksi rakennettu muuri, jota sodan-
vaaran uhatessa tämän tästäkin uudistettiin. Jo
vanhalla ajalla yritettiin useat kerrat kaivaa ka-
navaa kannaksen poikki, mutta ei kyetty viemään
asiaa perille. V. 1893 j. Kr. valmistui vihdoin ka-
nava, jonka kaivamiseen oli ryhdytty 1881. —
Lyhyen matkan päässä nyk. kanavan itäisestä

suusta oli muinoin Poseidouin pyhäkkö, jonka
alueella joka toinen vuosi (kunkin olympiadin
l:seuä ja 3:ntena vuonna) Poseidonin kunniaksi
vietettiin n. s. isthmolaiset kisat eli kil-

pajuiilat (isthmia), jotka luettiin Kreikan 4 suu-

ren kansallisen kilpajuhlan joukkoon. Niissä har-
joitettiin parhaasta päästä useanlaista urheilukil-

pailua. „Musalaiset" kilpailut (runouden lausu-

misessa, laulussa ja soitossa) näkyvät päässeen
ohjelmaan vasta Rooman keisarivallan aikana.
Voittaja .seppelöitiin sellerinlehdillä (myöhem-
min männynhavuilla). O. E. T.

Isthmus karelicus ks. Karjalankannas.
Istria. 1. Niemimaa Adrian-meren perukassa,

Triestin- ja Quarnerou-lahtien välissä. I:n kan-
naksen täyttää korkea karsti-ylänkö Cichen Boo-
den (korkein kohta Monte Maggiore 1,396 m),
lounaiseen leviää n. 400 m korkea flysch-vyöhyke.

Läntinen osa I:aa on vain 100 m korkeaa kalkki-

kivitasankoa; länsirannikolla on runsaasti erin-

omaisia satamalahtia (Pola y. m.). Ilmasto ylän-

göllä kolea, alangoilla vallitsee Välimeren ilmasto.

Vuotuinen sademäärä n. 1,000 mm, joet (Quieto,

Arsa y. m.) kesällä kuitenkin vähävetisiä. — 2.

Itävaltalainen valtionmaa, käsittää, paitsi edellä-

mainittua niemimaata, Quarnero-lahdessa olevat

Veglia-, Cher.5o-, Lussin-saaret sekä nniutamia

muita pienempiä, yhteensä 4,951 km-; 379,817 as.

(arv. 1908), niistä 56,7 ^o kroaatteja ja sloveeneja,

40,6 <yo italialaisia; melkein kaikki room. -katoli-

sia. Viljanviljelj^s ja karjanhoito pääelinkeinoja,

mutta huonolla kannalla. Suuri on kuitenkin vii-

nin tuotanto: 1909 570,800 hl, 1900 lampaita

227,000. Kalastus ja silkinviljelys huomattavia.

Vuorista saadaan ruskohiiltä (850.000 tonnia

v:ssa), mere.stä suolaa (400,000 tonnia v:ssa). —
Hallinnollisesti I. jakaantuu 7 piirikuntaan. Hal-

lintoa johtavat omat maapäivät. Varsinaista pää-

kaupunkia ei ole. I., Görz ja Gradisca sekä

Triest alueineen muodostavat Itävallan
Illyrialaisen rannikkomaan. — I:n

asukkaat olivat illyriläisheimoisia istrejä, jotka

roomalaiset 177 e. Kr. kukistivat. Caesarin ai-

koina alkoi I:n useita vuosisatoja kestävä loisto-

kausi; 600-luvulta alkaen sinne siirtyi slaavilai-

sia heimoja. Keskiajalla I. vaihtoi monasti omis-

tajaa; 1331-1797 se (paitsi luoteinen osa, n. s.

Istriau kreivikunta eli ,,saksalainen" I.) oli Ve-

netsian hallussa, Campo Formion rauhanteossa

1797 se joutui Itävallalle, 1805 Italian kuningas-

kunnalle, kunnes .se 1814 tuli Itävallan yhteyteen.

E. E. K.
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Istubar, babyl. mytol., nuolenpääkirjoitukselli-

Qen ideografinen nimi, joka on luettava Gilga-

mes (ks. t.). ^- T-t.

Istuinluu ks. Lantio.
Istukas, näin nimitetään sellaisia kesän kas-

vaneita juuri- ja kaalikasvien taimia, jotka juu-

rineen säilytetään seuraavaksi vuodeksi sieme-

nien viljelemistä varten. Tähän tarkoitukseen

valitaan syk.syllä mahdollisimman hyvin kehit-

tyneet ja tyypillisimmät yksilöt, jotka talveksi

viedään joko sopivaan kuivaan ja viileään kel-

lariin tai asetetaan olkien päälle kuivaan maa-

kuoppaan, joka sitten peitetään oljilla ja mul-

lalla sekä varustetaan ilmanvaihtotorvella.

B. W. E.

Istukka (placcnta). 1. Eläint. Raskaan emon
kohdussa (uteruksessa) muodostuva veri rikas elin,

jonka avulla sikiön ravitseminen ja hengitys ta-

pahtuu. Istukka tavataan kaikilla korkeammilla

nisäkkäillä (Placentulia), mutta ei ole muodoltaan

kaikilla samanlainen. Uimisella istukka on levy-

mäinen, pyöreäusoikea kappale, jonka läpimitta

on 1.5-18 cm ja paksuus 2-i cm. Se on muo-

dostunut erinomaisen veri rikkaista kudoksista

ja saa alkunsa osaksi sikiötä ympäröivän muna-
kalvon, chorionin tupsumaisista lisäkkeistä,

osaksi itse kohdun limakalvosta. Sen kautta

että sikiön ja emon verisuonet i.stukassa kas-

vavat toisiaan vastaan mitä läheisimpään yhtey-

teen, käy mahdolliseksi se vilkas aineenvaihdos

emon ja sikiön veren välillä, joka sikiön ravit-

semiselle ja jatkuvalle keliityk.selle on tarpeelli-

nen. Sikiö on napanuoralla kiinnitetty istuk-

kaan, joka synnytyksen jälkeen pian irtaantuu

ja poistuu n. s. jäliieisten mennessä, vrt. Sikiö.
2. Kasvit. Sikiäimessä se emilehden kohta,

johon siemenaihe on kiinnittynyt. Useimmin
i:t ovat emilehtien reunoissa, ylen harvoissa ta-

pauksissa (esim. Butomus) niitä on pitkin emi-

lehden koko sisäpintaa, vrt. Siemenaihe ja

S i k i ä i n. JA. W.
Istukkasorvi, sorvi, jossa sorvattava kappale

kiinnitetään sorvipyörään 3-6 :11a säteen suuntaan

siirrettävällä hammastetulla
kiinnitysleualla, jotka joko

ovat erikseen siirrettävät, talii

niin rakennetut, että kaik

leuat siirtyvät samaan aika

yhtä paljon (ks. Sorvi).
E. S-a.

Istumakylpy ks. K y 1 v y t.

Istunto, lukit., kollegin, ko-

kouksen t. m. s. yhteinen neu-

vottelu. — Istuntokausi,
eduskunta, tuomioistuin j. n.

koolle, ks. Eduskunta, novioikeus.
O. K:nen.

Isturiz [istu'riP], Francisco Xavier de
(1790-1871), esp. valtiomies, oli johtajia 1820 v:n
kapinassa ja tuli 1823 cortesin puheenjohtajaksi.

Reaktsionin päästävä voitolle I. tuomittiin kuole-

maan, mutta pela.stui pakenemalla Englantiin.

Palasi Espanjaan 1834 ja tuli taas cortesiin; liit-

tyi ensin äärimäi.seen vasemmistoon, mutta sittem-

min maltillisiin; pääsi 1836 ministeristön johta-

jaksi, mutta kuki.stettiin sam. v.; tuli 1838 jäl-

leen cortesin presidentiksi. Puuhasi Esparteron
kukistamista ja kuningatar Maria Kristiinan

takaisia kutsumista. Oli jälleen 1846 ja 1858

Istukkasorvi.

ie aika, miksi
. on kutsuttu

ministeristön johtajana; toimi myös monesti lä-

hettiläänä. G. R.

Istutus. Metsän istuttamista käytetään lohkot-

täisen paljaaksihakkauksen yhteydessä sekä sil-

loin, kun luontainen metsänuudistus on epäonnis-

tunut eikä kylvö näytä antavan hyvää tulosta.

Mieluummin kuin kylvöä käytetään istutusta pai-

koilla, jotka ovat alttiita halloille, taipuvaisia

rikkaruohottumaau ynnä tulvanalaisilla pai-

koilla; lisäksi sellaisia puulajeja mieluimmin is-

tutetaan, joiden siemenet ovat kalliita (esim.

ulkomaalaiset puulajit). A. C.

Istutusaseet. Metsäpuiden taimien istuttami-

seen käytetään yleisesti tavallista kuokkaa,
mutta sen lisäksi ovat käytännössä erilaiset,

usein rautakärki.set istutuspuikot, istutusraudat

(vrt. Buttlar), istutusveitset, kaira- y. m.
lapiot. A. C.

Istutusliitos. Metsäpuiden taimia istutetaan

joko aivan säännöttömästi tai tavallisemmin
määrättyyn järjestyk.seen. Täten
muodostuvia istutusliitcksia on ^

," ° ° °

! 7^ °„

] ^
hyvin monta (vrt. vieressä olevia fin-uMui

kuvia) ; tavallisimmat ovat rivi-

ja neliö-istutus. Säännöllisestä is-

tutusliitoksesta on se etu, että tai-

met tulevat sopivimman välimat-

kan päähän toisistaan ja että tar- Holmio-tjti/t»j

vittava taimimäärä voidaan edeltä-

käsin arvioida. A. C.

Istutusmaa on palkokasveja uiidiniaimejiiiiiu

rehevä.sti kasvaneelta pellolta otet-

tua ruokamultaa käytettäväksi
jollekin toiselle pellolle, jossa ky-
seessä oleva palkokasvi ei muu-

ifilid-ljii/iu4

/(^/imd-iiSii/iaL

ten hyvin mene.sty. Tällaisen maan käyttämisen
tarkoituksena on saada maahan istutetuksi palko-

ka.svien menestymiselle tarpeellisia ja niiden

juurinystermissä asustavia bakteereja, jotta si-

ten voitaisiin käyttää hyväksi palkokasvien ilma-

typen keräämiskykyä. Tällä tavalla on saatu

palkokasveista hyviä satoja lahoamattomalta
rahkasuoltakin. J. E. S.

Istutusrokko, todellisen isonrokon ennakko-
vastustamiseksi toimitetun rokottamisen synnyt-

tämä rokko. vrt. Rokotus.
Istutustavat. Metsän istutuksessa käytetään

useita eri tapoja: 1. Kuoppa-istutus pai-
jainjuurin, jolloin tehdään niin suuri kuoppa
esim. tavallisella kuokalla, että taimen juuristo

siihen hyvin mahtuu. Taimi asetetaan kuoppaan
paljain juurin ja kuoppa täytetään siten, että juu-

ret tulevat mahdollisimman luonnolliseen asen-

toon. Usein käytetään kuopan täytteeksi erityistä

täytemaata; tavallisin istutustapa 3-5-vuotisille

kuusen ja lehtikuusen taimille. 2. Kuoppa-is-
tutus ,,m ultalo h kareen ker a", kuten

ed., mutta taimia ei istuteta paljain juurin vaan
annetaan juuria taimitarhassa ympäröivän multa-

lohkareen seurata mukana kuoppaan; kallis istu-

tu.stai)a, jota käytetään erityisen arkoja taimia is-

tutettaessa, sekä paikoilla, jotka ovat hyvin tai-

puvaisia rikkaruoliottumaan. 3. Istutus t ä y-

tett3'yn kuoppaan, jolloin tehdään tavalli-

nen istutuskuoppa, mutta se täytetään ennen is-

tuttamista hieman kukkuralle ja siten täytettyyn

kuoppaan istutetaan 2-4 pientä tainta esim. is-

tutuspuikoilla tehtyihin reikiin; käytetään 1-3-

vuotisille kouluttamattomille havupuiden t«.i-
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mille. 4. K u p u-i s t u t u s, jolloin ei tehdä mi-

tään kuoppaa, vaan istutetaan taimi maan päälle

tehtyyn pieneen multakasaan, kupuun ; käytän-

nössä hyvin märillä mailla. 5. Puristamalla-
istutus, jolloin rautaisella tai rautakärkisellä

puikolla tehdään maahan reikiä ja näihin istute-

taan taimia; reikä täytetään ,,puristamalla" s. o.

tekemällä puikolla aivan viereen tyhjä reikä, jol-

loin istutusreikä puristuu kiinni; käytetään 1-

vuotisille männj^n- ja 2-3-vuotisille kuusen tai-

mille. 6. K i m p p u-i s t u t u s, kuten 2, mutta
taimia on samassa multalohkareessa useampia;
harvoin enää käytännössä. A. C.

Isvossikka ks. I s s i k k a.

Isyys, isän suhde lapseensa. I. perustuu joko
avioliitossa tai sen ulkopuolella tapahtuneeseen
siittämiseen (a v i o-i s ä ja a v i o t o n i s ä) taikka
myöskin lapseksiottamiseen 1. adoptsioniin
(otto- 1. k a s V a t u s i s ä) . Eanskan oikeuden
mukaan on i s y y s k a n n e (paterniteettikanne)

aviotonta siittäjää vastaan kielletty. Useimpien
muiden maiden, niiden joukossa myös Suomen,
oikeuden mukaan on sitävastoin avioton isä, sa-

moinkuin äitikin, velvollinen ottamaan osaa lap-

sen elatukseen, kunnes se itse voi itsensä elättää.

— vrt. Avioton lapsi, Vanhemman-
valta. O. K :nen.

Isämeidän 1. Herran rukous (lat. Pater
noster) sisältää Matteuksen evankeliumin mu-
kaan (60-13) seitsemän, Luukkaan (II0-4) mu-
kaan viisi rukousta, jolloin kolmas ja seitsemäs
rukous puuttuvat. Sitäpaitsi puuttuu Luukkaalta
johdanto „Isä meidän, joka olet taivaissa", jonka
sijalla on vain ,,Isä". Luukkaalla kuuluu myös 5 :s

rukous toisin kuin Matteuksella. Lopussa oleva
n. s. doksologia (,,sillä sinun on valtakunta"
j. n. e.) puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista.

Lutherin katekismuksessa ,,Isä meidän rukous"
on 3:ntena pääkappaleena. A. F. P.

Isännöitsijä, se, jonka isäntä on pannut si-

jaansa; liikkeenhoitaja, varsinkin procura-valtuu-
della varustettu liikeyrityksen edustaja, joka on
oikeutettu liikkeenhaltijan puolesta ja nimessä
pitämään huolta liikkeen teknillisestä johdosta.

Isännöitsijä on tavallinen varsinkin useissa

osake- y. m. yhtiöissä. Niinpä esim. melkein kai-

kissa maamme osuusmeijereissä on olemassa i.,

joka teknillisessä suhteessa johtaa liikettä; hä-
nellä ei kuitenkaan tavallisesti ole mitään oikeutta
toiminimen kirjoittamiseen. O. K:nen.
Isäntä- ja emäntäkoulut ks. Emäntä-

koulu ja Kansanopisto.
Isäntäkasvi ks. L o i s k a s v i t.

Isäntäyhdistys, paikallisten maamiesseurain
entinen nimitys.

Isänvalta (lat. patria potestas), lakit., oli

room. oikeuden mukaan se laillinen valta, mikä
perheenisällä (pater familias) oli laillisessa avio-

liitossa syntyneihin ja ottolapsiinsa sekä mies-
puolisten jälkeläistensä lapsiin nähden, kokonaan
katsomatta näiden ikään ja yhteiskunnalliseen
asemaan. Alkuaan tämä valta oli hyvin laaja,

käsittäen m. m. täydellisen tuomiovallan per-

heessä, oikeuden lasten elämään ja kuolemaan
'(jus vitce ac nccis), orjaksimyymiseen ja naitta-

miseen, mutta myöhempi oikeus lievensi suu-
resti isänvaltaa. Germaanisessa oikeudessa ei

vastaavaa säännöstöä ole, ainakaan missään sel-

lai.sessa merkityksessä, joka edes lähimain muis-

tuttaisi roomalaista isänvaltaa. Sen sijalle on

yleensä tullut vanhemmanvalta (ks. t.),

joka kuuluu .sekä isälle että äidille. O. K:nen.
Itagaki, Taisuke (s. 1837), kreivi, japan.

valtiomies. Kunnostautui v:n 1868 sisäisissä

taisteluissa, mitkä läheisesti liittyivät Japanin
keisarivallan uudistukseen. 1. kutsuttiin uuteen
valtioneuvostoon, mutta erosi siitä sotapuolueen
jäätyä tappiolle (1874) Japanin korealaisessa
politiikassa. Kotiseudussaan Tosassa I. sen jäl-

keen toimi tarmokkaasti, saadaksensa vapaa-
mieliset politikoi liittymään liberaaliseksi puo-
lueeksi, jonka olijelman tärkeimmät kohdat oli-

sivat perustuslaillinen hallitusmuoto ja kansan-
eduskunta; työskenteli sittemmin jhdessä Iton
kanssa uuden hallitusmuodon aikaansaamiseksi.
Hän vaati täydellisen parlamenttarismin toteut-
tamista englantilaiseen malliin, mutta Okuman
ja I:n johdolla muodostunut puolueministeristö
ei py.syuyt vallassa kuin muutamia kuukausia
(heinäk.-lokak. 1898) ja I:n radikaalinen puo-
lue sulautui 1900 Iton muodostamaan perustus-
lailliseen puolueeseen (Seijukasi). (E. M-a.)

Itakolumiitti, liuskeinen, kiilteenpitoinen

hiekkakivi, väriltään punertava tai kellertävä.

Kivessä ovat usein kvartsirakeet toisistaan irral-

laan, ainoastaan kiillelevyjen koossa-pitämiuä,
ja vuorilaji saattaa senvuoksi olla joustavan
taipuisaa. Brasiliassa ja Pohjois-Ameriikassa ta-

vataan kultaa ja timanttia sisältävää itakolu-

miittia. P. E.

Italia, kuningaskunta, jonka nimi alkuaan tar-

koitti muinaisten italialaisten asumaa niemimaan
lounaisosaa, käsittää pääasiallisesti keskimäisen
Etelä-Euroopan suurista niemimaista, n. s. A p e n-

niinien niemimaan. Asema ja rajat:
I:n rannikoita huuhtovat Adrian-, Joonian-, Tyrr-
henan- ja Ligurian-meret. Pohjoisessa Alpit erot-

tavat niemimaan Ranskasta, Sveitsistä ja Itä-

vallasta. Paitsi niemimaata kuuluvat I :n kuningas-
kuntaan isot Sardiinian ja Sisilian saaret sekä
joukko pienempiä saaria ja saariryhmiä. I:n poh-
joisin koilta on Cima di Vanscuron huippu Karni-
sissa alpeissa (46°41' pohj. lev.), eteläisin Spar-

tiventon niemi (37°55' pohj. lev.), itäisin Otran-
ton niemi (18°31' it. pit.) ja läntisin Rocca Char-
donnet (6°33' it. pit.) Kottisissa alpeissa. I:n pi-

tuus on 1,016 km, leveys 130-350 km; pinta-ala

286,682 km^ josta 236,465 km' tulee mantereen
osalle. — Imi alueella on myös pieni San Ma-
rinon tasavalta (61 km').

Pinnanmuodostus ja geologiset
suhteet. Maan pohjoisen osan (Ylä-I:n)
muodostaa Alppien reunustama Po-joen ala-

tasanko, jota Po lukuisine, alpeilla tulevine lisä-

jokineen sekä Adige-, Brenta-, Piave-, Taglia-

mento- ja Reno-joet kostuttavat. Tämä tasanko,

joka ulottuu Adrian-mereeu asti, on jääkautisen

soran ja tämän päälle kerrostuneen jokilietteen

täyttämä vanha merenlahti. Pon tasangon etelä-

rajan muodostavat Apenniinit, I:n päävuorijono,

joka, liittj^en pohjoi-sessa Merialppeihin, käy koko
niemimaan halki määräten sen muodon. Paitsi

Pon tasankoa ja Apuliaa on suurempia tasankoja

vain I:n länsi-osassa (Arno-, Tiber-, Ombrone-,
Volturno- ja Liri-jokien tasangot y. m.). Koska
muutenkin lahdista rikas Tyrrlienan-meren ran-

nikko on ollut asutukselle soveliaampi kuin Ad-
rian-meren rannikko, kehittyivät sivistys- ja vai-
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tiolliset olot uiemimaan länsiosassa olevilla (et-

rurialaisella, latinalaisella, kampanjalaisella ja lu-

kaanialaisella) tasangoilla aikaisemmin ja korke-

ammalle kuin muualla I:ssa. — Poimettuneet

vuorijonot, Alpit ja Apenniinit (ks. n.),

ovat kumpaisetkin tertiäärikaudella syntyneet.

Alppien etelärinteet ovat parhaastaan kalkkia ja

hiekkakiveä; Lago Maggioren länsipuolella niissä

myös on vanhempia vuorilajeja, gneissiä, graniit-

tia sekä amfiboliitteja ja serpentiiniä. Tämä osa

muodostaa m. m. Liguriset alpit. Apenniinit
j

ovat parhaastaan nuorempien tertiääristen kerros-

tumien peittämää kalkki-, hiekka- ja liuskakiveä.

Kalabrian Apenniineissa on myös vanhoja vuori-

lajeja (gneissiä, graniittia ja kiteisiä lius-

keita) ja vähän liitukalkkia. Kauempana län-

nessä ja etelässä (Sisilian saarella) on näitten ker-

rostumien päällä trias-, jura- ja liitukauden ker-

rostumia, sekä eoseenisia kalkki-, merkeli-, savi-

ja kipsikerrostumia, joihin viimemainittuihin rik-

kaat, louhimista kannattavat rikkikerrostumat

ovat kätkeytyneet. — Tuliperäisistä alueista mai-

nittakoon Keski-Apenniinien länsiosassa sijait-

seva jono sammuneita tulivuoria kraatterijärvi-

neen. Mantereen eteläisin, vieläkin toimiva tuli-

vuori on Vesuvius, jolla huhtik. 1906 oli viimei-

nen purkauksensa. Maanjäristykset Kalabriassa,

sekä Sisiliassa ja Liparin-saarilla tapahtuvat

tuhoisat tulixiiorenpurkaukset ja maanjäristyk-

set osoittavat selvästi näitten seutujen suurta

tuliperäisyyttä. — Niemimaan pohjoisosassa ta-

vattavat syvät ja pitkät järvet (ihanat Lago
Maggiore, Lago di Como, Lago di Garda j. n. e.)

ovat kaikki jääkauden aikuisten jäätiköiden

sulkualtaita ja kuuluvat läheisesti alppeihin.

— Rannikkomuodostukset ovat vaihtelevia. Erin-

omaisia, syviä satamia on Ligurian-meren ran-

nikoilla: Porto Maurizio, Savona, Genova, Ra-
pallo, Spezia y. m. Toscanan ja Latiumin ran-

nikot sitävastoin ovat matalat ja hiekkaiset,

mutta rannikkovirtaukset ovat siellä useassa pai-

koin vieneet jokien tuoman lietteen kauas me-
reen, niin että rannikkosaaret paikoitellen ovat

yhtyneet mantereeseen muodostaen niemekkeitä.

Xämät maatumiset ovat olleet hyvänä apuna
keinotekoisia satamia rakennettaessa pitkin tätä

muuten avointa rannikkoa (Livorno, Civita-

vecchia, Ostia, Antium, Terracina). Etelässä syvät

ja ihanat Gaetan-, Napoli'n- ja Salernon-lahdet

pi.stävät syvälle niemimaahan. Metsänhakkauk-
sen, tuhoavien tunturipurojen ja malarian au-

tioksi tekemä Kalabrian rannikko on satamista

köyhä, jotavastoin vilkasliikkeisen Messinan-sal-

men ja Joonian-meren rannikoilla on monta
hyvää satamaa. Parhain niistä on Taranto. Itä-

rannikko on satamista paljoa köyhempi: Otran-

ton-salmesta, joka yhdistää toisiinsa Adrian-

ja Joonian-meret. aina Riminiin asti polijoisessa,

on vain Brindisi'n hyvä satama. Po-virran sekä

Adigen ja Brentan alati kasvavan suistomaa-

rannikon edustalla on rämeisiä laguunisaaria

(lidi), jotka suojelevat mainioita Venetsian ja

Chioggian laguunisatamia. Näitä yhdistävät me-
reen ruoppauksen avulla madaltumisesta estetyt

salmet (porti).

Ilmanala on I:n maantieteellisen aseman,

meren läheisyyden ja Alppien muodostaman kor-

kean suojamuurin takia leuto ja tasainen. Poik-

keuksena on vain ilmasto Po-joen tasangolla,

jonka kylmät talvet ja kuumat kesät ovat man-
nerilmastolle ominaisia. Paikoitellen tämän seu-

dun pohjoispuolella sijaitsevat suojatut alppi-

laaksot ovat alankomaata leudompia. Alppien

ja Apenniinien suojaamilla Ligurian rannikoilla

(Riviera di ponente ja R. di levante) vallitseva erit-

täin suotuisa välimereuilmasto lentoine talviueen

on .siellä vaikuttanut sekä kasvistoon että asu-

tukseen, tehden myös koko seudun erittäin suosi-

tuksi parantolapaikaksi. Keski-I. ei ole niin leuto.

Ylä-Apenniineilla on u.sein kuukausia kestävä

lumipeite. — Lämpötilan vuotuiset ääriarvot

ovat keskimäärin: ^Milanossa -|- 34° ja — 10°.

Alessandriassa +35° ja — 11°, Venetsiassa

+ 34° ja — 9°, Roomassa -j- 35° ja — 4°, Napo-

li'ssa +37° ja — 4°, Leccessä +41° ja — 3°,

Cosenzassa +42° ja — 7°, Palermos.sa +45°
ja — 1°, ja Syrakusassa + 38° ja -— 1°. Sade-

päiviä on keskimäärin: Udinessa 155, Bellunossa

146, Milanossa 100, Torinossa 82, Bolognassa 66.

Firenzessä 92, Roomassa 76, Napoli'ssa 83, Co-sen-

zassa 118, Palermossa 60 ja Syraku.sassa 48.

Lumipäiviä on keskimäärin: Bresciassa 11, Mila-

nossa 10, Veronassa ja Venetsiassa 6, Firenzessä

hiukan yli 1, Roomassa lähes 2 ja Palermossa

lähes 3 päivää. Pääsadeaika siirtyy pohjoisesta

etelään yhä enemmän talveksi. Tuhoa tuottavat

usein puhaltavat, kuumat scirocco-tuulet, maan-
järistykset ja vulkaaniset purkaukset. Malaria,

joka esiintyy kuumalla vuodenajalla, on laajalle

levinnyt. Se tekee monet alueet (Kampanjalla.

Ala-I:ssa ja Sardiniassa) miltei asumattomiksi.

Sisilia kuuluu varsinaiseen subtroopilliseen il-

mastoalueeseen, missä kesät ovat kuivat: 3 kuu-

kautta v:sta siellä on aivan sateetonta.

?r CD
te

SS a M o.
E s 'D o

B
3 ts

O 3
s s ?r CD i=
TS 3 ?r ^

Milano ....

ts

12,8° 0^° 24.7° 24,2° 996 mm
Genova .... 1.0,!» 7^° 24;«° 16,8° 1,:309 .,

Rooma ... 15.3° 6.7° 24^° 18.,° 942 „

Napoli . . . 1.5,9° 8,2° 24v,° 16,1° 830 ,

Kasvikunnalla on Ligurian rannikolla

(Rivieralla) ja Etelä-I:ssa täydellisesti Väli-

meren-maitten kasviston luonne; muualla se on

Keski-Euroopan kasviston kaltainen, johon ala-

vammilla paikoilla on sekoittunut alati vihan-

noita lehtipuita ja muita Välimeren-maitten kas-

viston muotoja. Keski-I:ssa alue, missä viimemai-

nittuja tavataan ja jolla samalla puutarhanvilje-

lystä vielä harjoitetaan, ulottuu n. 400 m:iin yi.

merenp. Maanviljelys sekä tammi- ja kas-

tanjametsät mene.styvät vielä 1,000 m yi.

merenp.; pyökki- ja havumetsät vielä 2,000 m yi.

merenp. — Alati vihannoivien kasvien alueella

(Sisiliassa aina 700 m:iin yi. merenp.) kukkimi-

nen alkaa jo joulukuussa ja kasvullisuus on uh-

keimmillaan huhtikuussa. Yksivuoti.set yrtit

ovat siellä enemmistönä. Alueelle omituisia kas-

veja ovat puumainen Erica, myrtti, tamariski.

alati vihannoiva ruusu, Arbutus, Daphne G7iidiuin,

öljypuu, oleanderi, laakeri, Cjfrus-lajit, kääpiö-

palmut, rantamännyt ja sypressit. Rautatammi-
ja korkkitammimetsät sekä hirsimetsät ovat, pie-

niä aloja lukuunottamatta, melkein tyystin hävite-
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tyt. Kuitenkin tavataan vielä Apenniineilla penin-

kulmia laajoja kastanja-, tavall. tammi-, pyökki-

ja mäntymetsiä, vars. Sila-vuoristossa. — I:n

eläinkunta kuuluu pääasiallisesti paleark-

tisen alueen Välimeren-maitten alaosastoon. Sak-

san hirvi (ei Sisiliassa) ja metsäkauris, kuin
myös metsäsikoja ja jäniksiä tavataan I:ssa;

kuusipeura ja mufloni elelevät Sardiniassa; pub-
veli ja dromedaari ovat maahan tuotuja. Gemssi
on nyk. I:sta kadonnut, alppivuohi, joka asus-

taa Piemonten vuoristoissa, on suuresti vähen-

tynyt. I:lle ominaisia ovat eräs peltomyyrä ja kää-

piöpäästäinen (Crocidura suaveolensj. Murmeli
on laajalle levinnyt. Ylä-I:ssa elää luppaikorva-

lammas. Lintuja on verrattain vähän ja muutto-
linnutkin ovat julman vainon alaisina; niitä sur-

mataan suurissa määrin ihmisen ravinnoksi.

Paitsi Keski-Euroopan matelijoita on I:ssa seps-

lisko, gekko, kyykäärmeen sukulainen, vaarallinen

Vipera aspis, silmälasi- ja luolasalamanteri. Ma-
keassa vedessä elää forelli, karppi, harjus, made,
ahven, kantasilli (Cliipea alosa), lohi, nieriäinen ja

eräs siihsdaji (Co7-egonus maroBna); meressä tonno-

kala, kampela, kultalahna (it. Orada, Chryso-

phrys), makrilli, meriankerias ja sen sukuinen
Murcena helena, sardelli ja sardiini.

Asukkaat. I:n valtiollisella alueella asui

1910 34,565,698 henkeä 1. 121 km=:llä. Väentiheys
on, alhaisesta taloudellisesta kehityksestä huoli-

matta vain Belgian, Alankomaiden ja Ison Britan-

nian väentiheyttä pienempi; syynä siihen on maan
suuri tuotantokyky ja väestön vähäiset elintar-

peet. — Naisia on enemmän kuin miehiä: 1,000

miestä kohti on 1,056 naista (1901). Väenlisäys
on 5,9 7oo) mutta syntyneitten lukumäärä vähenee
(v:een 1889 yli 37 7„o,' 1901 vielä 32,4 7„„). Kuole-
vaisuus on 22,15 7oo- — Siirtolaisuus suurenee uh-
kaavassa määrin (Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Ar-
gentiinaan, Uruguayhin ja Brasiliaan), koska
työansio monessa paikoin vielä vähäisen ja lai-

mean teollisuuden takia on pieni, verotaakka koh-
tuuttoman suuri ja yhteiskunnallinen huolen-
pito kansasta kehittymätön. V. 1904 muutti
471,191 henkeä pois maasta, 1906 787,977, 1908
486,674 ja 1909 625,437 henkeä (enimmin Kam-
panjasta, Abruzzosta, Kalabriasta, Sisiliasta ja

Piemontesta) , näistä yli puolet atlantintakaisiin

maihin (1909). Ne italialaiset (n. 200,000 v:ssa),

jotka, tavallisesti vähäksi aikaa, siirtyvät muihin
Euroopan maihin, ottavat siellä vilkkaasti osaa
taloudelliseen elämään. Ulkomailla elää lä-

hes 3,5 milj. italialaisia. — Asuinpaikat muodos-
tavat tavallisesti suuria kuntia; kaupunki asutuk-
set ovat lukuisat, vars. Ala-I:ssa ja Sisiliassa,

missä ne ovat vallitsevina ja usein linnoituksella

varustetut. Suurimmat kaupungit ovat Napoli,
Milano, Rooma, Torino ja Palermo.—
Vain pieni osa kansa.sta ei ole italialaista synty-
perää. Kansallisuudeltaan ja kieleltään n. 19,000
perhettä on ranskalaista, 2,300 saksalaista, 7,000
sloveenilaista ja serbialaista, 22,000 albanialaista,

7,400 kreikkalaista, 2,000 katalanialaista alku-
perää. Kaikki muut ovat italialaisia. — Tuhan-
nesta asukkaasta vain 2 on protestantteja, 1 on
juutalaisia ja 25,5 on epävarmaa tahi tuntema-
tonta uskontoa. Valtiokirkko on roomalais-kato-
lilainen; siihen kuuluu 97, i % koko väestöstä ja
se on jaettu 49 arkkihiippakuntaan ja 221 hiippa-
kuntaan. Vaikka kirkon tilukset 1866 otettiin

valtiolle ja luostarit lakkautettiin, on jälkimäi-

siä vielä yli 3,000 (vailla virallisia oikeuksia),

joissa elelee lähes 59,000 henkeä. Luostarien yk-

sityisomaisuus kasvaa samoin kuin niitten munkki-
kuntien, jotka antautuvat kasvatus- ja ansio-

työhön. — Italialaisten ruumiinkoko on eri

osissa maata erilainen. Pohjois-italialainen on
yleensä kookas, keski-italialainen keskikokoinen,
etelä-italialainen lyhyenläntä tahi pieni: hän on
vilkasluontoinen, kaunopuheinen, puhelias jo koh-
telias, hänellä on nopea käsityskyky ja iloinen

elämänkatsomus; hänellä on taideaistia. Vaikka-
kin hän on kohtuullinen, raitis, ahkera ja ansiou-
haluinen, voidaan hänet lielposti saattaa intohi-

mojensa ja pahojen pyyteittensä valtaan. Vars.
etelä-italialaisilta puuttuu kestävyyttä, tarmoa
ja kuria, tapojen puhtautta, yhteiskunnallista
mieltä ja aatteellisuutta.

Sivistysolot. Kansansivistys on vielä al-

hainen. Koulupakosta huolimatta oli 6 v. van-
hemmista italialaisista yli 48 % analfabeettejä

(1901) ja 1,000 :sta asevelvollisesta (1905) 306 ei

osannut lukea eikä kirjoittaa. Alkeisopetusta an-
nettiin (1901-02) 53,259:ssä valtion (kunnan) ja

8,518 :ssa yksityisessä alkeiskoulu-,,luokassa";
edellisissä kävi 2,548,583 ja jälkimäisissä 184,766
oppilasta. Keskikouluista n. 700 on alempia (giv-

nasi) ja 330 korkeampia lukioita (licei), 381 alem-
pia ja 74 korkeampia reaalikouluja. I:ssa on 17

valtion yliopistoa, joista 11 täydellistä (lakit.,

lääket., filos.-filol. ja matemaat.-luonnont. tiede-

kuntiueen), nim. Torinossa, Genovassa, Paviassa.

Padovassa, Bolognassa, Pisassa, Roomassa, Na-
poli'ssa, Messinassa, Palermossa ja Cataniassa,

ja kuusi epätäydellistä. Lisäksi tulee vielä

4 (epätäydellistä) „vapaata" yliopistoa sekä

kaunotieteitten, taiteen, teknillisiä, kauppa-,
maatalous- y. m. korkeakouluja. Teollisuus- ja

kauppakouluja oli 338 (1907); niis.sä kävi

50,000 oppilasta. Maassa on useita tieteellisiä

.seuroja (akatemioja), sanomalehtiä ja aikakaus-
kirjoja (1905: 3,120) sekä harvinaisen rikkaita

museoita (Roomassa, Firenzessä, Napoli'ssa, Venet-
siassa y. m.) — V. 1908 oli I:ssa 23,605 armeliai-

suuslaitosta, joitten pääoma nousi 2,276 milj. li-

raan (=Smk).

Elinkeinot. 70,8 % maan pinta-alasta ou

tuottavata maata ja 53,8% viljeltyä; 1,4 % :11a

on ka.stanjametsiä, 14,3 % on metsää, l.ss % alppi-

niittyjä. Laajoja aloja saatetaan joko keinote-

koisen kastelemisen tahi kuivatustöitteu avulla

hedelmällisiksi. Maanviljelyksellä elää yli 9,«

milj. henkeä (useimmat vuokratilallisia), jotka

myös harjoittavat vähäistä karjan- ja metsän-

hoitoa. Voimaperäisintä maanviljelystä harjoi-

tetaan Pon tasangolla, Toscanassa, Kampanjalla,
Palermon Conca d'orolla ja Sardinian Campi-
danolla. Vehnä ja maissi ovat tärkeimmät vilje-

lyskasvit. Sen ohella on I:ssa suuria riisin vilje-

Ij^ksiä sekä viinin, sitruunan, appelsiinin, silk-

kiäispuun ja öljypuunistutuksia. Maataloustuot-

teiden arvo nousee n. 5,6 miljardiin v:ssa. Maito-

talous on tärkeä Ylä-I:ssa. Lampaanhoito tuottaa

paitsi maitoa ja juustoa 9-10 milj. kg villoja.

Silkkimadonhoito, Kiinan ja Japanin jälkeen

maailman suurin, tuotti 1905: 53,8 milj. kg silk-

kikokonkeja. — Merikalastuslaivastoon kuuluu
n. 25,400 yhteensä 72,000 tonnin vetoista alusta

(lähes 110,000 kalastajaa). Kalastus tuottaa lä-
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hes 20 milj. mk;:aa v:ssa. Myöskin sieni- ja ko-

rallikalastusta harjoitetaan. — Vuorityö on

vähäpätöinen. Kivihiiliä puuttuu melkein koko-

naan, mikä seikka on ollut vaikeana esteenä teol-

lisuuden kehitykselle. Vain ruskohiiltä saadaan

suuremmassa määrin. Varsinainen vuorityö koh-

distuu rauta- ja sinkkimalmien louhimiseen El-

balla ja Sardiniassa, sekä kaivostyöhön Sisilian

rikkialueilla. Myöskin tuffi- ja marmorialueilla

louhiminen on tuottava. Vuorityön tuotteiden arvo

nousi 1906 92,7 milj. mk:aan. Teollisuus,
joka keskiajalla oli korkealle kehittynyt, rappeu-

tui uudemmalla ajalla, suurteollisuudelle kun ei

saada riittävästi kivihiiliä omasta maasta. Ny-
kyään se kuitenkin on elpymässä, ja sen johdosta

kivihiilien tuonti vuosi vuodelta suurenee (yli 6

milj. tonnia v:ssa). Myös koskien vesivoimaa on

yhä enemmän ruvettu käyttämään teollisuuden

palveluksessa (1904: 490,000 hevosvoimaa). Teol-

lisuuteen kiinnitetty pääoma nousi 1906 n. 4,300

milj. mk: aan. Tehtaitten lukumäärä on n.

120,000; työntekijäin 1,5 milj. Varsinaiset teolli-

suusalueet ovat Lombardiassa, Piemontessa ja Li-

guriassa. — Kotiteollisuutta harjoitetaan myös-

kin suuressa määrin (4 milj. henkeä 1901). —
Silkki-, puuvilla- ja villateollisuus ovat tärkeim-

mät. Huomattava on myös nopeasti kehittyvä

sokeriteollisuus. Muita tuottavia teollisuuden-

haaroja ovat väkijuomain, paperin, kemiallisten

tuotteiden, leivoksien, lasi-, savi-, marmori- ja

koralli- sekä kulta- ja hopeatavarain, olkihattu-

jen, huonekalujen, ajoneuvojen, taide- ja taideteol-

lisuustuotteiden valmistus. — Nopeasti ja rajusti

kehittyvän sosialistisen liikkeen ja huonojen työ-

palkkojen vaikutuksesta vilkas ja intohimoinen

kansa hyvin usein on työlakoilla ja väkivaltai-

suuksilla koettanut parantaa taloudellista ase-

maansa (1 p:stä tammik. 1901-31 p:ään maalisk.

1902 oli 1,844 lakkoa, joihin otti osaa 438,030 työ-

läistä). Keskimääräiset päiväpalkat vaihtelevat

60-70 centesimin (= pennin) ja 2:n Uran välillä,;

naisille Ee tuskin kohoavat yli 1 liran. Sardi-

nian ja Sisilian vuorimiehet ovat kurjassa ase-

massa. He ansaitsevat korkeintaan 2,»s liraa päi-

vässä.

Kauppa. I., joka keskiajalla asemansa
vuoksi oli Välimeren-maitten tärkeimpiä kauppa-
maita, kadotti merkityksensä Intian meritien löy-

dön jälkeen, mutta sittenkuin Suezin-kanava avat-

tiin, on sen kauppa taas elpynyt, niin että yksin

kauttakulkukaupan arvo 1909 nousi yli 67 milj.

liran. I:n tuonti 1909 oli n. 3,130 milj. liran ja

vienti s. v. n. 1,921 milj. liran arvoinen. Tär-

keimmät tuontitavarat ovat vilja, kivihiilet, raaka
puuvilla, raaka silkki, koneet, kemialliset aineet,

puutavarat, rauta, vuodat y. m. Vientitavaroista

silkki, hedelmät, puuvillakankaat, silkkikankaat,

kemialliset aineet, hamppu, vuodat, juusto, viini

ja munat ovat mainittavimmat. Tärkeimmät kaup-
pamaat ovat Saksa, Yhdysvallat, Englanti, Ranska
ja Itävalta-Unkari. Suomeen tuotiin I:sta 1,2?»

milj. mk: n ja meiltä vietiin I :aan 0,074 milj. mk:

n

arvosta tavaroita 1909. I:n kauppalaivas-
toon kuului 1909: 5,327 yhteensä 1,020,062 ton-

nin vetoista alusta. Satamiin tuli 1908 140,102

(yht. 45.092,022 tonnia) ja lähti 139,985 (yht.

45,028,061 tonnia) alusta.

Rautateiden pituus 1910: 17,025 km.
Postilaitos 1908: 9,823 toimistoa. Sähkö-

lennätinlaitos s. v.: linjojen pituus

51,433 km, toimistojen lukumäärä 5,240. Puhe-
limet 1907-08: asemien luku 51,005, linjojen

pituus 20,636 km.
I:ssa ei ole valtionpankkia. Kolmella pankilla

on oikeus laskea setelirahaa liikkeeseen. Nämä
ovat Banca d'Italia Roomassa (pääoma 300 milj.

liraa), Banca di Sicilia ja Banca di Napoli (yh-

teinen pääoma 60,75 milj. liraa). Tämän ohella

on useita muita pankkilaitoksia, luottoyhdis-

tyksiä maanviljelyslainalaitoksia ja hypoteekki-
yhtiöitä.

I:nmitatjapainot ovat metriset. Raha-
yksikkö, lira = 100 centesimiäon frangin
(Smk:n) arvoinen. 1-, 2- ja 5-liran rahat ovat
hopeata, 10- ja 20-liran rahat kultaa. I. kuu-
luu v:sta 1865 n. s. latinalaiseen raha-
sopimukseen (ks. t.)

.

Valtiomuoto ja hallitus: I. on 17

p:stä maalisk. 1801 perustuslaillinen monarkia.
Perustuslaki on Sardinian kuningaskunnan enti-

nen v:lta 1848. Kruununperintöoikeus on Sa-

voijin suvun miespuolisilla (esikoisilla) jäse-

nillä. Kuningas säätää lakia yhdessä kaksikama-
risen eduskunnan, senaatin ja edustajakamarin,
kanssa. Edelliseen kuuluu nyk. 390 kuninkaan
elinkaudeksi nimittämää jäsentä (lukumäärä
rajoittamaton) ; jälkimäiseen kansa välittömästi

valitsee 5 v:ksi 508 jäsentä yhtä monesta vaali-

piiristä (vaalilaki v:lta 1895). Vaalioikeus on
jokaisella luku- ja kirjoitustaitoisella 21 v. täyt-

täneellä italialaisella miehellä, joka maksaa
vähintään 20 liraa veroa v:ssa. Vaalikelpoisuus-

ehto edustajakamariin pääsylle on 30 v:n ikä;

siihen saa kuulua korkeintaan 40 valtion virka-

miestä kerrallaan. Eduskunta kokoontuu joka
vuosi. — Hallitusta johtaa 11 eduskunnalle vas-

tuunalaista ministeriä; heidän rinnallaan on
valtioneuvosto ja revisionituomioistuin. I:ssa on
16 maakuntaa (cotnpariimenii). Hallinnollisesti

maa on jaettu 69 provinssiin, 197 piirikuntaan

ja 8,303 kuntaan. Provinsseja hallitsevat pre-

fektit, kullakin kunnalla on valtion virkavahvis-

tuksen saanut esimies (sindaco), maanomistajien
kokous (giunta municiipale) ja kunnan neuvosto

(co7isiglio comuyiale)

.

Oikeudenhoito on uskottu 8,476 sovinto-,

1,549 yksityis- (preettorin-), 162 siviili ja rikos-

asiain- (tribunaali-), 79 jury-, 24 vetoamis- ja

5 kassatsioni-tuomioistuimelle.

Pääkaupunki on tammikuusta 1871

Rooma.
R a h a-a siat. Finanssivuodelta 1910-11 (tili-

vuosi päättyy 30 p. kesäk.) on valtion varsinaiset

tulot arvioitu 2,216.4 milj. liraksi, ylimääräiset

tulot 246,0 milj. liraksi, varsinaiset menot 2.001,i

milj. liroksi, ylimääräiset menot 414,4 milj. li-

raksi. Tärkeimmät tuloerät ovat: suoranaiset

verot (maavero, rakennusvero, tulovero) 459

milj., kulutusverot ja monopolit (tullit, tupakka-

ja suolamonopolit y. m.) 991,s milj. Tärkeimmät
menoerät ovat: valtionvelan korot 585,8 milj.,

sotaministeriön menot 364,2 milj., meriministe-

riön menot 186,4 milj., kustannukset tulojen

perimisestä 253,6 milj., yleisten töiden minis-

teriön menot 169,s milj., opetusasiain ministe-

riön menot 102,2 milj. Valtionvelka oli 1 p.

heinäk. 1908 13,057,461.591 liraa; valtion omai-

suuden arvo 6,344,092,663 liraa.
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Sotalaitos ou järjestetty yleisen asevelvol-

lisuuden kannalle. Palvelusaika alkaa 20 ikä-

vuodesta ja kestää 19 v. Asevelvolliset ovat
jaetut 3:een luokkaan: ensimaiseen kuuluvat ne
sotapalvelukseen kelvolliset, joitten on määrä
astua vakinaiseen väkeen; toiseen ne sotapalve-
lukseen kelvolliset, joita ei tarvita ottaa vaki-

naiseen palvelukseen; kolmanteen sukulaisuus-
suhteitten takia vapautetut. Tämän ohella vel-

jesten on sallittu astua palveluk-seen toi.stensa

sijasta, opintojen tähden suodaan lykkäystä ja

vapaaehtoiset saavat palvella vain vuoden. —
Sotajoukko on jaettu vakinaiseen väkeen
(I linja) ja nostoväkeen (mobiilimiliisi,

II linja), jotka yhdessä muodostavat kenttä-
armeian, sekä aluemiliisiin (III linja)

varusväen järjestämistä varten. Ensimäinen ja

toinen luokka kuuluvat 8 v. vakinaiseen väkeen,
4 V. nostoväkeen ja 7 v. aluemiliisiin; kolmannen
luokan asevelvolliset palvelevat vain aluemilii-

sissä. Palvelusaika (vakinaisen väen) jalka-

väessä on 2-3 V., muissa aselajeissa 4 v. Sota-
joukon johtajana ou kuningas; hänen alaisinaan
ovat sotaministeriö, yliesikunta ja 12 kenraali-

komennuskuntaa. — Armeiaan kuuluu rauhan-
aikana 27,446 miestä (1909) ; sodan sattuessa
sen lukumäärää voidaan korottaa yli 3,4 milj.

miehen. — I:n pohjoisrajaa suojelevat lukuisat
pikkulinnoitukset. Tärkeitä linnoituksia ovat
Verona, Rooma, Genova, Spezia, Venetsia y. m.
Upseeriston kouluttamista ja valmistamista var-
ten on lukuisia sotakouluja ja -akatemioja. Yksi
suurimpia on Torinossa. — Sotalaivasto on
meriasiainministerin alainen. Sen pääasema-
paikat ovat Spezia, Napoli ja Venetsia. Valtio
uhraa suuria summia laivastonsa kunnossa pitä-

miseen ja suurentamiseen. V. 1910 kuului sii-

hen 294, yhteensä 540,917 tonnin vetoista alusta.

Miehistön lukumäärä rauhanaikana on yli 30,500.

Maan värit: viheriä, valkoinen, punainen.
Maan 1 i p p u on pystysuorasti viheriä, valkoinen,
punainen ja keskellä (valkoisessa osassa) kuva
I:n vaakunasta, joka on punaisella pohjalla oleva
tiopearisti, Savoijin alkuperäinen vaakuna.
Siirtomaat: I:n kansassa jo varhaisista

ajoista asti vallinnut taipumus siirtokuntien

perustamiseen, sekä kauppa- ja löytöretkien te-

kemiseen ei aikaisemmin maan valtiollisen haja-
naisuuden tähden voinut tulla sille kokonaisuu-
dessaan hyödyksi, mutta se oli vaikuttavana
tekijänä I:n kaupunki- ja kauppatasavaltojen
kehityksessä. — I:n yhdistymisen jälkeen nämä
harrastukset uudelleen ovat heränneet, mutta
samalla ne myös ovat kääntyneet uusille urille.

V. 1885 I. hankki itselleen M a s s a u a n Punai-
sen-meren rannikolla ja koetti saada ylivallan

Abessiiniassa. Mutta lyhytaikaisen menes-
tyksen jälkeen syttyi sota, joka päättyi italia-

laisten tappioon Aduan luona 1896, ja heille

epäedulliseen rauhantekoon s. v., missä luopuivat
vaatimuksistaan. Nyt he omistavat siirtomaa-
alueen, joka sijaitsee maapallomme kuumimmassa
osassa. Tästä Eritrea käsittää 118,610 km'
ja 279,551 as. ja I:n-S o m a 1 i m a a 305.400
km' ja n. 400,000 as. maan eteläosassa (pohjois-

osan asukasluku tuntematon), molemmat Itä-

Afrikassa, sekä Tientsinin vuokra-alue Kiinassa
(46 km' ja n. 17,000 alkuas.). Emämaa on uh-
rannut paljon siirtomaittansa vaurastuttami-

seksi, mutta epäsuotuisa ilmasto on suuresti hi-

dastuttanut niitten kehitystä.

W. S-m.

Historia. Vanha aika. I :n asukkaat van-

himpaan aikaan olivat i tai is et kansat (ah-

taammassa merkinnössä), jotka kuuluivat indo-

eurooppalaiseen kieliryhmään ja jakaantuivat
kahteen haaraan, latinalaiseen jaumbri-
1 a i s-s a b e 1 1 i 1 a i s e e n. Sitäpaitsi asuivat Et-

ruriassa ja Pon laaksossa etruskit (tunte-

matonta alkuperää), Koillis-I :ssa veneetit
(luultavasti illyriläis-sukuisia) ja Luoteis-I :ssa

ligurilaiset (indo-eurooppalaisia, muuten
sukuperältään tuntemattomia). Kreikkalaiset pe-

rustivat siirtokuntia Etelä-I:aan (,,Gra;cia

magna") ja Sisiliaan. N. 400 e. Kr. gallialai-
set tunkeutuivat Pon laaksoon ja karkoittivat
sieltä etruskit; tätä aluetta roomalaiset siitälähin

kutsuivat nimellä Gallia cisalpina. Lati-

nalaisten perustama Rooma laski vähitellen val-

tansa alle I:n muut yliteiskunnat, alkaen sen

omi.sta heimolaisista; Rubico- ja Macra-joista ete-

läänpäin olevan I:n valloitus oli päättynyt n. 266
e. Kr. Siitä lähtien I:n nimeä käytettiin juuri

tästä alueesta; alkuaan se oli tarkoittanut vain
nyk. Kalabriaa; Gallia cisalpinaa ei vanhaan
aikaan luettu I:aan. Latinan kieli sekä rooma-
lainen sivistys levisivät koko I:aan; roomalai-

nen kansalaisoikeus annettiin useimmille I:n
vapaille asukkaille (Posta etelään) n. 90 e. Kr.
— Ensimäisessä puunilais-sodassa (264-241 e. Kr.)

roomalaiset olivat saaneet Sisilian, 237 e. Kr.
Sardinian ja Korsikan, 222 e. Kr. Gallia cisal-

pinan; nämä maat hallittiin provinsseina. Gallia

cisalpinan asukkaat (Posta pohjoiseen) saivat

kansalaisoikeuden Ca?.sarin aikana (49 e. Kr.).

I:n historiasta vanhalla ajalla ks. Rooma.
Keski-aika. Oltuaan roomalaisvallan loisto-

aikana Vanhan maailman keskuksena I. alkoi

menettää merkitystänsä tämän valtakunnan rap-

peutuessa. Se oli v:sta 395 j. Kr. Länsi-Rooman
päämaana ja kärsi suuresti Alarikin, Attilan,

Genserikin y. m. hyökkäyksistä. V. 476 O d o a-

k e r, germaanilaisten palkkajoukkojen päällikkö,

lopetti Länsi-Rooman valtakunnan ja otti I:n

kuninkaan nimen; hänet vuorostaan kukisti

403 Teoderik Suuri, joka perusti itägoot-

tiein valtakunnan I:aan. Maan entiset asukkaat
saivat tässä valtiossa pitää uskontonsa, lakinsa

ja kielensä. Itä-Rooman keisarit tavoittivat sen-

jälkeen I:aa; Justinianuk.sen sotapäälliköt Beli-

sarius ja Narses valloittivat pitkällisissä sodissa

(535-553) itägoottien valtakunnan. I:n hallin-

toa johti tästälähin kreikkalainen eksarkki, joka

asui Ravenna.ssa. Mutta jo 568 langobardit

Alboiuin johdolla tunkeutuivat maahan ja val-

loittivat melkein koko Pohjois-I:n (Lombar-

dian) sekä osia Keski- ja Etelä-I:sta. —
Näinä levottomina aikoina oli asukasten par-

haana turvaua paavikunta, joka varsinkin Gre-

gorius Suuren ajoista (590-604) saa suuren mer-

kitj'ksen. — Kreikkalaisille vielä jääneen osan

koettivat langobardit myöhemmin anastaa: he

valloittivat 700-luvulla Liutprandin ja Aistulfin

jolidolla Romagnan ja uhkasivat Roomaa. Paa-

ville toimitti silloin apua frankkien kuningas
Pipin Pieni, joka lahjoitti hänelle 756 Raven-
nan eksarkaatin ja Pentapoliin, mistä alueista

Kirkkovaltio muodostui. Pipinin aloittaman
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työn saattoi hänen poikansa Kaarle Suuri täy-

täntöön: hän teki lopun langobardilaisvalta-

kunnasta 774, ja paavi kruunasi hänet Rooman
keisariksi 800.

Pohjois- ja Keski-Italia oli tästälähin osana
frankkilaisvaltakunnasta; paavi Roomassa ja

langobardilainen Beneveutiu herttuakunta olivat

sen ylivallan alaisia. Ainoastaan Venetsia ja

osaksi Etelä-I. jäivät edelleen Itä-Rooman yhtey-

teen; tämän valtakunnan herruutta uhkasivat
myös arabialaiset, jotka 800-luvulla valloittivat

Sisilian sekä alueita Etelä-I :n mannermaalla. —
Verdunin sovinnossa 843 frankkilainen I. joutui

keisari Lotharille, jota seurasi hänen poikansa
Ludvik II. Tämän kuollessa 875 sammui Karo-
lingein italialainen haara. Saksan ja Ranskan hal-

litsijat koettivat senjälkeen ilman pj^syvää me-
nestystä anastaa I:u; sen sijaan kohosivat val-

taan kotimaiset ruhtinaat, jotka riitaisuuksil-

laan saattoivat maan rappiotilaan, saraseenien ja

unkarilaisten sitä esteettömästi hävittäessä. Friau-
lin Berengarin, joka oli omistanut keisarin ni-

men, kuoltua 924 hallitsi Proveucen kreivi Hugo
Y]ä-I:aa, kunnes Ivrean rajakreivi Berengar II

hänet syrjäytti 945. Hugon pojan Lotharin kuol-

tua 950 Berengar otti kuninkaan nimen ja van-
gitsi Adelheidin, Lotharin lesken. ]\Iutta Saksan
kuningas Otto Suuri ilmestyi hänen auttajakseen,
otti 951 I:u kuninkaan nimen ja nai Adelheidin.
Kun Berengar ei tyytynyt vasallin asemaan, pa-
lasi Otto 961, kruunattiin 962 keisariksi sekä ku-
kisti Berengarin. Pohjois- ja Keski-I. olivat

tästälähin yhdistettyinä saksalais- roomalaiseen
keisarikuntaan eri kuningaskuntana.
Saksan hallitsijat vaativat ylivaltansa tunnus-

tamista paaveiltakin, joiden vaali oli joutunut
Rooman aateli.ston käsiin ja joiden arvo oli suu-
resti vaipunut; niinpä Otto Suuri pani viralta
kelvottoman Johannes XII: n, joka ei häntä
totellut. — Ala-I:aa, joka kuului osaksi kreikka-
laisille, osaksi langobardeille tai arabialaisille,

ei keisarien onnistunut saattaa valtaansa;
Otto II kärsi päinvastoin arabialaisia vastaan
taistellessaan suuren tappion 982. Otto III:

n

aikana Rooma pyrki jälleen riippumattomaks.'
Crescentiuksen johdolla, joka patriciuksen ar-

volla vallitsi kaupunkia ja paavinistuinta, mutta
keisari uudisti valtansa, mestautti Cre.scentiuk-

.sen ja määräsi mielensä mukaisia paaveja (Ger-

bertin 1. Sylvester II: n 999). Keisari kuitenkin
pian kuoli, ja myöhemminkin italialaisten vasta-

rinta esti saksalaisten herruudelta pysyvän jalan-

sijan, vaikka kyllä seuraavat keisarit osaksi

menestyksellä tekivät retkiä I:aan. Konrad II

koetti hankkia kannattajia alemmasta I:n aate-

listosta myöntämällä läänien perittäväisyyden
1037. Pontevasti esiintyi I:ssa myös hänen seu-

raajansa Henrik III, joka kuritti Rooman aate-

lisia, pani useita paaveja viralta ja korotti

saksalaisia, toisen toisensa jälkeen, tähän arvoon.
Pian tämän jälkeen Clugny'n puhdistusliik-

keen vaikutuksesta paavikunta toipui alennus-
tila.staau ja pyrki varsinkin Gregorius VII:

n

aikana (1073-85) vapautumaan keisarien ylival-

lasta. Investituurariita muodostui I:ssa, missä
roomalaiset ja langobardit jo olivat sulautuneet
toisiinsa, kansalliseksi taisteluksi vieraita saksa-
laisia vastaan. Tämän riidan aikana Pohjois-
ja Keski-I: n kaupungit, jotka jo 1000-luvun

alusta saakka olivat vaurastuneet kaupan ja

teollisuuden avulla, pääsivät riippumattomiksi
lääniherroistaan, hengellisistä ja maallisista va-

salleista sekä kehittivät tasavaltaista itsehallin-

toa; useat niistä kannattivat paaveja. Myös
muutamain vasallien mahtavuus varttui näihin
aikoihin, kuten Toscanan rajakreivittären Ma-
thildan, joka lahjoitti rikkaat alueensa paavin-
i.stuimelle; ne anasti kuitenkin hänen kuoltuaan
1115 keisari Henrik V.

Jo tätä ennen oli paavillinen vasallivaltio

syntynyt Etelä-I :aan. Normannilaisia ritareita

oli jäänyt tänne palatessaan pyhältä maalta;
he olivat sotineet milloin minkin valtiaan pal-

veluksessa ja vihdoin perustaneet itsenäisiä

alueita. Niinpä Robert Guiscard perusti oman
valtakunnan ll:nnen vuo.sis. keskivaiheilla ja

sai myöhemmin kaikki normannilaisalueet paavi
Gregorius VII:ltä lääniksi; hän auttoi paavia kei-

sari Henrik IV:ttä vastaan ja ryösti Rooman
1084. Robertin veli Rcger I valloitti Sisilian

;

tämän poika Roger II yhdisti 1127 Sisilian

mannermaan normannilais-alueeseen ja otti 1130
Sisilian kuninkaan nimen. Tästä valtakunnasta
oli seuraavillakin paaveilla hyvä tuki taistelussa

keisareita vastaan. — Pohjois-I :ssa kasvoi tällä-

väliu kaupunkitasavaltojen mahti varsinkin

ristiretkien aiheuttaman vilkkaamman kauppa-
liikkeen johdosta, ja ne pyrkivät täysin vapaiksi

keisareista. Heidän etunenässään oli tavallisesti

valituita konsuli nimisiä virkamiehiä. Kaupungit
yhtyivät usein liittoihin, mutta kävivät myös
alinomaa sotia keskenään. Lombardiassa Milano
oli mahtavin, sen ohessa Pavia, Cremona ja Ve-
rona, Ligurian rannikolla Genova, Toscanassa
varsinkin Pisa ja Firenze, Adrian-meren ranni-

kolla Venetsia, joka oli päässyt itsenäi.seksi

Kreikan keisarikunnasta sekä Genovan ja Pisan
ohessa kehittyi sen ajan mahtavimmaksi meri-

valtioksi.

Keisari Fredrik Barbarossa ryhtyi ehkäise-

mään kaupunkien pyrkimystä itsenäisiksi, vaa-

tien itselleen samaa valtaa, mikä Rooman keisa-

reilla ennen oli ollut. Keisari valloitti ja hä-

vitti Milanon 1162, mutta kaupungit uudistivat

taistelun muodostettuaan Lombardian liiton, jota

paavi Aleksanteri ITI kannatti, ja keisarin jou-

duttua tappiolle Legnanon luona 1176 oli liitto-

laisten voitto ratkaistu. Fredrik teki Venet-

siassa sovinnon paavin kanssa seur. v. ja Kon-
stanzissa kaupunkien kanssa 1183; nämä säi-

lyttivät itsenäisyytensä, mutta heidän hallitus-

miestensä tuli vannoa läänitysvala keisarille.

Ylä-I:s:sa säilyi siis vielä keisarin valta, vaikka

supistettuna, mutta suuri osa Keski-I: aa vapau-
tui siitä. Siellä näet voimakas paavi Innocen-

tius III (1198-1216) Henrik VI :n kuoleman jäl-

keen teki Kirkkovaltion täysin itsenäi.seksi,

liankki myös käsiinsä riidanalaiset kreivitär

Mathildan perintömaat sekä vahvisti herruut-

taan Filip Svaabilaisen, Otto IV :n ja Fredrik

II :n kiistellessä keisarinkruunusta.
Keisari Henrik VI oli nainut Normannilais-

valtakunuan perijän Kon.stantsian ja 1194 saa-

nut käsiinsä tämän maan, joka 1197 joutui

hänen pojalleen Fredrik II;lle, yhä paavin lääni-

herruuden alaisena. Innocentius III, joka pel-

käsi Hohenstaufien mahtavuutta, sai tosin Fred-

rik II: n lupaamaan, että Sisilia jätettäisiin eri





s 1

w ""^us.hp-ii-il

16°

~~Jk^i7M& ^^ \\v A ä
".



1137 Italia 11B8

valtakunnaksi hänen pojalleen, mutta Fredrik ei

pitänyt tätä lupaustaan, vaan hallitsi itse pe-

rintövaltakuntaansa, jonka olot hän uusilla

laeilla järjesti yksinvaltaiseen henkeen. Hän
koetti ylläpitää keisarin oikeuksia myös Keski-

ja Ylä-I:ssa sekä voittikin uudestaan liittoutu-

neet Lombardian kaupungit Cortenuovan tais-

telussa 1237, mutta joutui vähitellen alakynteen,

sittenkuin Gregorius IX oli pannut hänet pan-

naan ja lunocentius IV julistanut hänet kruu-
nunsa menettäneeksi. Keisarin asiaa kannattivat
kyllä monet italralaisetkin, kuten Ezzelino da
Romano, Veronan y. m. hallitsija. Fredrikiu

kuoltua 1250 paavit liittyivät hänen jälkeläi-

siänsä vastustaakseen Ranskaan, ja Clemens IV
lahjoitti Anjou'n Kaarlelle Sisilian valtakunnan,
jota Fredrikin jälkeen oli hallinnut hänen äpärä-

poikansa Manfred; tämä menetti kruununsa ja

henkensä Beneventon taistelussa 1266. Sisilian

saari kuitenkin erosi Napoli'sta kapinan kautta
1282 („Sisiliau iltamessu") ja joutui Manfredin
vävylle Aragonian Pietari III: lie.

Keisarivallan vaipuessa I:n kaupunki-valtiot
pääsivät aivan itsenäisiksi, mutta samalla jat-

kuivat yhä kiivaammin taistelut keisarillismielis-

ten ghibelliinien (ks. t.) ja I:n itsenäi-

syyttä puolustavien guelfien (ks. t.) välillä.

— Genova (jossa guelfit olivat voitolla) ja Ve-

netsia kilpailivat kauppaherruuudesta; edellinen

kaupunki auttoi kreikkalaisia karkoittamaaan
venetsialaiset Konstantinopolista 1261; se sai

myös täydellisen voiton ghibelliinisestä Pisasta

1284. — Mannermaalla Milano ja Firenze hank-
kivat giielfeille ylivallan. Viimemainitusta kau-
pungista karkoitettiin 1300 Dante, joka teok-

sissaan pontevasti puolustaa ghibelliinien aat-

teita. — Seuraavien keisarien retket I:aan 1300-

luvuUa eivät voineet hankkia heille takaisin hei-

dän kadotettua valtaansa. Tosin paavitkin menet-
tivät arvonsa, kun 1309 asettuivat Avignon'iin
Ranskan kuningasten käskyläisiksi. Heidän pois-

saollessaan Cola di Rienzi yritti muodostaa koko
T :n yhteiseksi tasavallaksi Rooman johdolla, mutta
kukistui toivottomassa yrityksessään 1354. Paa-
vit palasivat Roomaan 1377, mutta kohta sen-

jälkeen syntyi kirkon hajaannus eli skisma. —
1300- ja 1400-luvulla kohosi muualla I:ssa

miltei kaikkialla hallitsijasukuja, jotka anastivat
yksinvallan puoluetaisteluiden raatelemissa tasa-

valloissa. Niinpä Milano joutui 1311 Visconti-

suvulle, joka laajensi valtansa yli koko Lombar-
dian; Gian Galeazzo Visconti sai keisari Vences-
laukselta herttuan arvon 1395. Hänen poikansa
Filippo Marian kuollessa 1447 sammui Visconti'n

suku; 1450 kohosi sen sijaan kondottieeri 1. palk-

kajoukkojen päällikkö Francesco Sforza Milanon
herttuaksi. Muutkin I:n yksinvaltiaat ottivat

herttuan nimen. — Firenzessä pääsi Medici'en
pankkiirisuku johtavaan asemaan 1400-luvulla,

varsinkin Cosimon (k. 1464) ja hänen pojanpoi-
kansa Lorenzo il Magnificon (k. 1492) aikana;
he eivät kuitenkaan kantaneet itsevaltiaan ni-

meä. —• Napoli'ssa nousi Anjou-sukuisen Johanna
II:n kuoltua 1435 Alfonso V Aragonialainen val-

taistuimelle, jonka hän jätti äpäräpojalleen Fer-
dinandille. — Napoli, Kirkkovaltio, joka skisman
päätyttyä 1417 oli jälleen voimistunut, Firenze,

Venetsia ja Milano olivat keskiajan lopulla mah-
tavimmat I:n valtiot ja ylläpitivät tasapainoa.

mutta I:u hajanaisuus jäi siten pysyväiseksi.

Valtiollisessa suhteessa tila oli surkea, kansalais-

kunto ja vapaudentunto katosivat; sentähden al-

jettiin käyttää palkkajoukkoja, ja yksinvaltiaat

saattoivat perustaa mahtinsa, jota he turvasivat

julmuudella ja kavalalla valtiotaidolla. Siveelli-

.syys rappeutui, m. m. kirkon johtomiehetkin an-

toivat siinä suhteessa huonon esimerkin (Alek-

santeri VI); kirkon puhdistusta yritti munkki Sa-
vonarola turhaan saada aikaan. — Mutta elinkei-

noihin ja sivistysrientoihin nähden I. oli muiden
maiden etunenässä. Teollisuus ja kauppa kukoisti-

vat, varsinkin Venetsia ja Genova kokosivat mää-
rättömiä rikkauksia; jälkimäinen joutui vihdoin
kilpailijaansa vastaan tappiolle 1381 ja ajoittai-

seen riippuvaisuuteen Ranskasta sekä Milanosta.— Lukuisissa pikkuruhtinasten hoveissa suosittiin

taiteita ja tieteitä; klassillinen sivistys, jolla oli

syvät juuret I:ssa, virkosi uuteen eloon ja varsin-
kin Firenze Medici-suvun aikana sekä paavin
hovi Roomassa (Julius II, Leo X) muodostuivat
n. s. renesanssi-sivistyksen keskustoiksi. Suuret
kirjailijat 1300-luvulla, Dante, Petrarca ja Boc-
caccio olivat laskeneet perustuksen italiankieli-

selle kansalliskirjallisuudelle; tätä edustivat myö-
hemmin, 1500-luvulla, Ariosto, Tasso y. m. Kuu-
luisat taiteilijat, myöhäisrenesanssin edustajat

Leonardo da Vinci, Rafael ja Michelangelo, monta
muuta mainitsematta, vaikuttivat 1400-luvun
loppu- ja 1500-luvun alkupuoli.skolla.

Lhisi aika. I:n rikkaus ja valtiollinen hajanai-

suus kiihottivat vierasten valloitushimoa ja jou-

duttivat maan itsenäisyyden häviötä, jota tarkka-
älj^iset isänmaanystävät ja valtiomiehet, kuten
Machiavelli, selvään olivat aavistaneet. — Lodo-
vico Sforza („il Moro") liittyi vihollisuudesta

Napolia kohtaan Ranskan kuninkaaseen Kaarle
Vni:een, joka teki retken tähän maahan 1494;

hän valloitti sen, mutta karkoitettiin seur. v.

Hänen seuraajansa Ludvik XII valloitti Milanon
1499, mutta hänen yrityksensä Napolia vastaan
ei onnistunut; sen anasti Espanjan Ferdinand
Katolilainen 1504. Nämä hallitsijat sekä Älak-

similian I ja paavi Julius II tekivät .senjäl-

keen Cambrai'n liiton 1508 Venetsiaa vastaan,

mutta pian onnistui tasavallan hajoittaa vihol-

lisensa, ja Julius II muodosti sen sijaan „Py-

hän liigan" 1511 ranskalaisten karkoittamiseksi

I:sta. He menettivätkin jälleen (1512) Milanon,
jolion Sforza-suku palasi. Frans I valloitti tosin

Milanon takaisin saatuaan Marignanon voiton

1515, mutta joutui sittemmin kilpailussa Kaarle
V:tä vastaan tappiolle; Pavian taistelussa 1525

hän joutui vangiksi sekä luopui Madridin rau-

hassa seur. V. Milanosta ja Napolin-vaatimuk-

sistaan. Tosin Frans kohta senjälkeen teki

Clemens VII: n y. m. I:n ruhtinasten kanssa
liiton Kaarlea vastaan, mutta liitto hajosi, kun
keisarin sotajoukko valloitti ja ryösti Rooman
1527 ; Canibrai'n ja Barcelonan rauhantekojen

kautta valivistettiin keisarin ylivalta I:ssa.

Sforza-suku, joka oli liittynyt keisarin viholli-

siin, menetti lopullisesti Milanon. Se yhdistettiin

kuten Napolikin Espanjaan. Valtasuhteet I:ssa

vahvistettiin lopullisesti Cäteau-Cambr6sis'n rau-

hassa 1559. Espanjan ylivalta pysyi lujana;

sen suosiota tavoittivat pienemmät valtiaat, ku-

ten Gonzaga-suku Mantovassa ja Medici't Firen-

zessä, jotka 1569 ottivat Toscanan suurherttuan
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arvon. Genova oli vapautunut Ranskan ylival-

lasta ja Andrea Dorian johdolla liittynyt kei-

sariin; samoin tekivät Savoijin-suku ja useimmat
tämänaikuiset paavit. Venetsia säilj-tti itsenäi-

syytensä ja pysyi Espanjalle vihollisena.

Espanjan ylivalta sekä paavien edustama kato-

linen reaktsioni lamauttivat pitkiksi ajoiksi I:n
kansan henkiset voimat; se vaipui yhä enem-
män velttouteen ja välinpitämättömyyteen eläen

vaiu muinaisajan suurista muistoista; kuitenkin
esiintyy I:ssa vielä eteviä tieteiden edustajia,

kuten Galilei. — Ameriikan ja Intian meritien

löydön sekä turkkilaisten etenemisen johdosta

I. menetti johtavan asemansa maailmankau-
passa; varsinkin Venetsian varallisuus sen

kautta väheni. — Paavikunnallakaan ei ollut sa-

maa merkitystä kuin ennen; etevinkin 1500-

luvun paaveista, Sikstus V, saattoi vain omassa
valtakunnassaan saada huomattavaa aikaan. Kun
Ranskan uskonsotain päätyttyä tämä valtio

uudisti taistelun Ilabsburg-sukua vastaan, kai-
]

listuivat paavit sen puolelle. Richelieu alkoi

Gonzaga-suvun vanhemman haaran sammuttua
Mantovan jierimyssodan ja pakotti 1631 keisari

Ferdinand II :n läänittämään Mantovan ja

Monferraton NeversMn herttualle. Ranskan lii-

tossa paavi anasti Urbinon. — Ludvik XIV:

n

aikana Ranska jälleen alkoi saada vaikutusta
I:ssa, kun Espanjan perimyssota syttyi. Vielä

kerran I. joutui taistelukentäksi vieraiden kil-

paillessa sen yliherruudesta. Itävallan eduksi

ratkaisi taistelun varsinkin Eugen Savoijilaisen

voitto Torinon luona 1706, jonka jälkeen ranska-

laiset karkoitettiin I:sta. Utrechtin rauhassa
1713 Itävalta sai Milanon, Napoli'n ja Sardi-

nian; Savoijin herttua Sisilian; viimemainitun
saaren hän 1720 vaihtoi Sardiniaan, ottaen

Sardinian kuninkaan nimen. Espanjan Bourbon-
sukuhaara koetti tästä lähin hankkia takaisin

menetettyjä maita; Filip V:n poika Kaarle sai-

kin 1735 Napoli'n ja Sisilian Itävallalta erityi-

seksi kuningaskunnaksi; 1748 Parma ja Piacenza
luovutettiin hänen veljelleen Filipille. V. 1737
sammui Medici-suku Toscanassa, joka maa sil-

loin joutui Maria Teresian puolisolle, Lothrin-
genin herttualle Frans Stefanille. — Ei millään
valtiolla ollut enää niin ehdotonta ylivaltaa

Irssa kuin ennen Espanjalla; uudet hallitsija-

suvut osaksi italialaistuivat, ja varsinkin Tos-

canaa hallittiin hyvin, jonka tähden kansan
hyvinvointi ja henkiset voimat jälleen jonkun
verran kohosivat. Valistusajan aatteet saivat

I:ssakin jalansijaa.

Ranskan vallankumous viritti uude.staan kil-

pailun I:n herruudesta ja herätti samalla sen

kansassa vapaudenharrastuksia. V. 1792 Ranska
alkoi sodan Sardiniaa vastaan ja soti seur. vuo-

sina vaihtelevalla onnella varsinkin itävaltalaisia

vastaan, kunnes Napoleon Bonaparte sai yli-

päällikkyyden I:ssa 1796. Hän pakotti Sardi-

nian luopumaan Nizzasta ja Savoijista, sai sar-

jan loistavia voittoja itävaltalaisista ja valloitti

koko Poiijois-I:n sekä muutti täydellisesti sen

valtasuhteet muodostamalla 1797 Cisalpiinisen

tasavallan Milanosta, Mantovasta, Modenasta,
Kirkkovallan osista y. m. alueista. Genova muu-
tettiin Ligurian tasavallaksi. Campo-Formion rau-

hassa sam. V. jaettiin Venetsian tasavalta: Itä-

valta sai Adigen itäpuolisen osan; länsipuolinen

yhdistettiin Cisalpiiniseen tasavaltaan. Direkto-

riohallitus muutti 1798 Kirkkovaltion Rooman
tasavallaksi, ja paavi Pius VI vietiin vankina
Ranskaan ; Napoli muutettiin Parthenopean tasa-

vallaksi 1799 ja Sardinian kuningas menetti

kaikki alueensa mannermaalla. Tosin ranska-

laisten täytyi toisen liittokunnan sodassa luopua
I:sta sam. v., mutta Bonaparten voitto Maren-
gon luona 1800 teki heidät jälleen Pohjois-I:n

herroiksi. Lunevillen rauhassa 1801 uudistettiin

pääasiassa edelliset päätökset. Cisalpiininen tasa-

valta muutettiin 1802 I:n tasavallaksi, jonka
presidentiksi tuli Bonaparte. Tultuaan keisariksi

hän muutti sen I:n kuningaskunnaksi 1805,

otti itse sen kruunun ja määräsi poikapuolensa

Eugene Beauharnais'n varakuninkaaksi. Se sai

Ranskan mallisen valtiosäännön ja siihen lii-

tettiin sam. V. Itävallan osa entistä Venetsian

aluetta, Dalmatsia ja Istria sekä myöhemmin
muita alueita. Suorastaan Ranskaan yhdistettiin

Ligurian tasavalta 1805, Parma ja Etruria (Tos-

cana) 1808 sekä Kirkkovaltio 1809; paavi Pius

\'II vietiin vuorostaan vangittuna Ranskaan,
ja Napoleon antoi 1811 äskensyntyneelle pojal-

leen Rooman kuninkaan arvonimen. V. 1805

Napoli'n Bourbon-suku julistettiin menettäneeksi

kruununsa, jonka Napoleon antoi veljelleen Joose-

pille; tämän seuraajaksi tuli 1808 Napoleonin
lanko Joakim Murat; Sisilia säilyi kuitenkin

Bourboneilla. — Vaikka Napoleonin laitokset

I:ssa olivatkin mieli- ja väkivaltaiset, olivat ne
kuitenkin monessa suhteessa hyödylliset. Vanhoja
epäkohtia ja väärinkäytöksiä poistettiin, yhteis-

kunnallisiin, uskonnollisiin ja taloudellisiin oloi-

hin tuli suurempaa vapautta ja kansallisen yhty-

misen harrastukset, jotka Napoleon herätti, mutta
joita hän ei tyydyttänyt, jäivät siitälähin eloon.

Wienin kongressi ei ensinkään ottanut huo-

mioon näitä toivomuksia; Napoleonin kukistut-

tua tahdottiin vain mikäli mahdollista uudistaa

entiset olot. — Murat oli säilyttänyt Napoli'n

luopumalla langostaan, mutta kun hän liittyi

Napoleonii-n tämän palatessa Elbasta, kukistui

hän yhdessä hänen kanssaan. Bourbon-suku pa-

lasi Napoliin (joka 1816 yhdistettiin Sisiliaan

molempain Sisiliain kuningaskunnan nimellä)

;

samoin palasivat muutkin karkoitetut ruhtinaat.

Itävalta sai Lombardian takaisin ja lisäksi Ve-

netsian; Sardinian kimiugas sai mannermaa-
alueensa jälleen ynnä Genovan; keisarinna Ma-
rie-Louise sai Parman; Kirkkovaltio uudistet-

tiin pääasiassa entisine rnjoineen. — Englanti-

laiset olivat anastaneet Maltan, joka tuli tär-

keiiksi heidän merivallalleen. — Kaikkialla I:ssa

uudistettiin itsevaltius ja vapausyritykset tuke-

hutettiin; ruhtinaat saattoivat tällöin nojautua

Itävaltaan, joka sai I:ssa johtovallan.

Huolimatta reaktsionin ankarasta poliisi-

valvonnasta elivät vapauden ja kansallisen yhty-

misen pyrinnöt. Kaikkialla muodostui salaisia

seuroja näitä tarkoituksia ajamaan, varsinkin

Carbonari-yhdistys (ks. t.) oli vaikutusvaltainen

(per. jo 1807). Espanjan esimerkin mukaan
syttyi 1820-21 kapinoita Napoli'ssa ja Sardi-

niassa, mutta no kukistettiin helposti Itävallan

avulla. Reaktsioni yltyi yhä julmemmaksi, mutta
viha Itävallan vierasta sortovaltaa vastaan kas-

voi myös tämän johdosta kasvamistaan. —
Heinäkuun vallankumouksen jälkeen 1830 ita-
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lialaiset toivoivat apua Ranskalta, ja Kirkko-
valtiossa, Modenassa y. m. syntyi jälleen levot-

tomuuksia. Ne kuitenkin taas Itävallan avulla

tukehutettiin, ja Ranskan Ludvik Filip tyytyi

miehittämään Anconau. — Salaiset yhdistykset

jatkoivat ulkomailla vaikutustaan; Mazzini oli

muodostanut sellaisen ,,Nuoren Italian" nimellä.
Näin alkoi I:n historiassa se aika, jolle on
annettu nimeksi il risorgimento (uudelleen elpy-

minen). Vapaudenystävät olivat kuitenkin eri-

puraiset; toiset tasavallan, toiset rajoitetun mo-
narkian kannattajia; muutamat taas sitä mieltä,

että I:sta oli muodostettava paavin johdonalai-
uen valtioliitto.

Pius IX :n noustessa paavinistuimelle 1846
näytti uusi aika koittavan I:lle. Muutamat
vapaamieliset parannukset hankkivat hänelle
suurta kansansuosiota, ja vapauspyrinnöt sai-

vat tästä yllykettä. V. 1848 syntyi kapinoita
Sisiliassa, Lombardiassa, Venetsiassa y. m. Sar-
dinian kuningas Kaarle Albert myönsi valta-

kunnalleen perustuslain (jota esimerkkiä paavi
seurasi) ja lupasi lombardilaisille apua Itäval-

taa vastaan, asettuen siten I:n itsenäisyys- ja

yhdistyspuolueen etupäähän. Hän miehitti Mi-
lanon; Venetsia julistautui tasavallaksi Mani-
ni'n johdolla. Alutta Kaarle Albert voitettiin

Custozzan ja 1849 Novaran luona niin täydel-

lisesti, että hän, saadakseen maalleen paremmat
rauhanehdot, luopui kruunusta poikansa Viktor
Emauuel II :n hyväksi. Tämä ylläpiti tarkasti
perustuslakia, kehitti seur. vuosina valtakun-
tansa oloja länsivaltojen malliin (esim. supis-

tamalla kirkon oikeuksia) sekä lisäsi sotavoimaa.
Sardinia oli tästä lähin I:n isänmaanystäväin
ainoana toivona. Toistaiseksi reaktsioni oli pääs-
syt voitolle, Lombardia ja Venetsia palasivat
Itävallan herruuden alle, Napoli'ssa y. m. uudis-
tettiin itsevaltius. Kirkkovaltio oli Mazzini'n
toimesta julistautunut tasavallaksi ja paavi oli

paenniit; Roomaa puolusti vapaudensankari Ga-
ribaldi, mutta Ranskan presidentin, Napoleon
Bonaparten avulla, joka tavoitti katolisen pa-
piston suosiota, paavi palasi 1849 ja hallitsi

senjälkeen despoottisesti.

Vielä kerran olivat siis vapautusyritykset rauen-
neet, mutta italialaiset oppivat onnettomuuksis-
taan ainakin yksimielisyyttä; yleisesti toivottiin

nyt yhtymistä perustuslailliseksi monarkiaksi
Sardinian johdolla. Tämän valtion johtavana
ministerinä oli v:sta 18.52 kreivi Cavour, joka
otti I:n yhdistämisen elämäntehtäväkseen. Sen-
kautta, että Sardinia otti osaa Krimin sotaan
(1854-55), hän hankki sille länsivaltojen kanna-
tuksen. Tavatessaan keisari Napoleonin 1858
Ranskassa Cavour teki hänen kanssansa salai-

sen sopimuksen, jossa Napoleon lupasi auttaa
Sardiniaa tulevassa sodassa Itävaltaa vastaan.
Sardinia oli saava Ylä-I:n; Savoiji ja Nizza oli-

vat sensijaan luovutettavat Ranskalle. Kun
Itävallan vaatimukseen, että Sardinia asettaisi

sotajoukkonsa rauhan kannalle, tuli kieltävä
vastaus, alkoi edellinen valtio sodan 1859, mutta
Sardinia sai heti apua Ranskalta, ja itävalta-

laiset voitettiin Magentan ja Solferinon taiste-

luissa. Napoleon, joka pelkäsi Preussin sekaan-
tuvan asiaan, taipui nyt rauliaan. Villafrancassa
tehtiin sopimus 1859: Itävalta luovutti Lombar-
dian Napoleonille, joka jätti sen Sardinialle,

mutta Itävalta sai vielä pitää Venetsian. Lo-

pullinen raulia tehtiin Ziirichissä sam. v.

Cavour tästä sopimuksesta suuttuneena otti

joksikin ajaksi eron, mutta I:n vapausliikkeet
jatkuivatkin rauhanteosta huolimatta. Toscana.
Parma ja Modena karkoittivat ruhtinaansa, ja

Napoleonin täytyi suostua näiden maiden sekä
Romagnau ylidistämiseen Sardiniaan, mikä vah-
vistettiin yleisellä kansanäänestyksellä; hän otti

sensijaan itselleen Savoijiu ja Nizzan. — Vapaus-
puolue käänsi tämän jälkeen huomionsa Mo-
lempain Sisilinin kuningaskuntaan, missä nuori
Frans II edeltäjäinsä esimerkin mukaan hallitsi

despoottisesti. Sisiliassa syttyi 18G0 kapina, jota
auttamaan lähti Garibaldi vapaaehtoisten seu-
raamana ja Sardinian hallituksen salaisella suos-
tumuksella. Hän vapautti Sisilian saaren, meni
sitten mannermaalle ja marssi pian Napoliin,
mistä Frans II pakeni, sulkeutuen Gaetan lin-

noitukseen. Viktor Emanuel ryhtyi nyt asiaan,
miehitti Kirkkovaltiosta Markit ja Umbrian sekä
lähti sitten hänkin sotajoukkoineen Napoliin.
Molempain Sisiliain valtakunta, Markit ja Umb-
ria yhdistettiin Sardiniaan, ja Viktor Emanuel
otti I:n kuninkaan nimen 1861. Frans II an-
tautui Gaetassa. Paavi, jota Napoleon suojeli,

sai toistaiseksi pitää varsinaisen Kirkkovaltion.— Pian tämän jälkeen Cavour kuoli, keskellä
uuden valtion järjestämisen puuhia. Johta-
via ministereitä hänen jälkeensä olivat Rattazzi.
Ricasoli y. m. — Garibaldi koetti omin päin
anastaa Rooman, mutta I:n hallitus ehkäisi hä-
nen aikeensa 18G2. V. 1865 hallitus muutettiin
Torinosta Firenzeen. — Seur. v. I. teki liiton

Preussin kanssa, voittaakseen tulevassa so-

dassa Itävallalta Venetsian. Tämä onnistuikin,
kun Preussi 1866 sai täydellisen voiton Itä-

vallasta; italialaiset tosin itse kärsivät Cus-
tozzassa tappion. Itävalta jätti nyt Venetsian
keisari Napoleonille, toivossa, että hän välittäisi

rauhan I:n kanssa, joka kuitenkin pysyi lujana
Preussin liitossa. Lopullinen rauha Itävallan

kanssa solmittiin Wienissä 1866, jolloin I. sai

Venetsian.

Vielä ei ollut I:n yhdistyminen täydellinen,

kun Rooma ja Kirkkovaltio pysyivät paavin
hallussa. Kaikki neuvottelut raukesivat Pius
IX: n taipumattomuuteen. Uudestaan Garibaldi

yritti anastaa Rooman, mutta ranskalaisten

avulla paavin joukot voittivat hänet Mentanan
luona 1867. Ranskalaiset miehittivät uudestaan
Kirkkovaltion, josta aikaisemmin jo olivat pois-

taneet joukkonsa. I:n hallitus, jolla muutenkin
oli suuria vaikeuksia voitettavana uuden val-

tion järjestämisessä, joutui täten Ranskan suh-

teen ikävään asemaan.
Silloin syttyi saksalais-ranskalainen sota 1870,

joka vapautti I:n tästä vaikeudesta. Ranska-
laiset poistivat jälleen joukkonsa Kirkkoval-
tiosta, ja pian kuki.stui ran.skalainen keisari-

kunta. Heti senjälkeen I:n joukot valtasivat

Rooman, missä paavi viimeiseen saakka oli py-

synyt taipumattomana. Kirkkovaltio yhdistet-

tiin I:aan; Rooma tuli 1871 sen pääkaupungiksi.
Paavi, jonka Vatikaanin kirkolliskokous oli

juuri ennen julistanut erehtymättömäksi, laski

kaikki Rooman anastuksessa osaIli.set kirkon-

kiroukseen, kuitenkaan ketään erityisesti mai-

nitsematta. I:n hallitus takasi paaville täyden



1143 Italia 1U4

turvallisuuden; hän sai pitää linnansa ja henki-

vartijansa ja hänelle määrättiin suuri eläke,

mutta paavi puolestaan hylkäsi tarjoukset ja

eleli siitä lähin vapaaehtoisena vankina Vati-

kaanissa. — Pius IX kuoli 1878, häntä seurasi

Leo XIII sekä tämän kuoltua Pius X (v:sta

1903). Vasta viime vuosina ovat jyrkemmät kato-

lilaiset paavin suostumuksella alkaneet ottaa

osaa valtiolliseen elämään. — Pahimpana vaikeu-

tena I:u hallituksella oli raha-asiain järjestä-

minen, koska varsinkin sotavoiman muodosta-

minen oli niellyt suuria summia. Jonkun ver-

ran tämä kuitenkin onnistui ministeri Minghet-

ti'n aikana 1875. — Kun Ranska edelleen kiel-

täytj'i tunnustamasta Kirkkovaltion anastusta,

lähestyi I. Saksaa ja Itävaltaa, samalla kuin

hiosta ritilusten peruutusta ankarasti toimeen-

pantiin. — Seuraavina aikoina tapahtui tiheästi

ministerinvaihdoksia, jonka tähden useat vapaa-

mieliset parannukset, kuten verojen huojentami-

nen ja vaalioikeuden laajentaminen, lykkäytyi-

vät. V. 1876 seurasi Minghetti'ä Depretis; siten

valta siirtyi oikeistolta vasemmistolle. Ryhdyt-
tiin seur. aikoina varsinkin kansausivisty.stä

kohottamaan. Viktor Emanuel kuoli 1878; hä-

nen poikansa ja seuraajansa Umberto noudatti

samoja periaatteita. Radikaalisen Cairoli'n mi-

nisteristön aikana {v:sta 1879) päätettiin jauho-

yerou poistaminen ja raha-asiat saatettiin jär-

jestykseen setelien pakkokurssin lakkauttamisella

(v:sta 18S.3) ; taloudellinen tila parani. — Näi-

hin aikoihin huononi suhde Itävaltaan, var-

sinkin irredentistien kiihotuksen johdosta: sen

sijaan lähestyttiin Ranskaa, missä radikaalit

myös olivat vallassa. JIutta ystävyys loppui,

kun Ranska 1881 anasti Tunisin, jota I. oli

tavoitellut. Cairoli'n täytyi erota ja ministe-

ristön johtajaksi tuli jälleen Depretis; hänen
aikanaan laajennettiin vaalioikeus melkoisesti

1882. — I. lähestyi jälleen Saksaa ja Itävaltaa.

Ruvettiin myös muiden maiden esimerkin mu-
kaan hankkimaan siirtomaita, ja anastettiin

Assab (1882) ja Massana (188.5) Punaisen-meren
rannalla. Mutta nämä yritykset tulivat kalliiksi

ja saivat aikaan vihamielisen suhteen Abessii-

niaan. — V. 1887 tehtiin Saksan ja Itävallan

kanssa Ranskaa ja myös paavinistuimen kiiho-

tusta vastaan tähdätty varsinainen liitto

(,,Kolmiliitto"). — Samaa politiikkaa jatkoi De-

pretisin kuoltua 1887 Crispi, kclmiliiton kannat-

taja. Ranskan ja katolisen papiston, mutta myös
sosialistien vastustaja. Siirtomaa-alue laajen-

nettiin ja järjestettiin sekä sai Eritrean nimen
(1890). Abessiinian uuden hallitsijan, negus Me-
nelikin kanssa tehtiin sopimus.

Crispi'n aikana tehtiin monta säännöstä kato-

lista papistoa vastaan, ja Ranskan kanssa alkoi

tulli-sota, joka vahingoitti I:n kauppaa, m. m.
viininvientiä; tulok.set I:n kauppasopimuksista
(1892) Saksan, Itävallan ja Sveitsin kanssa tuli-

vat vasta myöhemmin näkyviin. Peittääkseen

yhä kasvavaa vajausta Crispi ehdotti virkojen

vähentämistä .sekä verojen ja tullien korotta-

mista, mutta ehdotuksia vastustettiin, ja hänen
täytyi erota 1891. Ulkopolitiikkaa johdettiin

kuitenkin edelleen pääasiassa samaan suuntaan.
Seuraavain ministeristöjen aikana raha-asiat yhä
huononivat, ja muutamain pankkien hoidossa

huomattiin pahoja väärinkäytöksiä; 1893 Crispi

jälleen tuli johtavaksi ministeriksi.

Nyt alkoi vaarallisia työväen levottomuuksia

Sisiliassa y. m., mutta nämä Crispi kukisti suu-

rella tarmolla, ja lakeja säädettiin kumouspuo-
luetta vastaan; sosialistiset yhdistykset hajoitet-

tiin. — Huonot taloudelliset olot olivat suuresti

lisänneet I:sta siirtymi.stä. Raha-asioita Crispi

koetti säästäväisyydellä parantaa, mutta nyt hä-

nen vastustajansa syyttivät häntä julkisesti edus-

kunnassa osallisuudesta pankki-huijauksiin ja

lahjainotosta. C. silloin hajoitti eduskunnan ja

hänen onnistui uusissa vaaleissa saada suuri

enemmistö; hän kukistui kuitenkin pian toisesta

.syystä. Afrikassa I. vaati Abessiinian suo-

jelusherruutta ja soti näihin aikoihin menes-

tyksellä dervisejä ja Abessiinian alaruhtiuaita

vastaan, mutta kun itse negus Menelik ryhtyi

vihollisuuksiin, kääntyi onni. Menot lisääntyi-

vät ja tyytymättömyys maassa kasvoi; pysyäk-
seen vallassa Crispi tarvitsi menestystä Afri-

kassa ja kiihotti kenraali Baratieri'a hyökkäyk-
seen, mutta tämä karsikin musertavan Aduan
tappion 1896. Välittömänä seurauksena oli Cris-

pi'n kukistus ; häntä seurasi Rudini. Menelikin

kanssa tehtiin Addis-Abeban rauha, missä I.

luopui Abessiinian suojelusherruudesta.

Kruununprinssi Viktor Emanuelin naidessa

(1896) Montenegron prinsessan Helenan tuli I:n

ja Venäjän väli hyväksi; myös tehtiin sopimus
Ranskan kanssa, jossa I. tunnusti Ranskan suo-

jelusherruuden Tunisiin nähden.
Alussa V. 1898 alkoi jälUeen vaarallisia levotto-

muuksia Sisiliassa kalliin ajan ja verorasituksen

tähden; liike, jolla oli sosialistinen leima, levisi

myös mannermaalle. Varsinkin Milanossa ta-

pahtui toukok. ankaroita taisteluja. — Pelloux'n

ministeristö (v:sta 1898) teki tullisopimuksen

Ranskan kanssa ja koetti tarmokkailla toimen-

piteillä (yhdistys-, kokoontumis- ja painovapaus-

lain muutoksilla) rauhoittaa maata, mutta koh-

tasi eduskunnan vasemmiston puolelta jyrkkää
vastarintaa, mikä antoi aihetta pitkällisiin

parlamentaarisiin riitaisuuksiin. — Siirtomaa-

politiikassaan I. yhä kärsi nöyryyttäviä vastoin-

käymisiä (Kiinassa ja Pohjois-Afrikassa, missä

Ranska anasti Tripoliin sisämaan).

Heinäk. 29 p. 1900 eräs anarkisti Monzassa
murhasi kuningas Umberton. jota seurasi hänen
poikansa Viktor Emanuel III. V. 1901 Zanar-

delli'n vapaamielisen ministeristön aikana lie-

vennettiin verot ja seur. vuosina valtion raha-

asiain tila huomattavasti parani. — Koetettiin

samalla pysyä hyvissä väleissä Ran.skan ja

kolmiliiton valtojen kanssa. I. otti osaa Kiinan
sotaan sekä muihin suurvaltojen yhteisiin yri-

tyksiin. Zanardelli'n jälkeen johti hallitusta

Giolitti'n (v:sta 1903) y. m. ministeristöt samaan
henkeen: hallituksen toimintaa häiritsi kuiten-

kin yleinen työväen lakko 1904. Vv. 1905-06

valtio ryhtyi ostamaan I:n rautateitä yksityi-

siltä yhtiöiltä. V. 1906 suoritettiin edullinen

valtiovelan konverttaus; raha-asiain tila pysyi

edelleen liyvänä, mutta siirtolaisuus lisääntyi.

V. 1908 kirkonvastainen liike paljon edistyi;

useissa kaupungeissa poistettiin uskonnonopetus

kouluista. Sam. v. kolitasi Etelä-I:aa hirveä

maanjäristys, jossa Messinä ja Reggio y. m.

kaupunkeja tuhoutui ja lähemmäs 200,000 ih-
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mistä sai surinansa. Bosnian ja Hertsegovinan
yhdistäminen Itävalta-Unkariin (1908) herätti

tyytymättömyyttä Italiassa, joka myöskin tah-

toisi saada jalansijaa Balkanin niemimaalla
(Albaniassa). Kolmiliitto ei ole koskaan saavut-

tanut myötätuntoisuutta Italian kansassa, joka
yhä edelleen pitää Itävaltaa luonnollisena vihol-

lisenaan. [Muratori, ..Rerum italicarum .scrip-

tores"; I^ozzi, ,,Biblioteca storica dell' antica

e nuova I."; Montelius, ,,La civilisation primi-

tive en Italie"; Cantu, ,,Storia degli Italiani";

Hodgkin, ,,Italy and her invaders": Hartmann,
..Gesehiehte Italiens im Mittelalter"; Burckhardt,
..Die Kultur der Renaissance in Italien"; Ranke,
,,Die römischen Päpste"; Guicciardini, ,,Istoria

d'I." (paras pain. 1819), jatkanut Botta, .,Storia

d'I."; Tivaroni, „Storia critica del ri.sorgimento

italiano"; Bulle, ,,Gesehiehte des z\veiten Kaiser-
reichs und des Königreichs Italien" ; Bersezio,

,,I1 regno di Vittorio Emauuele II"; Brusa,
,,Staatsrecht des Königreichs Italien" (Marquard-
sen, ,,IIandbueh des öffentlichen Rechts") Aran-
gio-Ruiz, ,.Storia eostituzionale del regno d'I.";

Plebauo. ..Storia della finanza italiana".

G. R.

Italia irredenta (it.), ,,lunastamaton, vapaut-
tamaton Italia", käsittää ue maat, joissa on ita-

lialaista asutusta ja joita ei ole yhdistetty Ita-

lian kuningaskuntaan. Itävallasta Etelä-Tirolin,

Görzin, Triestin, Istrian ja Dalmatsiau, Sveit-

sistä Ticinon kanttonin, Ranskasta Nizzan ja

Korsikan sekä Maltan ja San Marinon tasa-

vallan. Tavallisesti Italia irredentalla kuitenkin
tarkoitetaan vain mainittuja Itävallan maakun-
tia. — Kun Itävalta 1878 sai miehittää Bosnian
ja Hertsegovinan eikä Italialle myönnetty vas-

taavaa alueenlaajennusta, pääsi Italiassa vauh-
tiin liike, jonka päämääränä on etupäässä juuri

Itävallan italialaisten maakuntien yhdistäminen
Italiaan; tätä liikettä sanotaan „irredentaksi"

ja sen kannattajia irredentisteiksi. Irre-

dentistien agitatsioni, joka on suuntautunut
myöskin kolmiliittoa vastaan, on usein tuotta-

nut Italian hallitukselle vaikeuksia. ,,Irredenta"
on edelleen voimakas; Itävallan italialaisissa se

on herättänyt virkeän kansallishengen ja m. m.
innokkaaan agitatsionin italialaisen yliopiston

aikaansaamiseksi Triestiin. Sen johtajista ovat
tunnetuimmat Menotti Garibaldi ja Imbriani.

J. F.

Italialainen kirjanpito ks. Kirjanpito.
Italialainen musiikki ks. Ooppera.
Italialainen renesanssi ks. Maalaustaide

ja Renesanssi.
Italialainen taide. 1. I

ks. Kuvanveistotaide,
taide ks. Maalaustaide

3. Rakennustaide,
kreikkalaisen palkistoarkkitehtuurin sen myö-
hemmässä aleksandrialaisessa muodossa aasialai-

seen holvirakenteeseen roomalaiset loivat itsel-

leen oman rakennustaiteen, joka oli riittävän tai-

puisa tyydyttämään suuren maailmanvallan mo-
ninaisia tarpeita. Kun Rooma kukistui, hävisi

myöskin samalla se yleismaailmallinen kulttuuri-

tausta, joka oli klassillisen taiteen välttämättö-
mänä edellytyk-senä. Antiikki ei kumminkaan
kuollut, runsaana raunioaarteena se vain jäi

tuhanneksi vuodeksi heräämistään odottamaan.

n kuvanveistotaide— 2. I :u maalaus-

Yhteensulattamalla

Pakanallisesta oikeus- ja kauppabasilikasta m u i-

naiskristillinen aika muodostaa kehi-

tyskelpoisen kristillisen kirkon pohjamuodon,
mutta sovelluttaessaan sen konstruktsioniin val-

miita, käsilläolevia antiikin rakennusosia se me-
nettelee koneelli.sesti ja vähällä ymmärryk.sellä.
Muutenkin kansainvaellusten seurauksia pote-

vassa Italiassa roomalaisten saavuttanuit suuret
teknilliset tulokset jäävät vuosisadoiksi melkein
käyttämättä, holvirakenue esim. tyytyy kastekap-
peleissa suhteellisesti vaatimattomiin tehtäviin.

Milanon S. Ijorenzo, Ravennan S. Giovanni in

Fonte (430 j. Kr.) ja ehkäpä ennen kaikkea
S. Vitale Ravennassa (vih. 547) ovat kuitenkin
huomattavia kupolirakeuteita. Viimemainitussa
esiintyvä bysanttil. vaikutus pukeutuu Venetsian
loistavassa 5-kupui.sessa S. Mareo kirkossa 900-

luvulla vieläkin loistavampaan muotoon, ja vielä

goottil. ajalla rakennetaan edellistä pohjapiir-

teissään muistuttava Padovan suuri S. Antonio-
kirkko. Läpi koko ensi vuosituhannen ja pitkälle

toista rakennustaiteen päätehtävät ovat kirkolli-

sia (kirkot ja luostarit), pohjamuotona basilika

yleinen. Niin 1000-1200 vaiheilla r omaan i-

laisellakin ajalla; etäisyys Roomasta ja his-

torialliset kohtalot vain antavat tyylille eri pai-

koin eri värityksen. Lombardian, antiikista va-

pautuvassa ja siksi karkeammassa, mutta mehe-
vässä, suljetun johdonmukaisessa tiiliarkkiteh-

tuurissa on germaaninen piirre. Kirkot (Parma,
Piacenza, ]\Iodena, Verona) ovat holvattuja,

Milanon S. Ambrogiossa tukijärjestelmäkin
jo esiintyy, jos kohtakin kätkettynä. Tosca-

nassa .sen sijaan antiikin muoto-traditsionit ka-

jastavat puhtaimpiua. rikkailla kaarigallerioilla

koristetuissa marmorifasadeissa. Pisan suuri

tuomiok., j)uoligoottil. Baptisterio ja maan kuulu
kallellinen torni ja Firenzen S. Miniato (mar-
mori-inkrustatsioneja) ovat kauniita esimerkkejä.
Etelä-Italiassa (Amalfi, Bari) ja Sisiliassa

bysanttilainen, saraseenilainen ja normanni-
Iäinen vaikutus sulautuvat yhteen. Palermon Ca-
pella Palatinan ja katedraalin sekä Monrealin
interiööreissä lumoaa maalauksien ja kultapoh-

jaisten mosaiikkien värisointu. — Italiassa, jo.ssa

joka askeleella kompastelee antiikin raunioläjiin,

goottilainen tyyli 1200-1300-luvuilla ei voinut

kehittyä samalla lailla kuin Alppien takaisissa

maissa. Muukalaisia (Burgundin cistersiläisiä ja

saksalaisia) ovat useinkin rakentajat, ja kirkot-

kin enimmäk.seen säilj^ttävät antiikin-väljinä

(Bolognan S. Petrouio) basilika-luonteensa, mutta
suurilla pylväsmatkoilla, joten freskomaalauk-

sille jää runsaasti seinätilaa (todellinen helmi

on Assisi'n Francesco kirkon Giotton maalaama
värikkään lämmin interiööri). Huippukaarikin

jää kon-struktsioniin vaikuttamatta, ollen vain

puhtaa.sti ornamentaalinen, ja kun keskilaivasta

liolvaus usein puuttuu, vaikuttaa sekin osalleen,

että ulkokatot mataloituvat ja nojakaarijärjestö

jää kehittymättömäksi. Poikkeuk.sen nojakauriin

nähden kumminkin tekee, osaksi saksal. mesta-

rien luoma Milanon suurenmoinen marmorikated-
raali (ai. 1386). Kuten jo aikaisemmin ja myö-
liemmiukin oli tapana, muodostetaan kirkkojen

länsifasadit usein rikkaiksi korukappaleiksi

(Sienan ja Orvieton ihanissa katedraaleissa) ; sen

sijaan sivut jäävät verrattain sileiksi, samaten
tasasi vuisina kirkosta erillään kohoavat campa-
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nilet (kellotornit), joista Firenzen tuomiokirkon
on komein. Uudesta elpynyt kaupunkielämä ko-

hottaa ilmoille vielä linnamaisesti vaikuttavia,

julkisia rakennuksia (Sienan Palazzo pubblico,

Firenzen Pai. Vecchio y. m., sirompi on Loggia

dei Lanzi) ja palatseja; Venetsian turvallisessa

laguunikaupungissa linnamaisuus keventyy pa-

latsien siroissa, erivärisillä marmorilaatoilla ja

loggioilla koristelluissa fasadeissa maalaukselli-

seksi karnevaalipuvuksi (ihana Doge-palatsi, Cä
d'oro y. m.). — Luonnon ja antiikin tutkimiseen
perustuva henkinen, keskiajan kahleet murtava
liike 1400-luvun alussa esiintyy rakennustaiteen
alalla, muita taiteen haaroja vallitsevana, voi-

makkaiden, monipuolisten taiteilija-yksilöiden

kannattamana renesanss i-taiteena, joka an-

tiikkisessa asussa ratkaisee uusia, suuria huone-
probleemeja. Kaupungintalojen, palatsien, arka-

dien ympäröimiin pihamaihin, porraskä^-tä-

viin, korusaleihin kiinnitetään suuri huomio,

ja yleensä voi sanoa, että arkkitehtuurin
luonne on ei -kirkollinen, jos kehitys kirkollisen

ja maallikkorakeuteen alalla muuten kulkeekin
rinnatusten. Kirkoissa, jotka ovat vuoroin
sentraali-, vuoroin pituusrakenteita, kupoli, re-

nesanssin ihanne, kohoaa yli risteyksen, kaset-

teerattu tynnyrihclvi on suosittu holvimuoto,

mutta tornit ovat harvinaisia eivätkä fasadit

nytkään, sen koommin kuin keskiajallakaan,

ole muun kirkon kanssa elimellisessä yhtey-
dessä. Seinän jäsentely pylväillä, pilastereilla,

palkistoilla ja raamituksilla on renesanssi-tai-

teessa tärkeimpiä kohtia; seinillä ja katoissa

rehentelee elämänhaluinen, muototäydellinen ko-

ristelu, — tallahan alalla etevät taiteilijat ovat
parastaan luoneet (Rafaelin freskot ja grottes-

kit Vatikaanin loggioissa). — Pirteän, osaksi

vielä keskiajan traditsioneja säilyttävän var-
haisen reuesanssin (1420-1500) ensimäi-
aen suuri mestari ja renesanssin luoja on Firen-

zen katedraalin kupukilpailussa 1420 ensi palkin-

non saanut nerokas F. Brunellesco (1377-

1446). Jykevän valtavassa Pitti-palatsissa B. luo

keskiajan linnoja muistuttavan firenzeläisen pa-

latsityypin, jonka kaikissa kerroksissa käytän-
töön otettua kiviharkkoseinilrakennetta (rus-
t i i k k a) B:n seuraajat vieläkin kehittävät. B.

da Majano rakentaa Palazzo Strozzi'n, Pai. Ric-

cardi'u Michelozzo; teoreetikkona antiikkiin lä-

heisesti liittyvä etevä L. B. Alberti (1404-72) Sa
Maria Novellan fasadin. Venetsiassa toimivat
Lombardi't y. m. (Pai. Vendramin-Calergi), Vero-
nassa Fra Giocondo (siro Pai. Consiglio) ; Pavian
Certcsa-luostarin kirkon etufasadissa (ai. 1473)

dekoratiivinen rikkaus yltyy huippuunsa. — Täy-
teen itsetietoisuuteen, teknilliseen ja muodolliseen
täydellisyyteen kohonneen korkearenesanssin ai-

kana (1500-40) taiteen painopiste siirtyy Roo-
maan, jonne paavit Julius 11 ja Leo X kutsui-

vat joukottain eteviä taiteilijoita. Näistä sitä en-

nen Milanossa toimineella (Sa Maria della Grazie)
lahjakkaalla Bramantella (1444-1515) Roomaan
nähden tuli olemaan sama merkkiasema kuin
Brunellescolla Firenzessä. Firenzen Pai. Rucel-
laita muistuttavassa Pai. Cancelleriassa iiän esiin-

tuo korkearenesanssin huomattavimmat luonteen-
puolet, kokonaisuuden sekä jalojen sopusointuis-
ten suhteiden oivallusta, mutta va.sta valta-

vassa, monin kerroin muutetussa Pietarin-

kirkossa renesanssin taitavuus ja luomiskyky
150 vuoden kuluessa yhtyvät jättiläisteokseksi.

Rosselini, Bramante, Rafael (k. 1520), San Gallo,

B. Peruzzi (k. 1536), 72 v:n ikäisenä Michelangelo
(kupoli V. 154G) , Vignola (k. 1573) y. m. olivat vuo-

roin töitä johtamassa, Maderna 1600-luvun alussa

päättää työt pidentämällä kirkkoa ja rakenta-
malla kupolia pimittävän sekä muutenkin epäon-
nistuneen etufasadin, jonka vaikutusta ei edes

Eernini'n loistavat pylväskäytävät (v:sta 1667)
kummallakin puolen piazzaa kyenneet korjaa-

maan. Kokoonsa uähden Pietarinkirkko kyllä on
kristikunnan suurin, mutta interiöörin valta-

vuutta vähentää osien liian suuri mittakaava.
Palatsirakenteessa kerrokset Colosseumin tapaan
erotetaan toisistaan simseillä sekä merkitään pi-

lasteri- ja pylväsjärj estoilla (alkaen doorilaisella

alakerrassa), portaalit ja akkunat usein kehys-

tetään ja varustetaan päädyillä. Juhlallinen Pai.

Farnese (Antonio da San Gallo, k. 1546) vahvis-

taa pylväiden asemesta vain fasadinsa kulmat
rustiikalla (komea etuhalli), Pai. Massimi'n (kau-

nis pihamaa) ja hienon Villa Farnesinan arkki-

tehti on Baldassare Peruzzi, uutuuksillaan esimer-

killisesti vaikuttava Firenzen Pai. Pandolfini, Roo-
man Villa Madama ja loistava Capella Chigi

S. M. del Popolo kirkossa ovat Rafaelin luomia,
Rafaelin henkeen sommiteltu Villa Medici henkii

rauhallista suloutta. Mantovassa maalari ja Ra-
faelin oppilas Giulio Romano (k. 1546) rakentaa
Pai. del Ten, kuvanveistäjä Sansovino (k. 1570)

Venetsian puhdasviivaisen kirjaston. Myöhem-
mällä renesanssi-ajalla (1540-80) johtavia mes-
tareja ovat: Firenzessä G. Vasari (k. 1574), ilichel-

angelon seuraaja, uffizioiden rakentaja, mutta
jälkimaailmalle enimmin tuttu ,.Suurten miesten
elämäkerrat" nimisellä teoksellaan, Roomassa
Vignola (k. 1570), jonka suurin maallinen ra-

kenne on muhkea Caprarolan linna Viterbon
luona. Kirkkorakenteen kehitykselle V:n II Gesö
jesuiittakirkko Roomassa on tärkeänä lähtö-

kohtana. Mutta teoreetikkonakin tuli V:lla ole-

maan aikalaisiinsa suuri merkitys, kun hän yh-

dessä Serlion ja Palladion kanssa myöhäis-rene-
sanssin outoa ja yllättävää tavoittelevan mieli-

vallan vastapainoksi asetti akatemialli-sen. har-

kitsevan makusuunnan, jolle tarkasti määritel-

lyt tyylilajit ja suhdeoppi sekä mas.sojen ja

koristeen suuripiirteisyys merkitsi kaikki, mutta
koristukselle sen sijaan tuli vain viileä osan-

ottamattomuus osaksi. Vicenzan monissa julki-

sissa rakennuksissa (Basilica, Teatro Olympico,
Rotonda y. m.) kireän klassisismin edustaja,

suhde- ja huonekäsittelyssä voittamaton, nerokas
A. Palladio (k. 1588) sai tilaisuuden toteuttaa

oppinsa käyttämällä suuremman kokonaisvaiku-
tuksen aikaansaamiseksi usein läpi 2:n tai

3:nkin kerroksen nousevia suurpylväsjärjestöjä.

Rikkaan Genovan suurenmoisen palatsiarkki-

tehtuuriu luoja on G. Alessi (k. 1572). Geno-
vassa katujen amfiteatraalinen nousu ja kapeus
siirtää painopisteen väljiin, monumentaalisesi
käsiteltyiliin vestibyyleihin, portaisiin ja pihoi-

hin. — Viimeinen renesanssin kehityskausi, jol-

loin suurten mestarien töissä ilmenevä vapauden
ja väljyyden tunne muuttuu vähemmin lahjak-

kaiden jäljittelijöiden käsissä arkkitehtonisten

ilmaisukeinojen tahalli.seksi liioittelemiseksi, on

1600-luvun täyttävä häikäilemätön barokki.
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Saavuttaakseen päämääränsä, maalauksellisen

suurpiirteisyyden, vaikuttavan ryhmityksen ja

mehevät reuuapiirteet, ovat yksilöllinen rustiikka

ja luonnollinen kivi liian kankeita välineitä,

käyriin, väkivaltaisen väännettyihin viivoihin

rappaus ja stukki sopivampi. Barokin suurissa

teatteriliikkeissä detalji vajoaa mielivaltaisesti

käsitellyksi kokonaisuuden osaksi, rakennusosat
menettävät alkuperäisen konstruktiivisen merki-
tyksensä ja samalla muotonsa, muodostumalla
dekoratiivisiksi ja sulautuen koristeen kanssa
yhteen. Aikalaistensa suosima etevä arkkitehti

ja kuvanveistäjä L. Bernini (1599-1680) on
barokin pääedustajia, häneen liittyvät suunnau jat-

kajina F. Borromini (k. 1667) ja loistava arkki-

tehti-koristetaiteilija Cortona (k. 1669). Pai.

Barberini'n rakentamiseen ottavat kaikki kolme
osaa, Venetsian Sa Maria della Salutessa Long-
hena luo tyypillisen barokki-kirkon. Barokin
ansioista mainittakoon, että se kattomuodostuksel-
lekin arvoa pannen on keksinyt taitetun katon
ja puutarha-arkkitehtuurin eteen tehnyt paljon

työtä. — Herruutensa taiteen alalla Italia jo

1600-luvulla saa jakaa Ranskan ja Alankomaiden
kanssa, 1700-luvulla se siitä lopullisesti luopuu,

ja barokkikin saa maltillisemman ja klassisis-

miin taipuvan vivahduksen. Juvara (k. 1735)

rakentaa Torinon San Supergan, ja L. Vanvitelli

Italian .suurimman maallisen rakennuksen, Caser-

tan linnan lähellä Napoli'a. Rokoko ei Italiassa

voita jalansijaa, jota vastoin uusklassilliset py-
rinnöt yhäti saavat suosijoita pitkälle 1800-lu-

kuun saakka — antiikin jätteiden kuparille piir-

täjänä Pirauesi (k. 1778) saavuttaa laajalle

levinneen maineen. — 1800-luvulla eivät uudem-
man ajan pyrinnöt rakennustaiteen alalla ole

vielä vieneet yhtenäisiin tuloksiin, ja pääasialli-

set syyt lienevät etsittävät kehitystä painosta-

vasta voimakkaasta traditsionista sekä pyrintö-
jen hajanaisesta, liiaksi eklektisestä (valitse-

vasta) luonteesta. Monet uusintatyöt (Firenzen
katedraali), monumentaaliset kirkkomaat (Ge-

nova, Milano, Palermo y. m.), Milanon Vittorio

Emanuele-galleria (ai. 1865), Palermon Teatro
Massimo ja Rooman V. Emanuel-monumentti
ansaitsevat kumminkin täyttä tunnustusta, vrt.

Rakennustaide.
U-o. N.

Italialaiset viinit eivät ylimalkaan ole pa-

ralta, sillä huolimaton valmistustapa pilaa me-
hun. Italia on kuitenkin Ranskan jälkeen tär-

kein viinimaa, sato 47,9 milj. hl (1908; 1907
56,6 milj. hl.). Tunnetuimpia 1. v. -lajeja ovat
asti ja barolo Piemontesta, Vino-santo Garda-
järven rantamilta, chianti Toscanasta, josta myös
Est, Est, Est Montefiasconen seuduilta, Lacrima
Christi Vesiuviuksen rinteiltä sekä marsala, zucco
ja siracusa Sisiliasta. (E. E. K.)

Italian Itä-Afrikka, siirtomaa-alue Afrikan
itärannikolla; siihen kuuluvat Eritrean
siirtokunta Punaiseu-meren rannalla ja Italian
suojelusalue pitkin Somalin-niemen kaakkois-
rannikkoa, vrt. Italia, siirtomaat.

Italian kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
Muinaisen lafi ti i-helmon kieli, laajan romaanisen
kieliryhmän (ks. R o m a a n i 1 a i s e t kielet)
alkumuoto, pääsi Italian niemimaalla yksin
vallitsevaksi vähäistä ennen Länsi-Rooman
keisarikunnan häviötä tai ainakin keskiajan

alulla, jolloin muut niemimaalla ennen puhutut
kielet (ks. It aliset kielet), viimeksi kreikka,

tj-kkönään olivat unohtuneet, jätettyään enem-
män tai vähemmän selviä jälkiä eri seutujen

ääntämistapaan tai sanastoon (vrt. alemp.).

Keskiaikuisten tulokkaiden — langobardien y. m.
germaaniheimojen sekä arabialaisten — kielet

joutuivat nekin häviölle taistelussa latinaa vas-

taan; vaikka langobardin kieltä osattiin vielä

8:nnella vuosisadalla, on germaanilaisia laina-

sanoja italiaan jäänyt suhteellisesti vähäinen
määrä; ja arabialaisten lainojen luku, joka on
suurin Sisilian murteissa, on niissäkin melkoista
pienempi kuin espanjan kielessä. Täten meidän
aikaamme asti Italiassa säilyneitä latinaisperäi-
siä kielimuotoja puhuu nykyään yli 30 milj.

ihmistä.

Nimitys ,,italian kieli" on kansantieteelliseltä

kannalta katsoen yhteisnimitys: kansanmur-
teet eroavat toisistaan Italian niemimaalla ja

saarilla ehkä enemmän kuin missään muussa
romaanisessa maassa. Luonnollisena murrerajana
on ensiksikin Apenniinien vuorijono. Sitäpaitsi

esiintyy myös poikki-maahan jotenkin jyrkkiä
murrejakoja, jotka ainakin osaksi vastannevat
jo puheena olleita, kielen ulkonaisen historian

alkuaikoina vallinneita asutus- ja kielieroja,

osaksi taas johtuvat siitä, että keski- ja uudella
ajalla kaupungit ovat vaikuttaneet jonkunlaisina
kiteytymiskeskuksina. Parman seutujen kansan-
murteesta esim. ei roomalainen enää hevin saa
tolkkua, saati napolilainen; firenzeläistä mur-
retta sitävastoin yleisesti ymmärretään missä
hyvänsä, Napolissa, jopa Palermossakin asti.

Oikeimman selityk.sen tähän antaa kirjallisiuiden.

kirjallisuuskielen historia.

Kielellisiä muistomerkkejä, joitten saattaa sa-

noa olevan italiaa, on säilynyt 900-luvulta al-

kaen: valankaavoja ja muita oikeusasiakirjoja,

seinäkirjoituksia, kirjeenkatkelmia y. m., useat

esiintyen keskellä muuten latinaista tai latinai-

-seksi tarkoitettua tekstiä. Vanhimmat kirjaan-

panot ovat usein oikeinkirjoitukseltaan latinan-

voittoisia. Lähinnä ne tietenkin kuvastavat seo

seudun puhetapaa, jolla ovat syntyneet; ja odot-

tamatonta on nähdä muutamia etelä-italiaan viit-

taavia muotoja eräässä firenzeläisessä tilikir-

jassa v:lta 1211. Murteitten taistelu ja
yhteisen kirjakielen synty Ita-
liassa on tutkimusaine, joka yhä vielä tarjoo

lukuisia ratkai.sematta jiiäneitä ongelmia. Missä
suhteessa esim. oli 1220-1260-luvuilla n. s. sisi-

lialaisten runoili jäin (ks. alemp. Kirjalli-
suus) käyttämä kieli Sisilian murteeseen? Näi-

den Italian varhaisimpien taiderunoilijain lau-

luja on meille säilynyt ainoastaan keski-italia-

laisten puhtaaksikirjoittamina, ja valitettavasti

loppusointu- y. m. seikat eivät riitä varmasti
ilmai.semaan, millainen runojen kielellinen asu
alkuaan oli. 1200-luvun lopulla Italian henki-

mien painopiste asettuu Firenzeen, ja Dante kir-

joittaa kuin kirjoittaakin melkein yksinomaista
Firenzen murretta: — hänen merkillinen selit-

telynsä (,,De vulgari eloquentia" teoksessa), että

kirjoitettava kieli muka on kaikkien murteitten
yläpuolella, pitää paikkansa tähän kirjakielen

mestariin itseensä nälulen tuskin muulta kuin
tyylin kannalta. Firenzeläisten trecentistien kan-
salliskieleksi kohottama kansankieli jäi tavallaan
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vielä kerran varjoon, kun latinan käyttö kir-

jallisuuskielenä uudestaan elpyi 1400-luvulla:

Firenzen valtiollinen ja henkinen merkitys vä-

heni, ja 1500-luvulla saa alkunsa laajaperäinen,

meidän päiviimme asti jatkunut kirjakieli-
riita — kysymys siitä, missä määrin Firenzen,

toisten mukaan Toscanan kielimuoto (erittäin-

kin ääntämistapa ja sanasto) on pysytettävä
määräävänä, ja toisaalta siitä, missä määrin on
suvaittava paikallismurteen uutuuksien sovitta-

niista perinnäiseen, suurten mestarien viljele-

mään kirjakieleen. (Rahvaan kieli loittonee ny-
kyään Firenzessäkin yleiskielestä.) Huomatta-
vimpia „fiorentinisteja" ovat viime aikoina ol-

leet kirjailijat Manzoni ja De Amicis: kielen-

tutkija Ascoli taas (k. 1907) puolusti pontevasti
sitä kantaa, että kirjakieltä tulee rikastuttaa
luontevilla, mistä hyvänsä italialaisesta paikallis-

kielestä poimituilla murresancilla. Italian alueen
kauan kestänyt valtiollinen hajanaisuus lienee

ollut lähin syy siilien, että kävi vaikeaksi sopia
.syntyvän yleiskielen nimestäkin. Vä-
hitellen joutuivat sentään „lingua fiorentina",

.,1. toscana" j. m. nimitykset pois käytännöstä,
ja nykyään sanotaan yleensä „l. italiana" —
niinkuin toisinaan jo 1500-luvulla. — Huomat-
tavaa nykyaikuista murrekirjalli-
suutta ovat luoneet — folklore-julkaisuista pu-

humatta — m. m. Milanon (Carlo Porta) ja Sisi-

lian (Giuvanni Meli y. m.) murrealueet, joilla

vielä jotkut sivistyneetkin periaatteesta käyttä-
vät murretta perhekielenään. Huvinäytelmiä esi-

tetään Italiassa usein Sisilian murteella.
Kielen yleinen luonne. Ei yksikään

romaaninen kielimuoto — ellei kenties espanja —
ole säilynyt niin pitkäsanaisena, niin latinan
näköisenä kuin italian kirjakieli. Hyvin äänne-
tyn italian maailmankuulu sointuisuus on etu-

päässä siinä, että vokaalit ja taipuisat vokaali-
yhtymät ovat suhteellisesti voitolla — ei mikään
lausekorollinen sana ital. proosassa pääty kon-
sonanttiin, ei edes s-ään — , että somat, ita-

lialle ominaiset assimilatsionit keventävät kon-
sonanttiryhmiä, ja että soinnilliset konsonantit
ovat lukuisia ja ääntyvät ponnekkaasti (esim.

n sanassa tanto, n ja z sanassa pranzo). Pie-

nennys-, hyväily- ja muita johtomuotoja italialai-

nen suosii ja rakastaa, ehkei kuitenkaan aivan
yhtä paljon kuin espanjalainen.— Suurenmoisesti
edistyneenä maana Italia on vallankin viime vuo-
sikymmeninä kehittänyt uudenaikuisen tiede- ja
erikoiskielen korkeammalle kuin yleensä Rans-
kasta liiaksi riippuva Espanja. [Kielioppeja:
Vockeradt (1878). Nyrop (1897, 1903). Kielihisto-
riallisia esityksiä: D'Ovidio ja Meyer-Liibke (Grö-
herin ..Grundriss", I) ; Meyer-Liibke (1890; ita-

liankielinen kuvaelma 1901). Käytänn. oppikir-
joja: Nyrop (1906, 1904) ; Sabersky ja Sacerdote
(,.Brieflicher . . . Unterricht f. d. Selbststudium".
1906); Hecker („Italien. Umgangsspraehe", 1897,
1901). Täydellisin sanakirja: Tommasöo ja Bel-
lini (it. : 8 nid.; 1856-79; runsaasti esimerkkejä
Italian klassikoista)

; pieni, mutta erinomainen
on Hecker (it.-saks., 1899. 1905; nvkyaik. puhe-
kieltä).] 'o. J. T.

2. Kirjallisuus.
I aikakausi (alkukehityksestä 1 4 : unen vuo-

.sis. loppuun).
It. kirjallisuuden vanhimpia muistomerkkejä,

lukuunottamatta hajanaisia runosäkeitä ja lau-

selmia, on n. s. „Ritmo Cassinese", Apulian
murteinen runo-allegoria, joka ei näy synty-

neen ennen 13:tta vuosis. Mutta varsi-

naisesta kirjallisuudesta saattaa puhua vasta
keisari Fredrik II :n sisilialaisen hovin tultua

henkisen elämän keskipisteeksi. Sikäläiset, kan-
sankielellä (volgarella) kirjoittavat runoi-

lijat muodo.stivat n. s. Sisilialaisen ru-
n o i 1 i j a k o u 1 u n. Mainittavimmat heistä olivat

itse Fredrik II, hänen poikansa E n z i o, hä-

nen sihteerinsä Pier delle Vigne ja lisäksi

Giacomo da Lentino, Guido ja Oddo
delle Coloune, Mazzeo Kicco da Mes-
sina, ArrigoTesta, RugieriPugliese.
R u g g e r o n e da P a 1 e r m o y. m. Olematta
omintakeisia he jäljittelivät proveucelaisia truba-

duureja, liioitellen esikuviensa kaavamaisuutta
ja teennäisyyttä. Sonetti on kuitenkin heidän
luomansa runomuoto. Samoin oli laita T o s c a-

nassa ja Bolognassa syntyneiden runoilija-

koulujen. Edellisen johtaja oli arezzolainen

G u i 1 1 o n e d e 1 V i v a (k. 1294), joka ensin se-

pitti maallisia lemmenlauluja provencelais-sisilia-

laiseen malliin, sittemmin, erottuaan 30-vuotiaana
vaimostaan ja lapsistaan ja astuttuaan Santa Ma-
ria gloriosan hengelliseen ritarikuntaan, moraali-
sia ja teologis-didaktisia runoja. Hän toi myös
poliittisen lyriikan Provencesta it. runouteen.
Muita saman koulun runoilijoita olivat

Ciacco dell Auguillaia (eloisa lemmen-
dialogi ,,Rosa fresco"-tyyliin), Chiaro Da-
vanzati (säilynyt n. 190 runoa), joka hylkäsi

..tumman tekotavan", s. o. sovinnaisen provenee-
laisen tyylin, liittyen etupäässä Guittoneen, ja

Rustico di F i 1 i p p o (k. n. 1280), jonka lei-

killiset tai ivalliset sonetit tähtäsivät milloin hä-

nen puoluelaisiinsa ghibelliineihin, milloin vastus-

tajiinsa guelfeihin.

Bolognan runoilijakoulun, jolle Fredrik II :n

suosioon saattama Aristoteleen filosofia antoi op-

pineen suunnan, perusti Guido Guinizelli
(k. 1276). Dante sanoo häntä omaks: ja kaikkien
parempien isäksi ja omaksui häneltä tuon henki-
sen, mystillisyyteen vivahtavan rakkauskäsitteen.
Bolognassa tämä ,,suloinen uusi tyyli" (dolce stil

nuovo) sai verrattain vähän harjoittajia; sen si-

jaan se Firenzessä voitti puolelleen melkein kaikki
etevät runoilijat, näistä ennen muita Dante Ali-

ghieri'n. Firenzeläisen ryhmän johtaja oli G u i d o

Cavalcanti. jonka runoista monet ovat kuin
Danten lemmenlyriikan ennekaikuja. Muita tä-

män ryhmän runoilijoita olivat Lapo Gianni,
Di no Frescobaldi (k. n. 1317), Ci no da
P i s t o j a ik. 1336 t. 1337) ja G u i d o O r 1 a n d i.

— Lyriikkaan verrattuna tämän aikakauden muu
runous ja proosa ovat vähemmin huomattavia.
Uskonnollinen ja didaktinen on enimmästi sisäl-

lys erään ryhmän runoilijoilla, joista mainitta-
vimmat ovat Uguccione da Lodi, Pietro
da Barsegapö, Giacomino da Verona
ja lahjakkain BonvensindaRiva (k. 1313),
joka kirjoitti latinaksi Milanon kronikan, kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaan tutkimuksen sil-

loisista kouluoloista, ,,Kontrasteja", s. o. puhe-
luja katuvaisen syntisen ja pyhän neitsyen vä-
lillä y. m. Tässä yjiteydesstj voi mainita Pyhän
Franciscuksen (k. 1224) ,,Aurinkolaulun"
(Cantico del sole), joka kuitenkaan ei ole säi-
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lynyt alkuperäisessä imiodossaan. Ajanhenki
oli ylen uskonintoinen. Kokonaiset parvet

j.flagellantteja" samoili halki maan laulaen

1 a u d a-r u n o j a Jumalan, Kristuksen ja

Neitsyt Marian kunniaksi. Kuuluisin lauda-ru-

noilija oliJacoponedaTodi (k. 1306) . Maal-
lisen didaktisen runouden pääedustajat olivat

Brunetto Latini (k. 1294 t. -95), Danten
isällinen ystävä, joka ranskan kielellä kirjoitti

cTisyklopedian ,,Li livres dou tr^sor", t. lyhyesti

,.Tr6sor'', ja Francesco da Barberino
(k. 1348), samoin 'ransk. sivistyksen saanut, joka

kirjoitti allegoriset opetusrunot ,,Documenti

d'amore" ja „Del reggimento e costumi di donna".
— Proosakirjailijat käyttävät aluksi, samoin
kuin Brunetto Latini ,,Tresor" teoksessaan, rans-

kaa. Tällä kielellä kuuluisa venetsialainen maa-
ilmanmatkustaja Marco Polo da San Fe-
lice sotavankeuteen jouduttuaan saneli Rusti-

oianolle muistelmansa (1298). Italiankielisen

proosan vanhimpia muistomerkkejä ovat maini-

tun Guittonedel Vivan 22 kirjettä (n. v : Ita

1260), jotka läheisesti liittyvät hänen didaktisiin

runoelmiinsa. Muuten mukailtiin italiaksi ransk.

alkuteoksia. Itsenäisin ja huomattavin näistä on
novellikokoelma ,,Cento novelle antiche" (ks. t.).

Samoin mukailtiin latinankielisiä, etenkin didak-

tisia teoksia.

Nyt alkavaa Italian kirjallisuuden ensimäistä

kukoistusaikaa edustaa varsinkin kolme suurta

kirjailijaa, n. s. trecentistit: Dante, Pet-

rarca ja Boccaccio. Dante A 1 i gh i e r i(k. 1321),

ei ainoastaan keskiajan ja Italian suurin runoi-

lija, vaan myöskin maailmankirjallisuuden voi-

makkaimpia neroja, on varsinaisen Italian kirja-

kielen perustaja. Italialaisen lyriikan kehittää

huippuunsa Francesco Petrarca (k. 1374)

,

ja novellin mestarina esiintyy Giovanni Boc-
caccio (k. 1375). Danten jäljittelij öistä on mai-
nittava C e c c o d'A s c o 1 i (poltettu roviolla

kerettiläisenä 1327), joka kirjoitti didaktisen ru-

non „Acerba", missä omien sanojensa mukaan
aikoi voittaa Dantenkin. Fazio degli
U b e r t i (k. n. 1370) kirjoitti maantieteellis-

historiallisen opetusrunoelman ,,Dittamondo" ja

jäljitteli Petrarcan lyriikkaa. ,,Diviua Commediaa"
jäljitteli Folignon piispa Federigo Frezzi
(k. luultavasti 1416), joka didaktisessa runoel-

massaan „Quadriregio" (1400-03) kuvasi ,,rak-

kauden, paholaisen, paheiden ja hyveiden" neljää

valtakuntaa. Enimmäkseen lemmenlauluja se-

pitti Cino da Pistoja (k. 1336 t. -37) , Dan-
ten ystävä, ensimäinen huomattava canzone-ru-
noilija. Tämän aikakauden lyyrikoista ovat useim-
mat petrarkisteja. Monipuolisimpia ajan kir-

jailijoita oli Franco Sachetti (k. 1400),

joka sepitti valtiollisia ja lemmenrunoja; novelli-

kokoelmassaan ,,Trecento novelle" hän osoittautuu
Boccaccion onnistuneimmaksi jäljittelijäksi,

mutta eroaa kuuluisasta esikuvastaan siinä, et-

tei hänen kokoelmassaan ole n. s. kehystä ja että

hän välttää rivoja aiheita. Ritaritarut,
melkein kauttaaltaan ranskalaisten lähteiden

muodostelmia, etupäässä Kaarle Suuren ja hänen
sankareidensa urotöitä, olivat hyvin suosittuja.

Kuuluisin tällaisista teoksista on kuusiosainen
romaani ,,I Reali di Francia", jonka tekijä A n-

drea dei Magnabotti (k. n. 1431) m. m.
kirjoitti seikkailuromaanin „Guerino il meschino".

?7. III. Painettu '-/eH-

Kaupunginkronikoista monet ovat

huomattavia, kuten D i n o C o m p a g n i'n (k.

1324) molemmat Firenzen kronikat ja Gio-
vanni V i 1 1 a n i'n (k. 1348) Firenzen kro-

nikka, jota hänen veljensä Matteo ja tämän kuol-

tua hänen poikansa Filippo jatkoivat. Ajan us-

konnollisen kirjallisuuden tuotteista mainittakoon
,,Floretti di San Francesco", legendoja P. Fran-
siskuksen elämäkerra.sta sekä Pyhän Kata-
rina Sie n alaisen (1347-80), kuten kerro-

taan uskonnollisessa haltioitumistilassa kirjoit-

tama ,,Libro della Divina Dottrina", tav. tunnettu
nimellä „Dialogo della Divina Providentia".

II aikakausi (15 :s vuosis. : r e n e-

s a u s s i).

15:nteen vuosisataan painaa leimansa n. s. rene-

sanssi, muinaisen klassillisen kulttuurin jälleenel-

pymineu. Tässä katsottiin todellisen ihmisyyden,
,,h u m a n i s m i n", piilevän. Jo Petrarca ja Boc-

caccio olivat harrastukseltaan humanisteja, kun
jälkimäisen onnistui saada siirtymään Firenzeen
kreikkalainen Leontius Pilatus kreikan
kielen opettajaksi. Vielä tärkeämpi kreik. kirjal-

lisuuden opiskelemiselle oli oppineen Manuel
Chrysoloraksen (ks. t.) tulo Firenzeen. En-
simäisiä ja ansiokkaimpia humanisteja olivat

Coluccio Salutati (k. 1406) ja Luigi
Marsili (k. 1394). Tämän uuden henkisen
suunnan synnyin- ja pesäpaikka oli Firenze,

mutta pian seurasivat toisetkin kaupungit
ja ruhtinaalliset hovit sen esimerkkiä. Aikai-

semman humanismin huomattavimpia edustajia

olivat Poggio Bracciolini (k. 1459),

^r a r s i 1 i o F i ci no (k. 1499), Pico della
M i r a n d o 1 a (k. 1494) , Giovanni Pon-
t a n o (k. 1503) , Flavio Biondo (k. 1463)

,

Lorenzo Valla (k. 1457), Enea Silvio
Piccolomini (paavina Pius II, k. 1464)

,

Guarino Guarini (k. 1460) ja Fran-
cesco Filelfo (k. 1481). Humanismi vie-

roitti aluksi monta etevää henkeä kansalliskir-

jallisuudesta. Lyriikassa oli Petrarca yhä
edelleen esikuvana, kuten esim. Niccolo Ti-
n u c c i'l 1 a (k. 1444) ja roomalaisella G i us to
de' Conti da Valmontonella (k. 1449),

jonka canzoniere ,,Bella Mano" on ajan etevin

runokokoelma. Ghibelliiniläisen valtiollisen ru-

nouden jälkikaikuja ovat riminiläisen M a 1 a-

testa M a 1 a t e s t i'u (1429) runot. Boccaccioa

jäljittelevät ajan novellit ja romaanit m. m.
Gentile Sermin i'n 40 novellia (1424) ja

Massuccio de' Guardati'n novellit. Kan-
sanlaulun henkeen sepitti venetsialainen valtio-

mies ja humanisti Lionardo Giustiniani
(k. 1446) miellyttäviä lemmenlauluja ja hengel-

lisiä runoja. Hän on kuitenkin poikkeus pii-

rissään. Burleski-runoistaan on mainittava D o-

menico di Giovanni, liikanimeltään B u r-

chiello (k. 1448). Kansanomaisia säveliä vi-

rittivät niinikään ajan hengelliset 1 a u d a-runot,

joiden sepittäjiä olivat mainittu Giustiniani ja

dominikaani Giovanni Dominici (k. 1419)

.

Tästä jo edellisellä aikakaudella alkaneesta lauda-

runoudesta syntyi vähitellen Italian kirkollinen

draama, joka siis ei ole latinalaisen liturgisen

draaman jatkoa. Tällainen lauda-laulaminen jae-

tuin osin oli jo draaman ensi alkuna. Tämä
esittäminen sai nimekseen „rappresentazione" ja

samoin itse esitetty näytelmä. Latinankielisinä
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tällaisia draamallisia esityksiä oli Italiassa hyvin

aikaisin, jo 13:unella vuosis. Vanhin italiankieli-

nen „rappresentazione", mikä varmasti tunnetaan,

tapahtui vv:n 1444-48 välillä. Se oli Anto-
nio di Meglion kirjoittama ,,Rappresenta-

zione del di del Giudizio". Yhden tällaisen näytel-

män on m. m. kirjoittanut Lorenzo de' Medici.

Jo humanisti Leon Battista Alberti
(k. 1472) oli puolustanut italian kielen tasa-arvoi-

suutta latinan rinnalla, mutta tämä tasa-arvoi-

suus toteutui vasta kun italian kieli kirjakie-

lenä hovien turvissa saattoi täydesti kehittyä.

Tälläkin kertaa oli johtajana Firenze, jossa Lo-
renzo de' Medici (k. 1492), Medicieu lois-

tavin vesa, edusti yhtynyttä humanistista ja

kansallista sivistystä, kooten ympärilleen Italian

etevimpiä henkiä ja itsekin esiintyen runoilijana.

Lorenzon suunnan huomattavin edustaja oli A n-

gelo Poliziano (k. 1494) ,
joka runoili yhtä

notkeasti latinaksi, kreikaksi ja italiaksi ja joka

samalla oli etevä oppinut ja tekstikriitikko. Hä-
nen molemmat suuret italiankieliset runoteok-

sensa, murhenäytelmä ,,Favola di Orfeo" (1471)

ja ,,Stanze per la giostra" ovat sucsijain tilaamia.

Koomillisen ritarirunoelman luoja on Luigi
Pulci (k. 1494), jonka kuuluisa runoelma
„Morgante Maggiore" (1483) käsittelee Rolandin
tarustoa y. m. taruaineita. Lorenzo de' Medici'n

hovin hilpcämielistä pakanallisuutta seurasi as-

keettinen virtaus, jonka etevin edustaja oli G i-

rolamo Savonarola. Napolin hovin kau-

nistus oli Jacopo Sannazaro (k. 1530),

jonka kuuluisin teos on paimenromaani ,,Area-
dia", mikä antoi aihetta jäljittelyihin useissa

maissa. Tämän aikakauden kenties lahjakkain
runoilija oli M a 1 1 e o Maria B o j a r d o

(k. 1494), jonka kuuluisin teos on ritarieepos

.,Orlando inaraorato".

III aikakausi (16 :s vuosisata, n. s. c i n-

q u e c e n t o, myös klassillis uuden aika-

kausi).

Tämän aikakauden runouden päälaji on ro-

manttinen eepos, jolle Bojardo oli uurtanut uran.

Sen pääedustajat ovat Lodovico Ariosto
(k. 1533), jonka maailmankuulu runoelma ,,Or-

lando furioso" jatkoi Bojardon keskeneräiseksi

jäänyttä eeposta, ja Torquato Tasso
(k. 1569), jonka suuri eepos „Gerusalemme libe-

rata" eroaa edellisistä siinä, etteivät sen aihe

ja henkilöt ole tarunomaisia, vaan historiallisia.

Näiden romanttisten eeposten rinnalla jäivät

varjoon kaikki muut tämän ajan eepokset. Gian
Giorgio Trissino (k. 1550) sepitti, joten-

kin orjallisesti jäljitellen Ilias-runoelmaa, „ver-

si sciolti"-säkeiseu eepoksensa ,,Italia liberata dai

Goti" ja hänen seuraajansa eepoksen alalla, ku-

ten O 1 i V i e r o A 1 a m a n n i y. m. eivät olleet

häntä onnistuneempia.
Jo edellisellä vuosis. oli juhlallisilla ja komeilla

teatterinäytännöillä hoveissa ollut huomattava
sijansa. Niissä esitetyt näytelmät seurasivat esi-

kuvanaan Senecaa ja olivat joko suorasanaisia

käännöksiä roomalaisista kappaleista tai sisällyk-

seltään klassillis-mytologisia tai allegorisia ja

yleensä vailla taiteellista arvoa. Niihin kuului
m. m. jo mainittu Polizianon „Favola di Orfeo".

l6:nnen vuosis. alussa, jolloin helleniläiset opin-

not olivat tulleet yleisiksi, ruvettiin jäljittele-

mään Sophoklesta ja Euripidesta. Mutta vuosi-

sadan jälkipuoliskolla Giraldo palautti draaman
jälleen Senecaan, ja hän perusti 1562 n. s.

,,Dramma nuovo"n (uuden draaman), jolla oli

uudenaikainen romanttinen ja vapaasti keksitty

sisällys. Näin saattaa 16:nnen vuosis. draamat
suurimmaksi osaksi jakaa kolmeen pääryhmään:
kreikkalaismallisiin, roomalaismallisiin, romant-
tisaiheisiin. Tyypillisin ensimäisen ryhmän näy-

telmistä on Trissinon ,,Sophonisbe" (1515), ensi-

mäinen ankarasti klassilliseen malliin kirjoitettu

tragedia; sitä kaikki Euroopan kirjailijat käytti-

vät esikuvanaan.

G i r a 1 d i'n murhenäytelmä ,,Orbecche" muo-
dostaa käänteen tuohon 16:nnen vuosis. toi-

seen, roomalaismalliseen näytelmäryhmään ja

tuo italialaisille näyttämöille pöyristyttäviä te-

koja ja murhia. ,,Orbecche"n jäljitelmä, eikä

sitä vähemmin kuuluisa, oli S p e r o n i'n

(k. 1588) ,,Canace" (1542). Kolmannenkin draama-
ryhmän alkuunpanijana tapaamme Giraldi'n, ja

hänen merkkiluomansa tällä alalla on näytelmä
„Arrenapia", jonka tapahtumat liikkuvat Irlan-

nissa. Kaikkia tämän ajan murhenäytelmiä ete-

vämpi on Pietro Aretinon tragedia ..Ora-

zia" (1546). Huvinäytelmä on, muutamia poik-

keuksia lukuunottamatta, Plautiuksen ja Teren-

tiuksen tarkkaa jäljittelyä. Ensimäinen säännöl-

linen huvinäytelmä latinalaiseen malliin oli Arios-

ton ,,Cassaria" (1498). Itsenäisempi on A:n ko-

media ,,I Suppositi" (1502-03), ja vielä omin-
takeisemmat hänen myöhäisemmät huvinäytel-

mänsä „Negromante" (1520), ensimäinen satii-

risen luonnekomedian koe, ja „Lena" (1529),

jonka aihe on 16: unelta vuosis. Tämän ajan

parhain komedia on M a c h i a v e 1 1 i'n ,,Man-

dragola" (kirj. luultavasti 1519-20). Se on sa-

malla luonne- ja juoninäytelmä omanaikaisine
heukilötyyppeineen, kun melkein kaikki 16:nnen
vuosis. muut komediat ovat yksinomaan jälki-

mäistä laatua. Arioston ja Machiavelli'n rinnalla

on mainittava Bibbiena (k. 1520). Heidän
lukuisat jäljittelijänsä joko orjallisesti seurasi-

vat esikuviaan tai liittyivät latinalaiseen kome-
diaan.

Tämän oppineen komedian rinnalla kukoisti

kansanteatteri ja etenkin maalaisfarssi Tosca-

na.ssa. Näitä farsseja eivät mitkään säännöt kah-

lehtineet; niissä oli yksinkertainen koomillinen

toiminta ja ne toivat näyttämölle alhaissäätyisiä

ja naurettavia tyyppejä. Tätä farssin lajia har-

joittivat käsityöläiset etenkin Sienassa, ja kuu-

luisimmat farssinkirjoittajat olivat Niccolö
Campani (k. 1533?) ja Pier Antonio
dello Stricca. Maalaisfarssi sekoittui ,,Con-

grega dei Rozzi"n (tolvana-seuran), erään 1531

perustetun käsityöläisyhdistyksen välityksellä

kirjalliseen paimenrunouteen. Kirjallisen kome-
dian vaikutuksesta syntyi kaiketi kansanomai-
sesta farssista vuosisadan keskivaiheilla tilapäis-

komedia, ,,commedia dell' arte" (ks. t.), 1. am-
matti-komedia, sen esittäjät kun harjoittivat tai-

dettaan ammattina. Niinikään kehittyy vuosi-

sadan keskivaiheilla paimennäytelmä
(ks. t.), jonka ensimäinen edustaja on A g o s-

t i n o B e c c a r i'n (k. 1590) ,,Sacrifieio". Paimen-
näytelmän täydellinen perikuva on T a s s o n

,,Aminta" (1573) ja tavallaan hänen kilpailijansa

BattistaGuarini'n näytelmä ,,Pastor Fido".
— 16:nnen vuosis. lyriikka liikkuu yleensä.
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petrarkismin tunnustähtien alla. Pietro
Bembo (k. 1547), aikansa rajattomasti ihailema

uutena Petrarcana, on etevämpi runojensa

(„Rime", 1530) muodolta kuin sisällykseltä; ja

hänellä on päämerkityksensä Italian kirjakielen

kiteyttäjänä selvään ja varmaan, vaikka toiselta

puolen elävästä puhekielestä eroavaan sovinnai-

seen muotoon. Ehdottomimmat jäljittelijänsä

Bembolla oli Venetsiassa. Tämän vuosis. useista

naisrunoilijoista kuuluisia on Michelangelon jalo

ystävätär Vittoria Colonna. Etevä satii-

rikko Teofilo Tolengo oli n. s. „maka-
ronilaisen runouden" edustaja. Toinen Folengon
rinnalla mainittava satiirikko on Francesco
B e r n i, jonka tyyli on saanut hänestä nimensä.

16:nnen vuosis. proosaa edustavat suuret

nimet : Machiavelli, Giordano Bruno,
Benvcnuto Cellini, Francesco Guic-
ciardini, Baldassare Castiglione,
y. m. Mutta nämä ovat etupäässä historiallisia,

poliittisia, filosofisia ja memoaarikirjailijoita.

Romaanilla ja novellilla ei ole yhtä
loistavia edustajia. Samoinkuin Wyrikot Petrar-

caa, pitivät novellinkirjoittajat Boccaecioa
mallinaan. Mainittavimpia näistä ovat M a t-

teo Bandello, Agnolo Firenzuola
(k. 1548?), Masucuo de' Guardati y. m.
Kirjemuotoa käytetään ahkerasti klassik-

kojen ja Petrarcan malliin, ja tämänlajiset teok-

set ovat arvokkaita kulttuurihistoriallisia läh-

teitä. Erityistä mainitsemista ansaitsevat T a s-

6on, AnnibaleCaron (k. 15G6) , B e m b o n,

della Casan, Don i'n. B e r n i'n ja Pietro
A r e t i n o n kirjeet. V. 1582 peru.stettiin „Acca-
demia della Crusca", jonka sieluna oli Leonardo
Salviati, ja joka 1612 julkaisi ensimäisen it.

sanakirjan. Kirjallisuudenhistorian alkunäyt-
teenä on mainittava B a r b i e r i'n (k. 1574)

„Deir origine della poesia rimata."
IV aikakausi (16:nnen vuosis. loppupuo-

lelta 18:nnen vuosis. keskivaiheille: kirjalli-
sen rappeutumisen aika).

Italia joutuu lähes 150 v:n ajaksi Espanjan
vallan ikeeseen, ja tämä vaikuttaa lamauttavasti
koko henkiseen elämään. Ensimäisiä tämän
sortokauden huomattavia kirjallisia ilmiöitä on
Giambattista Marini (k. 1625), jonka
keinotekoinen, luonnottoman koristeleva ja kou-
kerreltu tyyli on saanut nimen m a r i n i s m i

(myös secentismi). Kuuluisimmat Marini'n
jäljittelijöistä ovat bolognalaiset Claudio
Achillini (k. 1640) ja Girolamo Preti
(k. 1626). Marinisniin kiivaimmat vastustajat
olivat Gaspare Murtola ja Tommaso
Stigliani (k. 1651). Mainittava on klassillis-

suuntainen lyriikka, jonka edeltäjä oli

Trissino, ja jonka johtava sielu oli G a b-

riello Chiabrera (k. 1638), „Italian Pinda-
ros ja Anakreon". Hänen parhaaksi aatetove-

rikseen tuli Marini'n leiristä siirtynyt F u 1-

vio Testi (k. 1646). Toinen Chiabreran
suunnan miehistä on Ottavio Rinuccini
(k. 1621), mainittava varsinkin melodraa-
man luojana. Hänen mytologinen runoelmansa
„Daphne", johon Jacopo Peri ja Giulio Caccini

sävelsivät musiikin, on ensimäinen kappale tätä

lajia, joka nopeasti pääsi yleiseen suosioon.

Melodraamalla on oopperan ituna merkityksensä,
mutta se tietää samalla draamallisen taiteen ulko-

naistumista; tätä taidetta nyt tosin runsaasti

harjoitettiin, mutta sillä oli harvoja huomatta-
via edustajia. Eepoksen alalla vallitsee ylen
runsas Tasson jäljittely. Huomattavampaa saa-

vutti koomillinen sankari-epopea, jonka etevim-
män edustajan Alessandro Tasson i'n

(k. 1635) kiuiluisa ,,La secchia rapita" (1622)
niinikään sai lukuisia jäljittelijöitä. Romaani
oli espanjalaisen vaikutuksen alaisena.

Tämän aikakauden jälkipuolella kohtaa n. s.

marinismin 1. secentismin vakavia
vastustuspuuhia. Roomassa tätä varten syntyy eri-

tyinen seura „Arcadia", joka perustettiin 1690,
mutta joka oli saanut alkunsa Ruotsin Kris-
tiinan jo 1656 Roomassa ympärilleen kokoa-
masta kirjailijapiiristä. „Arcadian" ensimäinen
sihteeri oli Giovan Mario Crescimbeni
(k. 1718). Sen parhaat runoilijat ovat V i n c e n-

zo da Filicaja(k. 1707), kuuluisa isänmaal-
lisista soneteistaan, ja Alessandro Gviidi
(k. 1712), jolla, kuten edellisellä, oli täysi vakau-
mus runoilijan siveellisestä tehtävästä. Varsin-
kin melodraamojen kirjoittajana oli etevä
Pietro Metastasio (ks. t. ; k. 1782). Lyy-
rikoista on mainittava loistava hovirunoi-
lija CarloInnocenzoFrugoni (k. 1768).

Vakavan draaman uudistukselle oli tärkeä
Vincenzo Gravinan (k. 1718) „Tutkimus
murhenäytelmästä" (1713). Se suositti antiikin

klassillisia esikuvia ja luonnon tutkimusta. Gra-
vina itse kirjoitti viisi antiikkisaiheista trage-

diaa, ja hänen ihannettaan vastasi enimmin
Antonio Caraccion (k. 1702) murhenäyt.
„Konradin". Uudemman ital. murhenäytelmän
lähtökohta on Scipione M a f f e i'n (k. 1755)

kuuluisa ,,Merope". Huvinäytelmäin kir-

joittajista mainittakoon Faggiuoli (k. 1742),

juuri mainittu jNIaffei ja Giulio Cesare
Becelli (k. 1750), joka paitsi komedioja kir-

joitti tutkimuksen ,,Della novella poesia" (1732),

missä hän puolu.sti runouden vapautumista klas-

sillisista esikuvista. Hyvin suurta suosiota nautti

kansassa tilapäiskomedia.
Suurempi merkitys kuin kirjallisuuteen on tällä

aikakaudella tieteeseen nähden, jolle lasketaan

uudenaikainen perustus. Uuden tieteen mart-
tyyriksi joutui Galileo Galilei (k. 1642)

.

Merkille pantava on tieteellinen tut-
kielma, jolle milloin annetaan nimi „saggio",

milloin taas vanhempi nimi „discorso". Uuden-
aikaisen historiantutkimuksen pe-

rusti jesuiittain kerettiläisenä vainoama L o d o-

vico Antonio Muratori (k. 1750), ja

uudenaikaisen historian filosofian G i a m b a t-

t i s t a V i c o (k. 1744). Kirjallisella kri-
tiikillä on niinikään eteviä edustajia, kuten
TrajanoBoccalini (k. 1613), Girolamo
Brian i, Gravina, Vie o, Sforza Palla-
V i c i n o y. m.
V aikakausi (j alleen virkoamisen

aika, „il risorgimento", 1750-1850, ja uusin
aika).

V. 1748 häviää Italiasta espanjalainen valta,

ja kansallisen yhteyden aate herää. Tä-

män virtauksen (risorgimento) johdossa

kulkee Pohjois-Italia. Venetsiassa alkoi kreivi

Gasparo Gozzi (k. 1786) englantilaisen esi-

kuvan mukaan julkaista aikakauskirjaa ,,L'osser-

vatore veneto" ja Torinossa Giuseppe Ba-
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retti (k. 1789) aikakauslehteä .,La frusta lette-

raria" (kirjalliuen ruoska). Maun ja tapojen

})ululistamiseksi vaikutti moralisti Giuseppe
Parini (k. 1799), jonka vaikutus satiiriseen

ja vakavaan runouteen oli voimakas. Parini'n

lähtökohtana oli ollut mainittu „Arcadia"; hä-

nen rinnallaan esiintyi joukko lyyrikkoja, kuten

suosittu L o d o V i c o S a v i o li (k. 1804) , lem-

menrunoineen {,,Amori'*). Huomattava risorgi-

mento-ajan kirjailija on Giambattista
Gasti. Komedia on se kirjallisuuden laji,

jossa tuntuvimmin huomaa poistumista ,,arkadia"-

koulun tyylistä ja ,,
jälleen virkoamisen" merk-

kejä. Aikojen kuluessa on tilapäi.skcmedia sovin-

naisille henkilötyyppeineeu tullut kaikkein suosi-

tuimmaksi näytelmälajiksi. Varsinaiseksi kome-

diaksi sitä rupesi muodostamaan etevä huviuäy-

telmänkirjoittaja Carlo Goldoni (k. 1793).

Suurempaa menestystä saavuttivat G:n vastusta-

jan Pietro C h i a r i'n (k. 1785 ?) seikkailun-

omaiset romanttiset komediat, jotka osaksi paro-

dieerasivat G:iä. Chiari'n vastustajien leiriin

asettui kreivi Carlo Gozzi (k. 1806), kuiten-

kaan liittymättä Goldoniin. Yleensä alkoi huvi-

näytelmä, poiketen secentismistä, viljellä virkeätä

kansankieltä, näin puhaltaen taiteeseen uutta

elämää. Samaa tietä astui murhenäytelmissään tä-

män risorgimento-ajan suurin henki, kreivi V i t-

torio Alfieri (k. 1803), lämmin isänmaan-

rakastaja ja harras taiteen pyhyyden kunnioit-

taja. Alfieri'n vaikutus ulottui laajalle, mutta
lähinnä liittyivät häneen näytelmänkirjoittajat

Giovanni Pindemonte (k. 1812) ja A 1 e s-

5 a n d r o P e p o 1 i (k. 1796). Valtiollisilta mieli-

piteiltään hyvin häälyvä, useita runouden lajeja

muodollisen taidokkaasti viljelevä runoilija en

V i n c e n z o M o n t i (k. 1828). Ugo Foscolo
(k. 1827) kirjoitti m. m. neljä tragediaa Alfieri'n

tyyliin, ja häntä voi pitää ensimäisenä it. lyyrik-

kona, joka runoissaan antoi ilmauksen täydelle

persoonallisuudelleen. ,.Risorgimento" ei ole mer-

killinen procsan viljelemi.sestä. Tämän ajan his-

toriallisia teoksia, jotka eivät ole mainittavia

taiteellisessa suhteessa, vaan kansallisen kantansa
vuoksi, on esim. Carlo Bot t an (k. 1837)

..Yhdysvaltojen riippumattomuustaistelun histo-

ria" (1809), jonka tarkoitus oli innostaa italia-

laisia samanlaiseen taisteluun. Antonio Ce-
sari (k. 1828) suositti ainoana pelastuksena kie-

len rappeutumisesta palaamista trecentistien esi-

kuviin. Cesari'n puristista suuntaa va.stusti V.

M o n t i, mutta varsinaisen taistelun it. r o-

m a n t i s m i n ja klassisismin välillä sy-

tytti etevä poliittinen lyyrikko Giovanni Ber-
chet (1783-1851) kirjoituksellaan ,.Lettera se-

miseria di Grisostomo sul Cacciatore feroce e suli'

Eleonora di G. A. Biirger" (1816), jcka muodostui
ital. romantismin ohjelmaksi. Tarkemmin Berchet

vielä esitti ajatuksensa romantikkojen äänen-

kannattajassa „I1 Conciliatore". Romantikkojen
ensimäinen mies oli Alessandro Manzoni
(k. 1873 j, ,,I promessi .spcsi"n (,,Kihlautuneiaen")

kuuluisa tekijä. Manzoni'n ympärille ryhmittyi

joukko runoilijoita, kuten jo mainittu Berchet,

Tommaso Grossi (1791-1853), joka m. m.
kirjoitti eepoksen ,,I Lombardi", Silvio P e 1-

1 i c o (k. 1859) , satiirikko Giuseppe Giusti
(k. 1850), Guiseppe Mazzini (k. 1872),

it. romanttisen koulun terävin kriitikko, v. m. m.

Klassillisen suunnan suurin mies. joskin

oikeastaan syrjä.ssä varsinaisesta taistelusta, oli

Giacomo Leopardi (k. 1837), yksi maail-

mankirjallisuuden merkkineroja, palava isän-

maanystävä, synnyinmaansa itävaltalaisen orjuu-

den surija, syvä ajattelija, verraton lyyrikko

y. m. Kaikkiin tämän ajan eteviin kirjailijoihin

vaikutti Italian silloinen sortotila syvästi; tämän
huomaa myöskin draamassa, jonka etevin edus-

taja on Giovan Battista Niccolini (k.

1861), innokas tasavaltalainen ja paavin vastus-

taja. Hänen lähtökohtanaan cli Alfieri ja hänen
alkukehityksensä draamat olivat kreikkalaismal-

lisia, myöhäisemmät enemmän romanttiseen suun-

taan kallistuvia. Tietei.stä harjoitettiin uuttera.sti

varsinkin historiankirjoittamista.
Sen edustajista mainittakoon markiisi G i n o

Capponi (k. 1876), joka kirjoitti Firenzen

tasavallan historian, Carlo Troya (k. 1858),

joka m. m. julkaisi teoksen Italian keskiajasta

(10 nid.), ja Cecare Balbo (k. 1853), joka

jätti jälkeensä keskeneräisen historiallisen tutki-

muksen Italiasta barbaarien aikana. Ansiokkaita
historioitsijoita olivat myös Cesare Cantu ja

ilichele Amari. Kirjallishistorioit-
sijoista on huomattava Pietro Sig-
norelli (k. 1815), „Vanhan ja uuden teatterin

kriitillinen historia"; taidehistorioitsijoista taas

Luigi Lanzi (k. 1810): ,,It. maalaustaiteen

historia renesanssista 18:nnen vuosis. loppuun".

Leopoldo Cicognara (k. 1834): „Kuvan-
veistotaiteen historia". Ferdinando Ra-
na lii (1813-1894): ,,Italian taidehistoria".

V. 1850 tietää käännettä Italian politiikassa.

Tosin eivät monet ponnistukset maan vapautta-

miseksi vieraan ikeestä vielä olleet vieneet pää-

määrään, mutta aavistettiin, että vapautus oli tu-

leva Sardinia-Piemonten valtiosta ja Savoijin

suvusta. Vapautusliikkeen suuren johtajan C a-

vourin (ks. t.) julkaistut pulieet ja kirjoitel-

mat todistavat hänen loistavan henkensä terä-

vyyttä ja varmuutta.
Vv. 1830-50 oli Italian kirjallisuus ollut

voittopuolisesti isänmaallista laatua. Aika v:sta

1850 v:een 1870, jolloin vihdoin uusi valtakunta

sai lopullisen yhtenäisyytensä, taas oli etupäässä

toiminnan aikaa, jolloin kirjallinen harrastus mel-

koisesti väheni. Näiden aikojen lyyrikoista mo-
net, kuten Prati ja Aleardi tuntuvat jo

melkoisesti vanhettuneilta. Italian uuden ajan

suurin runoilija on Giosuö Carducci, Man-
zoni'a seuranneen romanttisen ,,Arkadian" leppy-

mätön vastustaja. klas.sikkojen jumaloija, vapaan
edistyksen puoltaja. Lorenzo Stecchetti
(oik. Olindo Guerrini, s. 1845) oli yhteen aikaan

Italian suurimman lyyrikon maineessa, mutta
yleensä ei hänen runoluomissaan ole tarpeeksi sy-

vyyttä. Lukuisista naisrunoilijoista on tunne-

tuin Ada X e g r i. Yleensä on moderni it. ly-

riikka melkoisesti .saanut vaikutusta uudem-
masta ranskal. lyriikasta, varsinkin Baudelai-

resta ja parnassolaisista. Samoin nykyaikai-

nen it. draama osoittaa tuntuvaa ranskalaista

vaikutu.sta. Hieman vanhemmista näytelmän-

kirjoittajista on mainittava Pietro Cossa
(k. 1881), kuuluisin moderneista it. historiallis-

ten näytelmäin kirjoittajista. — Timnetuimpia
nykyisiä draamankirjoittajia on Giuseppe
Giacosa (k. 1906), ja nuoren Italian kenties
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lahjakkain uäytelmänkirjoittaja ou Roberto
B r a c c o, (,,Sperduti nel buio", suom. ,,Hämärän
lapsia" y. m.). Lukuisista liuvinäytelmänkirjoitta-

jista mainittakoon Paolo Ferrari (k. 1889),

Paolo Giacometti (k. 1882, teesikome-

dioja ja yhä vielä ohjelmistossa pysyvä murhe-
näytelmä „La morte civile"), Ludovico Mu-
r a tori, Valentino Carrera, Giuseppe
Costetti, sosiaalisten komediojen kirjoittaja,

y. m. Hieman vanhemmista romaaninkirjoit-

tajista mainittakoon Salvatore F arina
(s. 1846), Dickeasin jäljittelijä, ja v e r i s t i-

sen koulun johtajat Giovanni Verga
(s. 1840) ja Luigi Capuana (s. 1839).

Hieno nykyaikainen kirjailija on Antonio
Fogazzaro (k. 1910), joka osaksi myös
kuuluu veristiseen suuntaan, mutta joka kuiten-

kin pitää kiinni lombardialaisen filosofikoulun

romanttisista ja kristillisistä aatteista. Hänen
täydellinen vastakohtansa on hypermoderni kir-

jailija, suuri muototaiteilija ja kielitaituri G a b-

r i e 1 e d'A n n u n z i o. Naisrunoilijain rin-

nalla on yhtä lukuisasti romaanikirjailijattaria,

joista tunnetuin on M a t i 1 d e S e r a o S e a r-

foglio. Eomaaniproosan etevimpiä edustajia

on E d m o n d o d e A m i c i s (k. 1908).

Historiantutkimuksen ja kirjalli-
suudenhistorian alalla on nykyisellä Ita-

lialla, useita kuuluisia nimiä mainittavana. Fi-

renzen vanhaa ja uutta historiaa on tutkinut
Pasquale Villa ri (s. 1827). Giuseppe
Levän (k. 1895) teos ,,Storia documentata di

Carlo V in eorrelazione ali' Italia" (1863-94) on
dramaattisen vilkas, tyyliltään yksinkertainen,

ja saattaa kilpailla kaikkien maiden historial-

listen mestariteosten kanssa. A 1 1 o V a n-

nucci (k. 1883) on m. m. kirjoittanut hyvin
oppineen teoksen „Storia dell' Italia antica". Ete-

vien historiallisten kirjailijain luetteloa voisi run-

saasti jatkaa. Nykyaikaiseen historiaan kohdis-
tuvat melkein kaikki uuden ajan lukuisat auto-
biografiset ja memoaar i-teokset. M a s-

simo d'Azeglio (k. 1866) kirjoitti yleistajui-

set muistelmansa ,,I miei ricordi", joilla on siuiri

kansanpedagoginen tarkoitusperä, nimittäin saada
italialaiset sopivan kasvatuksen kautta luidelleen

muodostamaan luonteensa, jonka jesuiitat ja
espanjalaiset vuosisatojen kuluessa ovat tur-

melleet. Muistelmia, keskeneräisiksi jääneitä,

kirjoitti niinikään Luigi Settembrini
(k. 1877) . Lukuisista kirjallishistorioit-
sijoistaja kriitikoista huomautettakoon
ainoastaan kaikkein loistavimpia nimiä. Ei ai-

noastaan Italian, vaan myös Euroopan nerolli-

simpia kirjallisten mestariteosten tulkitsijoita on
Francesco de Sanctis. Kirjallishistorial-
lisen kritiikin huomattavimpia miehiä on Ales-
sandro d'A n e o n a (s. 1835), joka m. m. on
julkaissut etevän teoksen Italian draaman syn-
nystä. P i o Pi a j n a, etevä filologi, on keski-
ajan ritariromaanien suurin tuutija. B o u a v e n-

tura Zumbini (s. 1839) on uudenajan tai-

teen ja kirjallisuuden perinpohjainen ja hieno
tulkitsija. Francesco d'0 v i d i o (s. 1849)
on nerollinen ja henkevä kriitillisten esseiden
ja Dante-tutkielmien kirjoittaja. [Etevä teos,

joka mainitsee eri kirjallisia ajanjaksoja kä-
sitteleviä erikoisteoksia, on Mazzoni'n „Avvia-
mento allo studio critico delle lettere italiane"

(1892). Muita kirjallishistoriallisia ja kriitilli-

siä teoksia: Emiliani-Giudici, „Storia delle helle

lettere in Italia" (1865, 2 nid.) ; Fr. de Sanctis,

..Storia della letteratura italiana" (9: s pain.

1898, 2 nid.) ; A. Bartoli, „Storia della lettera-

tura italiana" (Petrarcaan asti, 7 nid.) ; d'Au-
cona, „La poesia popolare italiana" (1878) ;

Koux, ,,Histoire de la litt^rature coutemporaine
en Italie" (1800-96, 4 nid.); Ruth, „Geschichte
der it. Poesie" (Tassoon asti, 1844-47) ; Gaspary,
„Geschichte der it. Literatur" (16:nteen vuosis.

2 nid.) ; Wiese ja Percopo, ,,Geschichte der ital.

Literatur" (1898). Tieteellisistä kirjallisista aika-

kauslehdistä ovat mainittavia „Nuova Antologia"
(alk. v:sta 1866), „I1 Propugnatore" (1868-93),

„Giornale storico della letteratura italiana"

(v:sta 1883). Uusimmista ilmiöistä tekee selkoa

„Bibliografia italiana" (1835-47, ja uudelleen

v:sta 1867) sekä „Bollettino delle pubblicazioni

italiane" (v:sta 1886), „Rassegna bibliografica

della letteratura italiana" (v:sta 1893), „Ras-
segna critica della letteratura italiana" (v:sta

1896). Oivallisen yleisen bibliografian ovat jul-

kaisseet Ottino ja Fumagalli : ,,Bibliotheca bi-

bliographica italica" (1889-95, 2 nid.).] J. Hl.
Italian kuningaskunta ks. C i s a 1 p i i n i-

n e Ji tasavalta ja Italia, historia.

Italian tasavalta ks. C i s a 1 p i i n i n p n
tasavalta.

Italiset (1. muinaisitalialaiset) kielet. 1.

Tiima nimitys tarkoittaa 1 a a j e m m a s s a me r-

k i t y k s e s s ä kaikkien niitten lieimojen kieliä,

joita muinaisuudessa on asunut nyk. Italian niemi-

maalla: ligurien, veneettien, kelttiläisten, etrus-

kien ynnä lopuksi niitten heimojen kieliä, joita

sanotaan italisiksi ahtaammassa merkityksessä.
•— 2. Ital. kieliä ahtaammassa merkityk-
sessä luetellaan tavallisesti 6: a) u m b r i e n kieli,

jonka muistomerkkinä on 7 v. 1444 löydettyä tau-

lua, n. k. lahtilce igiiri)ice- 1. eugiä>ince (uhritoimi-

tusohjeita, luultavasti n. vv:lta 200-100 e. Kr.) ja

jonka tutkiminen tarjoo verraten suuria vaikeuk-

sia; b) volskien kieli, josta on yksi ainoa

varma muistomerkki. 4-rivinen vaskitaulu Vel-

letri'stä; c) sabellilaiskielet. joita tun-

netaan tuskin nimeksi; d) oskieu kieli (lingua

osca I. opscaj. josta on säilynj^t 4 pitkähköä ja

n. 230 lyhyttä kivikirjoitu.stekstiä, enimmät Pom-
pejistä ja Capuasta löydettyjä; e) 1 a t i n a(ks. t.) :

f) faliskien kieli. Molemmat viimeiset oli-

vat läheistä sukua ja luetaan tav. eri ryhmäksi
a) -d) -ryhmän rinnalla, jota sanotaan umbro-
oskilaiseksi; mutta jo kielet a) ja d) erosivat toi-

sistaan siinä määrin, että umbrilaisen oli mah-
doton ymmärtää oskilaista. Oskilaiskieli, jota ai-

koinaan puhuttiin laajalla alalla, — suuressa

osassa Keski- ja Etelä-Italiaa, vielä Sisiliassakin

— on näistä latinan jälkeen parhaiten tunnettu;

se oli säännöllistä, vanhanaikuista kieltä, sen

muistomerkeissä vallitsee omituisen jolidonmukai-

^en ja tarkka oikeinkirjoitus, ja näyttää olevan

syytä luulla, että se on kannattanut kenties run-

sastakin kirjallisuutta. — Voittoisan latinan

tieltä muut ital. kielet hävisivät ennemmin tai

myöhemmin, viimeiseksi nähtävästi oskien k., jota

lienee puhuttu vielä n. v. 100 j. Kr., vaikka sekin

jo liittolaissotien jälkeen poistettiin virallisesta

käytännöstä. [Tärkein yleisteos on v. Planta,

,,Granim. der oskisch-umbrischen Dialekte", I-II,
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1892-97. Sopivin vasta-alkajalle on Buck, „A
grammar of oscan and umbrian, witli a collection

of inscriptions and a glossary", 1904.] O. J. T.

Itasismi (< Ita, muinaiskreik. eta kirjaimen

[c] keski- ja uuskreikkalainen nimi), klassillisen

kreikankielen vokaalien ääntäminen keski- ja

uuskreikkalaisen ääntämistavan mukaan, varsin-

kin vanhojen (suljetun ja avoimen) e-n, ei-n, j/-n

ja oi-n ääntäminen t-uä. Oppiessaan kreikkaa

turkkilaisen valloituksen aikana (15:nnellä vuo-

sis.) Länsi-Eurooppaan siirtyneiltä kreikkalaisilta

humanistit omaksuivat tämän ääntämistavan.

Suuri alankomaalainen humanisti Erasmus Rotter-

damilainen osoitti kuitenkin (1528), että klassilli-

sen kreikan ääntämistapaa määrättäessä oli lähdet-

tävä klassillisen ajan kirjoitustavasta. Tätä ääntä-

mistapaa nimitettiin erasmolaiseksi ; tavaksi pääs-

syttä uuskreikkalaista ääntämistä taas sanottiin

sitä noudattaneen saks. humanistin J. Reuchlinin

mukaan reuchliniläiseksi. „Erasmolainen" ääntä-

minen on Länsi- ja Pohjois-Euroopassa syrjäyttä-

nyt reuchliniläisen: uuskreikkalaiset sitävastoin

pitävät (jotakuta kielentutkijaa lukuunottamatta)

sitkeästi kiinni siitä, että vanhan ajan kreikka-

laiset äänsivät kieltään nykyisen kreikan tavoin.

O. E. T.

Itaska- 1. 1 1 a s c a-j ä r V i [itä'sk9], Missis-

sippi-virran lähdejärvi, Minnesotan valtion

alueella 467 m yi. merenp. Siihen laskevat ym-
päröivän moreeniseudun (n. 512 m yi. merenp.)

pienet joet ja purot (NicoUet-Creek, Elk-Creek

y. m.). fW. S-m.)

Item (lat.), lyh. i t., samoin.

Iteratiivinen (lat. tieröVe = toistaa), frekven-

tatiivinen (ks. t.).

Iteratsioni (lat. iterä'tiö = uudistus), lakit.,

rikoksen uusiminen (ks. t.).

Ithaca [ipBkdJ, kaupunki New Yorkin val-

tiossa Yhdysvalloissa, Cayuga-järven rannalla,

14,615 as. (1905); Cornell University (ks. t.).

Ithaka, 1 1 h a k e [-tha'kej, nyk. T h i a k i

[Piä'ki], n. s. Joonialaisiin saariin kuu-

luva kalliosaari, Leukas-saaren (eli niemimaan)
eteläpuolella, Kephallenian itäpuolella; jälkimäi-

sestä sen erottaa n. 4 km leveä salmi. I:n

pinta-ala on n. 93 km'; koillisesta maahan tun-

keva Molo-lahti jakaa sen kahteen, ainoastaan

kapean kannaksen yhdistämään puoliskoon. Kor-
keimmat vuoret (n. 800 m) ovat pohjoispuolis-

kolla. N. 12,000 as. Saaren eteläpuoliskolla Vathy-

lahden perukassa on Thiaki'n 1. Vathy'n kau-

punki. Sankarieepoksien mukaan I. oli Odysseuk-
sen kotimaa. Siihen onkin — mielikuvituksen

avulla — koetettu sovittaa Odysseian kuvauksia;
onpa sieltä etsitty Odysseuksen kuninkaantalon
raunioita (niin varsinkin Schliemann). Toiselta

puolen on W. Dörpfeld koettanut todistaa, että

eepillisessä runoudessa I. nimellä tarkoitettiin-

kin Leukasta ja että historiallista I:aa eepok-

sessa vastaa Same.
Ithome [-ö'mej, noin 800 m:n korkuinen vuori

Messeniassa Etelä-Kreikassa; sen huipulla oli

ennen ^lessenian suojelusjumalalle Zeus Ithoma-
takselle pyhitetty temppeli — samalla muurien
ympäröimä linnoitus, jota messenialaiset kauan
puolustivat spartalaisia va.staan ensimäisessä

Messenian sodassa (743-724 e. Kr.) ja samaten
kolmannessa (464-455 e. Kr.). Kun Epameinon-
das 370 e. Kr. oli uudistanut Messenian valtion,

tuli I. olemaan uuden pääkaupungin Messenian

linnana. Se oli sotilaallisessa suhteessa Pelopon-

nesoksen tärkeimpiä paikkoja.

Itil, Volga-joen muinainen arabialainen nimi-

tys. Sama sana on Volgan nimenä useissa

turkk.-tatarilaisissa kielissä (esim. tsuv. Adal,

tat. IdiL kir. Edil).

Itineraari (-< lat. iter, genet. ifi'7ieris = tie.

matka), tuntemattomissa seuduissa matkustaneen
tutkijan yksinkertaisilla apuneuvoilla suorittama

kartoittaminen (selityksineen) kummallakin puolin

kulkemaansa tietä. — Itinerarium (lat.,

„matkakirja") oli alkujaan nimenä roomalaisten

laatimilla kirjoilla, jotka joko luettelivat mat-

kan varrella olevat paikat ja etäisyydet niitten

välillä (Itineraria scripta), tahi kartan tavoin

(ks. ylemp.) esittivät kuljettavan tien (Itine-

raria pieta). Edellisistä mainittakoon molemmat
Itineraria Antonini, jotka sisältävät

matkaselityksiä luetteloineen keisari Antoninus
Caracallan ajalta, mukaellut 4:nnellä vuosis.,

sekä Itinerarium Alexandri (Aleksan-

teri Suuren persialaisen sotaretken mukaan laa-

dittu keisari Konstantiuksen persialaista sota-

retkeä varten 340-345) ja Itinerarium
Hierosolymitanum 1. Burdigalense,
v:lta 333, joka esitti pyhiinvaeltajien matkaa
Bordeaux'sta Jerusalemiin. Jälkimäisistä i:eista

on säilynyt vain n. s. Tabula Peutinge-
r i a n a, joka esittää Länsi-Rooman valtion tär-

keimmät sotatiet. W. 8-m.

Itinerarium ks. Itineraari.
Itis ks. Iitti.

Itiö, s p o o r i, salasiittiöiden tavalli.sesti yksi-

soluinen ja usein mikroskooppisen pieni, suvu-

tonta tietä syntynyt lisääntymiselin. Erotukseksi

korkeampien kasvien siemenestä ei i. milloinkaan

sisällä alkiota. I:den syntymistavan mukaan
annetaan niille eri kasviryhmissä suuri joukko

eri nimityksiä. A. I:t muodostuvat toisten so-

lujen tai erityisten pesäkkeitten, sporangioitten.

sisään: sisä-i:t (e n d o s p o o r i t). Näitä ovat

putkilokryptogamien ja sammalten i:t, kotelo-

sienten ja jäkälien kotelo-i:t (askospoo-
rit), useiden levien ja leväsienien liikkuvat

parveilu-i:t (zoospoorit) ja eräiden vi-

herlevien liikkumattomat aplanospoorit.
B. I:t eivät muodostu emosolun eivätkä itiö-

pesäkkeen sisään, o. I:t ovat paksuttuneella ke-

tolla varustettuja liikuntokyvyttömiä emokasvin
kasvullisia soluja.- Näitä nimitetään, milloin esiin-

tyvät yksitellen, akineeteiksi (esim. useat

konfervoidilevät). Akineettimuotona voidaan myös
pitää eräiden sinilevien e r i 1 a i s s o 1 u j a (h e-

t e r o s y s t o j a) ja mueoraceissa, nokisienissä

y. m. esiintyviä kätkö-i:itä (klamydospoo-
r e j a) ; myös ruostesienten helmi-, k e s ä-

ja talvi-i:itä (teleutospooreja) pide-

tään kätkö-itiömuodostuksina. Synakineetti
on useiden toisissaan kiinni pysyvien aki-

neettien muodostama itiörihma. Synakineetteihin

voidaan myös lukea sinilevien jakorihmat
(h o r m o go n i o t) ja eräillä sienillä, esim. mu-
coraceilla, esiintyvät jono-i:t (oidiot). b.

Itiöt muodostuvat kuroutumalla kasvullisesta so-

lusta; yleinen nimitys kuromat (konidiot).
Näitä os'at esim. basidiomyseettien konta-i:t
(basidiospoorit), ruostesienten erityisiin

puUonmuotoisiin syvennyksiin, pikkuitiöpulloi-
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hia (mikropyknideihin) kuroutuvat pullokuromat,

sauva- 1. p i k k u-i :t (pyknospoorit) sekä

äskenmainittujen ja nokisienten alku-i:t (s p o-

ridiot). Laajemmassa merkityksessä luetaan

i:ihin myös levillä ja sienillä naarassolun hedel-

möittymisestä ja n. s. yhtäläissiitoksen tuloksena
syntyneitä m u n a-i :i t ä (o'o spooreja) jayh-
t 3' m ä-i : i t ä (z y g o s p o o r e j a) . J. A. TV.

Itiöemä ks. Itiökannatin.
Itiöhedelmä ks. Itiöpesäkekotelo.
Itiökannatin sienillä on sekovarren määrätyn-

muotoinen, itiöitä tuottava, sienirihmoista muo-
dostunut mutta muusta alustaan kätkeytyneestä
rihmastosta tavallisesti päivänvaloon kohoava osa.

Milloin i:n muodostaa ainoastaan haaraton tai

haarainen sienirihma, nimitetään sitä i t i ö r i h-

maksi, milloin se on muodostunut toisiinsa kie-

toutuneista ja enemmän tai vähemmän yhteen-

kasvettuneista rihmoista, saa i. nimen itiöemä.
Tämän pinnalla tai sisäs.sä ovat itiöitä synnyt-

tävät solut (itiökannat, itiökotelot) välisinemar-
toine sienirihmanpäineen (lisä- 1. n e s t e r i h-

m o i n e e n, parafyyseineen) yhtenäisenä kerrok-

sena, itiölavana (Jiynienium). J. A. W.
Itiökanta (b a s i d i o) on itiökantaisilla sie-

nillä esiintyvä, kasvullisesta sienirihmasta väli-

seinän erottama elin, johon syntyvistä äimämäi-
sista pullistumista, itiöperistä (sterigma), kurou-

tuu itiöitä. J. A. W.
Itiökantaiset (Basidiomycetes), sieniluokka,

jossa itiölava on muodostunut yksisoluisista

itiök annoista (basidioista), ja näiden
välisistä nesterihmoista. Itiöemä syntyy suvut-

tomasti. Itiökantojen päähän kasvaa 1-4 hienoa
kärkeä, itiöperää (sterigma), joista itiöt

(kanta-itiöt, basidiospoorit) kuroutu-
vat. I:illa tavataan muunkinlaisia kuroma-
itiöitä ja kätkö-itiöitä. Niihin luetaan toisinaan

erityisenä alaluokkana Protohasidiomycetes myös
ruoste ja nokisienet, Pilacreacece, Atiriciilariacece,

TremeUacece ja Dacryomycetacece ryhmät, joilla

on monisoluinen itiökanta. J. A. W.
Itiökasvit = salasiittiöt (ks. t.)

.

Itiökato (aposporia), se ilmiö eräillä saniai-

silla, että niillä itiöt jäävät muodostumatta, jol-

loin aikeisvarsikko syntyy välittömästi kasvin
itiöpolven lehdelle. J. A. W.

Itiökotelo (ascus), kotelosienillä ja jäkälillä

esiintyvä, yhdestä solusta muodostunut itiöpesäke,

jonka sisässä itiöt (luvultaan 2, 4, useimmin 8)

avntyvät vapaan solumuodostuksen tietä.

J. A. W.
Itiölava ks. Itiökannatin.
Itiöperä (sterigma) ks. Itiökantaiset.
Itiö]pesäke, salasiittiöiden itiöt sisäänsä sul-

keva yksi- tai monisoluinen pesäke. Sanikkai-
silla se syntyy lehdelle, sammaleilla i. perineen
edustaa kasvin suvutonta polvea, alemmilla kas-

veilla i. usein on emosolun ketto, joka ympäröi
tytärsoluja, itiöitä. Saniaisilla (Filicince) i:t ovat
järjestyneet määrämuotoisiin itiöpesäke-
ryhmiin (sorus). Näitä usein suojaa suomu,
„k a t e" (indusium), tahi on pitkä rivi itiöpesäke-

ryhmiä järjestynyt lehden reunaan, joka on kier-

tynyt niitä peittäväksi valekatteeksi.
J. A. W.

Itiöpesäkekotelo (sporocar-pium) , vesisaniais-

ten itiöpesäkkeitä ympäröivä suljettu suojus.

J. A. W.

Itiöpesäkeryliniä ks. Itiöpesäke.
Itiöpolvi, sammalten ja sanikkaisten suku-

polvenvuorottelussa esiintyvä suvuton polvi, joka

tuottaa itiöt. Sen ensimäinen aste on hedelmöi-

tetystä munasolusta kasvanut alkio (embryo).
Sammaleilla täysikasvanut i. = itiöpesäke peri-

neen, sanikkaisilla se on itsenäisesti elävä vih-

reä kasvi. J. A. W.
Itiöpullo ks. Jäkälät ja Ruostesienet.
Itiöpussi ks. Imumadot.
Itiörihnaa ks. Itiökannatin.
Itku ks. Kyyneleet.
Itkunkouristus, tahdosta välittämätön itkun-

puuska, jota joskus saattaa kestää tuntikaudet;
enimmäkseen hysteriaan (ks. t.) viittaava tau-

dinmerkki. (M. 0-B.)

Itkuvirret. Itkuvirsiksi, itkuiksi, luetuksiksi

sanotaan improvisoituja runoja, joita sepitetään

murheen ilmaisuksi ja lauletaan osaksi milfei
lukien, itkun säestämällä nuotilla. Sisällys on
tavallisesti esitettäessä syntynyttä, vaikka siinä

käytetäänkin ennestään itkijälle tuttuja sanan-
käänteitä. Esittäjinä ovat miltei aina naiset.

Itämaisilla kansoilla on ikimuistoisista ajoista

ollut tapana vainajain kunniaksi palkata itki-

jöitä. V:ssa T:ssa mainitaan juutalaisilla olleen

mies- ja nais-itkijöitä, eikä tämä tapa ole tuntema-
ton U:n T:n aikuiselle juutalaisuudellekaan. Krei-

kassa kuuluivat muinoin ruumissaaton juhlalli-

suuksiin m. m. itkut, thre'noi, roomalaisilla oli

niinikään palkattuja itkijänaisia. Venäläisillä, ser-

bialaisilla sekä liettualaisilla on käytännössä sekä

hää- että vainajain itkuvirsiä. Onpa muutamilla
luonnonkansoillakin tapana esittää hautajais-

menoissa itkuvirren tapaisia. Useilta Venä-
jällä asuvilta suomalais-ugrilaisilta kansoilta

on kirjoitettu muistiin lukuisia itkuvirsiä (Ami-

noff, Paasonen, Porkka, Wichmann y. m.) ; alhai-

simmalla sivistysasteella olevilla ostjaakeilla ja

voguleilla niitä ei ole. Itämeren-suomalaisista

kansoista viljelevät niitä vain kreikanuskoiset —
Inkeriä lukuunottamatta, jossa niitä luterilaiset-

kin taitavat. Karjalaisilta ja inkeriläisiltä itku-

virsiä on kerätty n. GOO toisintoa. Niissä on

huomattavissa jonkunlainen rytmi, vaikkei joh-

donmukaista runomittaa. Kaunistuskeinona on

runsaasti alkusointuja, kerto, kuvakieli, jossa

huomattavimpana osana ovat monenmoiset mai-

rittelevat lempinimitykset. Esim. tyttären itkussa

on keksitty äidille n. puoli sataa eri hyväilynimeä.

Itkuvirsiä esitetään enimmin häissä ja hauta-

jaisissa. Häissä morsian itkee jokaiselle omai-

selleen erikseen, vieläpä useille tuttaville, karja-

laisissa häissä on sitäpaitsi erikoiset itkijänai-

setkin. Alkuperäisin lienee tapa esittää itku-

virsiä kuolintapauksissa ja hautajaismenoissa,

koska se on useammilla kansoilla käytännössä

kuin hääitkut. Heti hengen lähdettyä aletaan

itkuvirsi, ja virittää niitä tytär joka kerta kun
käy äitinsä, isänsä, veljensä haudalla, leski mie-

hensä, äiti la-stensa haudalla j. n. e. Itkuvirsiä

sommitellaan myös kaikenlaisista surullisista ta-

pahtumista, etenkin nuorukaisten sotamieheksi

oto.sta, elämän murheista ja vastoinkäymisistä:

tavataanpa eepillisiäkin itkuvirsiä, jotka eivät

käsittele vain elämän traagillisia puolia. Näyt-

tää siltä, kuin suomalaiset i:t olisivat slaavi-

laista lainaa. Siihen viittaa se, ettei niitä ole

luterinuskoisilla Suomessa eikä Virossa. Raken-
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Hirobumi Ito.

nissa. V. 1878 hän

teeltaan ja sisällykseltään suomalaiset i:t ovat

kumminkin sangen omaperäisiä; toistaiseksi on

onnistuttu löytämään vain aniharvoja yhtäläi-

syyksiä slaavilaisista ja liettualaisista i:istä.

[Ad. Neovius, ,.Suomalaisista itkuvirsistä" (Itä-

Rajalta), V. Porkka, ,,Inkerin itkuvirsistä" (Val-

voja 1883).] S-n V-ö.

Ito, Hirobumi (1841-1909), ruhtinas, jap.

valtiomies, syntyisin ylhäisestä samurai-suvusta.
Oleskeli v. 1863-64 Englannissa. Matkusti 1870

Ameriikkaau tutkimaan
sikäläistä rahalaitosta,

minkä jälkeen 1871 perus-

tettiin Osakan rahapaja;
niinikään hän sai yhdessä
Okubon kanssa aikaan Ja-
panin ensimäisen rauta-

tielinjan rakentamisen To-
kion ja Jokohaman vä-

lille. V. 1872 hän seurasi

toista valtiomiestä, Ivaku-
raa Ameriikkaau ja Eu-
rooppaan; palattuaan 1873
hän puuhasi yhdessä Ki-

don, Okubon, Itagaki'n ja

Goton kanssa perustuslail-

lisen hallitusjärjestelmän

toimeenpanemista Japa-
tuli sisäasiainministeriksi

ja matkusti 1882 Berliiniin tutkiakseen Preus-

sin valtiomuotoa. Oli 1886-88 pääministerinä.

Ito on 11 p. helmik. 1889 julistetun ja 1890
voimaanastuueeu, Preussin malliiu laaditun Ja-

panin valtiosäännön varsinainen suunnittelija.

V. 1890 keisari nimitti hänet ylähuoneen puheen-
johtajaksi, V. 1891 valtioneuvoston esimieheksi.

Vv. 1892-96 Ito oli taas ministeri.stön johta-

jana. Näiden neljän vuoden kuluessa Japani tar-

kisti sopimuksensa Englannin kanssa, kävi voi-

tokkaan sodan Kiinaa vastaan, teki Simouoseki'n
rauhan, ja luovutettuaan takaisin Ljaotun-
gin-niemimaau (ynnä Port Arthurin) liitti aluei-

liinsa Formosan-saaren. Luovuttuaan pääminis-
terin asemasta I. pysyi edelleen Japanin huomat-
tavimpana valtiomiehenä. Kuitenkaan ei hänen,
tultuaan tammik. 1898 jälleen pääministeriksi,

onnistunut saada toimeen ystävänsä Invijen laa-

timaa finanssi-uudistusta. Hän erosi seuvuoksi
kesäk. ja matkusti Kiinaan, jossa radikaalinen

uudistuspuolue koetti käyttää häntä vaikutusval-

tansa tueksi keisarihovissa. V. 1900 hän perusti

uuden, perustuslain kannalla olevan puolueen ja

oli jälleen pääministerinä 1900-01. iMutta myöskin
silloin, kun hän ei ollut hallituksen etunenässä,
hän usein vaikutti ratkaisevasti asioiden kulkuun
sen luottamuksen vuoksi, mikä keisarilla oli hä-

neen. Hänen ansiokseen on osittain luettava se

Englannin ja Japanin välinen liittosopimus, joka
allekirjoitettiin 30 p. tammik. 1902. IMyöskin
selkkauksien ja sodan sytyttyä Venäjän kanssa
hän ryhtyi tarmokkaasti käsiksi valtiollisiin asi-

oihin, varsinkin saamalla aikaan sopimuksen Sou-
lissa (maalisk. 1904) ; näiden ansioittensa tähden
hänet korotettiin ruhtinaan arvoon. Kun rauha
Portsmouthissa 1905 oli solmittu, pani hän toi-

meen Korean muodostamisen Japanin alusmaaksi.
Eräs korealainen murhasi hänet Harbinissa 26 p.

lokak. 1909.

E. M -a.

Itroli, sitruunahappoinen hopea, antiseptinen,

gonorrea- ja syfilishoidossa käytetty lääke.

Itsehajoaminen, aineen kem. hajaantumiuen
ilman mitään huomattavaa ulkonaista vaikutiuta.

Itsehallinto, hallinto, jota harjoittavat jonkun
yhdyskunnan jä.senet, jotka eivät virkamiehinä
ole valtion palveluksessa. Itsehallinnon vasta-

kohta on sellainen hallinto, jota valtion viran-

omaiset harjoittavat. Erityisesti huomattava on
nykyaikana se paikallinen itsehallinto, jonka
valtion lait uskovat alueellisten yhdyskuntain
tehtäväksi. Tällaisia kunnallisia yhdyskuntia
saattaa olla eriasteisia (yksinkertaiset kunnat,
piirit, maakunnat y. m.); yhteistä niille on,

että niillä lain mukaan on oikeus omien orgaa-
niensa kautta hoitaa erinäisiä, varsinkin talou-

teen ja järjestyksenhoitoon kuuluvia asioita. Tä-
hän monasti liittyy rajoitettu valta säätää erään-

laisia järjestyssääntöjä. Suomessa ei ole muita
kunnallisia yhdyskuntia kuin yksinkertaiset maa-
lais- ja kaupunkikunnat. — Myöskin kirkolli-

silla yhdyskunnilla on tavallisesti (m. m. meillä)

joltinenkin itsehallinto-oikeus, samoin esim. yli-

opistoilla. — Blodig, ,,Die Selbstverwaltung als

Rechtsbegriff" (1894); Hatschek, „Die Selb.stvor-

vvaltung" (1898). ks. Autonomia. R. K.

Itseharveneminen. Sitä myöten kuin metsä
vanhenee, tulee runkoluku siinä pienemmäksi.
Tällainen itseharveneminen on eri puulajien muo-
dostamissa metsissä erilaista, mänin'lle se yleensä

on helppoa, kuuselle hyvin hidasta, etenkin huo-

nolla laihalla maalla. Vaikeasti harvenevat met-

sät pysähtyvät usein kasvussaan melkein koko-

naan ja ovat siitä syystä harvennuksen tarpeessa

(ks. .\. p u h a r v e n n u s)

.

A. C.

Itsekasvatus, meidän aikamme sivistyspy-

rintö, jonka tarkoituksena on ohjata varttuneem-
paa nuorisoa itse huolehtimaan kasvatuksestaan
niin ruumiillisessa kuin henkisessä ja siveelli-

sessä suhteessa. Voimistelu ja urheiluharjoituk-

set, erilaiset yhdistykset ja .seurat sekä nuoriso-

kirjastot palvelevat tätä tarkoitusta. Erittäin

on maamme nuorisoseuraliike kiinnittänyt h\io-

miota tähän kysym.ykseen. O. Me.
Itsekidutus ks. Askeesi.
Itsekkyys 1. egoismi (lat. ego = minä) mer-

kitsee tavallisesti itsetietoista muiden edun syr-

jäyttämistä ja oman edun asettamista sen sijalle

tai sen edelle. Kuitenkin varsinkin vieraskielistä

muotoa käytetään yleisemmässäkin merkityk-
sessä, toisinaan yhtä laajassa kuin individua-

lismi sanaa, toisinaan taas siinä, että egoismi

on ihmisen luontainen halu saada itselleen onnea
ja tyydytystä, johon haluun ei sellaisenaan liity

itsetietoista oman edun erottamista toisen edusta

ja tämän jälkimäisen syrjäyttämistä tai louk-

kaamista. Tässä viimemainitussa merkityksessä
sanotaan esim. lapsista ja eläimistä, että ne
ovat naiivisesti 1. itsetiedottomasti itsekkäitä.

Joskus, vaikkapa suhteellisesti harvoin on ase-

tettu siveelli-senkin toiminnan periaatteeksi se,

että toimivan yksilön oma etu on ainoana toi-

minnan tarkoitusperänä ja vaikuttimena; taval-

lisesti i:n periaatetta tahdotaan n. s. itsek-

kyysmoraalissakin lieventää pyrkimällä osoitta-

maan, että tekojen seurausten harkitseminen
opettaa sitäkin, joka asettaa omat etunsa ylim-

mäksi, ottamaan „oikein ymmärretyn" etunsa

tähden muidenkin edut huomioon ja suorittamaan
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tekoja, joita heidän on tunnustettava. Itsekkyy.s-

moraali kuitenkin joka tapauksessa periaatteelli-

sesti kieltää todella epäitsekkään toiminnan mah-
dollisuuden, kntsoen ettei ihmisluontoon kuulu
mitään epäitsekkäitä tunteita ja taipumuksia.
Jyrkkää itsekkyysmoraalia edustavat vanhassa
filosofiassa sofistit ja uudessa Mandeville, Hel-
v4tius, M. Stirner y. m., lievennettyä useat van-
han ajan ajattelijat, kuten esim. Epikuros ja

hänen oppikuntansa, ja uutena aikana esim. Spi-

noza ja Bentham. I:n vastakohta on epäitsek-

kyys 1. altruismir Z. C.

Itsekkjrysmoraali ks. Itsekkyys.
Itsellinen ks. Tilaton väestö.
Itseluovuttava leikkuukone, viljan korjaa-

miseen sovitettu niittokone, leikkuukone, joka niit-

tää ja kokoo 1. luovuttaa viljan sidottavaksi

sopiviin lyhteisiin pellolle. Käytetään edullisesti

kaiken viljan leikkaamiseen. Työmäärä päivässä
4-5 ha. ks. Leikkuukone. I. A. S.

Itsemurha. 1. Lainsäädäntö itsemurhaan näh-
den on ollut suurten muutosten alainen. Rooma-
laisen oikeuden mukaan i. ei ollut rikos •— päin-

vastoin pidettiin sitä vanhassa Roomassa kun-
niakkaana tekona, vieläpä muutamissa tapauk-
sissa velvollisuutenakin. Itsemurhayritys ran-

gaistiin ainoastaan, milloin sen teki sotamies.

Aivan päinvastaisella kannalla oli kanoninen
oikeus: sen mukaan oli itsemurha siveyden ja

uskonnon vastainen teko ja sellaisena rangais-

tava. Tämä käsitys periytyi sitten maallisiin

lakeihin. Aina 18:nnen vuosis. puoliväliin saakka
se on yleinen : itsemurha rangaistaan häpeälli-

sellä hautaamisella, usein lisäksi myös itsemur-

haajan omaisuuden takavarikkoon ottamisella,

minkä ohessa itsemurhayritys on rangaistava.

Ranskan valistusfilosofian (etupäässä Montes-
quieu'n ja Voltairen sekä rikosoikeudessa erit-

täin tunnetun Beccarian) vaikutuksesta käsitys
muuttui — tuskin missään 19:nnen vuosis.

laissa häpeällinen hautaus esiintyy itsemurhan
rangai.stuksena (Englannissa se oli voimassa kui-

tenkin aina v:een 1882). Samoin on nykyänsä
rangaistus itsemurhayrityksestä kadonnut kaik-
kialta muualta paitsi englantilais-ameriikkalai-

sesta lainsäädännöstä.

Oman oikeutemme kehityshistoriassa tavataan
jo aikaisin kanonisen oikeuden vaikutuksia.
Maanlain mukaan täysin syyntakeisen itsemur-

haajan ruumis on vietävä metsään ja poltettava
— päinvastaisessa tapauksessa se on haudattava
ulkopuolelle hautausmaata. Useiden Svean hovi-

oikeuden päätöksien kautta 17:nnen vuosis. lo-

pulta ja 18:nuen alulta määrättiin rangaistus
myös itsemurhayrityksestä. 1734 vai laki, ver-

rattuna 1686 v:n Kirkkolakiin on samalla kan-
nalla kuin Maalaki, lisäksi säädetään siinä ran-

gaistukseksi itsemurhayrityksestä vesi-leipä-van-

keutta, raippoja tai vitsoja asianhaarojen mu-
kaan. Nämä määräykset olivat voimassa, edel-

linen kunnes Kirkkolaki v:lta 1869 astui voi-

maan, jälkimäinen Rikoslain voimaanastumiseen
V. 1894. Yleinen käsitys oli kuitenkin jo kauan
sitä ennen selvillä toiseltapuolen siitä, että ihmi-
nen on itseensä siveellisessä eikä oikeudellisessa

suhteessa, ja että itsemurha siis oli jotakin,

joka ei kuulunut oikeuden piiriin, samalla kuin
toiseltapuolen entistä selvempi käsitys rangais-

tuksen luonteesta teki mahdottomaksi rangaista

ihmistä hänen kuolemansa jälkeen taikka koet-

taa saattaa hänelle uutta elämänhalua vesi-

leipä-vankeudella taikka raipoilla ja vitsoilla.

Nykyinen Rikoslakimme ei siksi tunne mitään
rangaistusta itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Kuitenkaan se ei siitä ole väliäpitämätön: osaksi

toisen surmaaminen on rangaistava, vaikkakin
se tapahtuisi tämän omasta vakaasta pyynnöstä
(Rikoslain 21 luvun 3 §), osaksi on itsemurha
teko, jota jokainen on oikeutettu, jopa (Rikos-

lain 44 luvun 2 §:n mukaan) saattaa olla. vel-

vollinenkin väkisin, vastoin itsemurhaajan omaa
tahtoa estämään. V:n 1869 Kirkkolaissa ollut

määräys (§ 88) itsemurhaajan hiljaise.sta hautaa-
misesta on kumottu Keis. asetuksella 1910.

^1. '/.

2. Itsemurhia koskeva tilasto käsittää, har-
voja poikkeuksia lukuunottamatta, vain itse-

murhat eikä itsemurhayrityksiä. Syystä että

itsemurhan toteaminen usein on erinomaisen vai-

kea jopa mahdotonkin, on kuitenkin katsottava,
että itsemurhatilasto yleensä on epätäydellinen
ja varsinkin itsemurhan syihin nähden aivan epä-

luotettava. Itsemurhan tilastollinen esittäminen
kohdistuu yleensä selvittämään miten lukuisana
ja millaisilla seuduilla tämä ilmiö esiintyy, mil-

laisten väestöryhmien keskuudessa j. n. e. Eri
maissa itsemurhain lukuisuus hyvin tuntuvasti
vaihtelee. 1 miljoonaa asukasta kohden oli vuo-
tuinen itsemurhain luku allamainituissa maissa:

1896-19(10 1901-0.5

Sveitsi 222 232
Ranska 232 228
Tanska 221 227

Saksa 202 212
Japani 185 201

Ruotsi 129 142

Englanti ja Wales 89 103

Norja 55 64

Suomi 47 55

Bulgaaria 35 38

Irlanti 28 33

Tila.sto sellaisista maista, joissa, kuten Unkarissa,

asuu monta eri kansallisuutta, osoittaa taipu-

muksen itsemurhien tekemiseen eri kansallisuuk-

sien keskuudessa samassa maassa hyvin erilai-

seksi. Myöskin eri uskontunnustajien joukossa

on itsemurhain lukuisuus erilainen; niinpä Sak-

sassa protestanttien ja mooseksen-uskolaisten kes-

kuudessa suurempi kuin roomalais-katolisten jou-

kossa.

Tilastollinen tutkimus on edelleen selvittänyt,

että kaupungeissa itsemurhain lukuisims on pal-

joa suurempi kuin maaseudulla. Niin Suomessa-
kin, jossa VV. 1891-1900 1 miljoonaa asukasta

kohti kaupungeissa tuli itsemurhia 113, mutta
maaseudulla vain 40.

Samoinkuin itsemurhain lukuisuus kaupunki-
laiselämässä on suurempi kuin maaseudulla, on

se myöskin yleensä taloudelliseen toimintaan

aktiivisesti osaa ottavien miesten joukossa pal-

joa suurempi kuin naisten keskuudessa. Myöskin
meidän maahamme nähden tämä pitää paikkansa.

Varsin huomattava on kuitenkin, että Aasian
kansojen joukossa naisten itsemurhat ovat mie-

hiin verraten melkoista lukuisammat kuin länsi-

maisen kulttuurin piirissä. Onpa Englannin In-

tiassa itsemurhain lukuisuus naisten joukossa
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tuntuvasti suurempikin kuin miesten, nousten

jopa 2-3 kertaa miesten lukua suuremmaksi.
Yleensä on itsemurhain lukuisuus nykyisin kas-

vamaan päin. Näin on selvään asianlaita Suo-

messakin, jossa itsemurhain lukuisuus aina 1700-

luvulta on jatkuvasti lisääntynyt. 1 miljoonaa

asukasta kohti oli Suomessa, erottaen eri suku-

puolet erilleen, itsemurhia vuosittain

Miehiä. Naisia.
Molemmnt
sukupuolet

1751-1760 20 5 12

1791-1800 28 6 17

1841-1850 65 11 38

1891-1900 78 18 48

Muutamat erikoistutkijat (kuten v. Mayr) ovat

olleet huomaavinaan itsemurhain lukuisuudessa

aaltoilevan liikkeen, vastaten taloudellisia nousu-

ja pulakausia, joina viimemainittuina tapahtuu

tavallista enemmän itsemurhia.

Yleisen tilaston myöskin Suomeen nähden to-

teennäyttämä ilmiö on, että itsemurhain lukui-

suus kevät- ja kesäkuukausina on paljoa suurempi

kuin muina vuodenaikoina, seikka joka luulta-

vasti saa selvityksensä siitä, että vastakohta it-

semurhaajan oman elämänvä-symyksen ja hänen
ympäristönsä välillä näihin aikoihin on niin

.suuri.

Se elämänväsymys, joka itsemurhassa ilmenee,

luonnollisesti vanhempina ikävuosina on suu-

rempi kuin nuorina. Niinpä itsemurhatilastokin

osoittaa säännöllistä itsemurhain lisääntymistä

vanhemmissa ikäluokissa. Naimisissa oleviin

nähden itsemurhain lukuisuus on suhteellise.sti

vähin, leskien ja varsinkin naimattomaiu jou-

kossa tuntuvasti suurempi.
Itsemurhain lukuisuus näyttää yleensä olevan

suurin toiselta puolen sekatyöläisten ja henkilölli-

sen palvelusväen, toiselta puolen taas korkeam-
man sivistyksen saaneiden keskuudessa. Maan-
viljelysväestössä taipumus itsemurhiin taas on

vähäisin. Ammatin ja itsemurhain lukuisuuden

keskinäi-stä suhdetta valaiseva tilasto on kuitenkin

toistaiseksi varsin epävarmalla pohjalla. Sama-
ten ovat yritykset osoittaa itsemurhain lukuisuu-

den olevan suhteessa toiselta puolen vUkijuomain
käyttöön ja toiselta puolen sivistystasoon eri

maissa toistaiseksi ainakin hyvin vähän vakuut-
tavia.

Itsemurhatapaan nähden on hirttäytyminen
yleisin, varsinkin miesten joukossa. Y'leensä mie-

het valitsevat itsemurhatapoja, joissa aktiivinen

toiminta tulee kysymykseen, kuten hirttäytymi-

nen ja itsensä ampuminen. Naiset taas etsivät

passiivisia kuolemantapoja, paitsi hirttäyty-

mistä, varsinkin hukuttautumista ja itsensä myr-
kyttämistä. Ilirttäytyminen on vanhempain itse-

murhain, muut tavat taas nuorempain ke.skuu-

dessa yleisemmät.
[Georg von Mayr, „Statistik und Gesellsehafts-

lehre" III, 2 (1910), Th. Saelan, „0m själfmordet
i Finland i statistiskt ooh rättsmedicinskt af-

seende" (1864).] E. G.

Itsemyrkytys, autointoksikatsioni, ks. t.

Itsensäsäilytysvietti, elävän olennon vaisto-

mainen pyrintö välttää kaikkea, mikä sille

on vahingollista, ja tavoitella sitä, mikä edis-

tää sen elämää. M. m. Spinoza oletti, että i. on
jokaisen elävän olennon ainoa peruspyrintö, ja

koetti sangen teräväjärkisesti siitä johtaa kaikki

ihmisessä havaittavat tunteet ja pyrkimykset.

Tätä katsantotapaa vastaan on kuitenkin syystä

huomautettu, että jo alhaisimmissakin eliöissä

huomataan i:n ohella toinenkin laji vaistomaisia

pyrintöjä, nim. viettejä, jotka tähtäävät suvun
ylläpitämiseen ja jatkamiseen, mutta eivät suin-

kaan aina ole edullisia yksilön säilymiselle.

A. Gr.

Itsenäinen mittajärjestelmä ks. Mitta.
Itsenäiskauppa, kauppa omaan laskuun (väli-

tyskaupan vastakohta).

Itsenäisyysmiehet. Tätä nimitystä käytetään

niistä henkilöistä, jotka 18:nnen vuosis. lopulla

harrastivat Suomen irroittamista Ruotsista ja sen

muodostamista itsenäiseksi Venäjän suojeluksen

alaiseksi valtioksi; itsenäisyysmiesten valtiolli-

sena ihanteena näyttää olleen tasavalta, jossa pää-

valta olisi aateliston käsissä. Itsenäisyystuumalla

olikin kannattajia yksinomaan Suomen silloisen

aateliston piirissä, ja tässäkin säädyssä vain ani-

harvoja. Sen alkuunpanija oli Yrjö Maunu
Sprengtporten, joka ajoi sitä senkin jälkeen

kuin 1786 oli mennyt Venäjän palvelukseen.

Muista itsenäisyysmiehistä ovat huomattavimmat
A. J. Jägerhorn, R. V. de G e e r, K. H.

K lie k, L. R. Glansenstjerna ja G. V.

Lada u. Hankettansa itsenäisyysmiehet puolus-

tivat sillä, että Suomella oli vain vahinkoa Ruot-

sin valtakuntaan kuulumisesta, koska muka ruot-

salaiset halveksivat ja sortivat suomalaisia.

Sprengtportenin toimintaan tässä asiassa näyttää

suuresti vaikuttaneen tyytymättömyys siihen koh-

teluun, jota hän oli saanut osakseen Kustaa III:n

puolelta. Kun 1788 sota alkoi Ruotsin ja Venäjän
välillä, oli itsenäisyysmiesten mielestä tullut otol-

linen hetki ryhtyä toimimaan. Käyttäen hyväk-

seen upseerien tyytymättömyyttä sodan alkami-

seen, he, Jägerhorn ja Klick etupäässä, panivat

alkuun ne vehkeilyt, joiden tuloksena oli Anja-
lan liitto (ks. t.) ja upseerien kapinallinen esiin-

tyminen kuningasta vastaan. Tämän ohessa he

ovelasti ajoivat itsenäisyyshanketta. vaikka se

oli suurimmalle osalle Anjalan liiton miehiä aivan

vieras ja vastenmielinen. Kun Jägerhorn elok.

1788 Pietarissa antoi Katariina II: lie seitsemän

upseerin allekirjoittaman Liikalan kirjeen, jossa

pyydettiin rauhaa, esitti hän samalla omin päin

hänelle itsenäisyystuuman. Näihin Jägerhornin
esityksiin Venäjän hallitus antoi epämääräisen
vastauksen, jossa lausuttiin, että niiden, jotka

kannattivat rauhallisia mielipiteitä, tuli yhtyä
edustavaksi kunnaksi, joka lainmukaisesti saat-

toi keskustella isänmaan todellisista eduista.

Suullisesti lisättiin, että suomalaisten, jos tah-

toivat odottaa keisarinnan apua, tuli ainiaaksi

vapautua Ruotsista ja julistautua itsenäisiksi.

Jägerhornin puhei-sta Venäjän hallitus sai sen

käsityksen, että itsenäisyystuumalla oli laajalti

kannatusta Suomen armeian upseeristossa. Tä-

män johdosta Sprengtporten, joka oli saapunut

rajalle, syksyllä sam. v. vaati, että Anjalan mie-

het kutsuisivat koolle erikoiset Suomen valtio-

päivät, missä Suomi oli julistettava itsenäiseksi.

Venäjän suojeluksen alaiseksi valtioksi. Sprengt-

portenin vaatimus, joka paljasti itsenäisyysmies-

ten ja Venäjän hovin aikeet, vaikutti masen-

tavasti Anjalan liiton jäseniin, joiden suuri

enemmistö halusi vain rauhaa ja valtiopäiviä.
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mutta ei Suomeu itsenäisyyttä. Vielä Anjalan
liiton hajottuakin itsenäisyysmieliet jatkoivat

vehkeitänsä, mutta lopulla vuotta 1788 ja alussa

vuotta 1789 toimeliaimmat heistä, Jägerhorn,

Klick, Ladau ja Glansenstjerna, katsoivat par-

haaksi paeta Venäjälle. Itsenäisyyshanke rau-

kesi tyhjiin, mutta sen jälkimainingit tuntuivat

jossakin määrin vielä vv:n 1808-09 tapahtumissa,
ainakin Viaporin antautumiseen vaikuttaneissa
seikoissa. J. F.

Itsenäisyyspuolue, tunnettu myöskin 1 8 4 8 : n
vuoden ja Kos'suthin puolueen nimillä,

unk. puolue, joka ei hyväksy Itävallan kanssa
1867 tehtyä sovintoa, vaan vaatii Itävallan ja

Unkarin välien järjestämistä puhtaan perso-

naaliunionin kannalle. V:n 1905 vaaleissa se

sai enemmistön, ja 1906 rupesi kolme sen jäsentä

Wekerlen muodostaman koalitsioniministeristön

jäseneksi. Tämän ministeristön kukistuttua i.

joutui v:n 1910 vaaleissa tappiolle. Se on useasti

hajaantunut toisiansa vastaan taisteleviin ryh-

miin, viimeksi Fr. Kossuthin johtamaan maltil-

liseen ja Justhin johtamaan radikaaliseen ryh-
mään. J. F.

Itsepalaminen, luuloteltu, palamisaineista
muka riippumaton, ihmisen kudosten palaminen,
jollaisen joskus väitetään tapahtuneen esim. juo-

poissa. I. on kaikkea todellisuuden perää vailla.

(M. 0-B.)

Itsepuhdistus, bakteerien vaikuttama maa-
perän ja veden puhdistuminen luonnossa vie-

raista, terveydelle vahingollisista aineista; i. on
hapettumisilmiö, orgaaniset aineet muuttuvat täl-

löin hiilihapoksi, vedeksi ja ammoniakiksi.
S. V. E.

Itsepuolustus ks. Hätävarjelu s.

Itsepölyytys ks. P ö 1 y y t y s.

Itsesaastutus 1. onania (onanismtis), keino-

tekoinen, hypistelemällä ja kihnuttamalla aikaan-
saatu ulkonaisten siitinosien kiihottaminen ää-

rimmilleen (aikuisella miehellä siemenvuodon
syntymiseen saakka). (M. 0-B.)

Itsesiitos ks. Siitos.
Itsesitova leikkuukone, suurviljelyksen työ-

ase viljan korjaamista varten. Leikkaa, kokoo
ja sitoo viljan valmiiksi lyhteiksi. Tullut laajalti

käytäntöön varsinkin Ameriikan vehnänviljelys-
seuduissa. Soveltuu etupäässä vehnän, kauran,
ohran j. n. e., mutta ei niin hyvin pitkä-olkisen

ja usein laossa olevan rukiin leikkaamiseen. Ko-
neen paino on 650-750 kg ja voimatarve 200-250
kg, joten se vaatii 2-3 voimakasta hevosta. Työ-
määrä viljan kasvun hyvyyden mukaan 3-4 ha
päivässä. /. A. 8.

Itsesulatus (autodigestioni), enimmäk-
seen kuoleman jälkeen tapahtuva mahalaukun ja

sen lähiosain sulatus mahalaukun nesteen vaiku-

tuksesta. I. saattaa kuitenkin ilmetä myöskin
elävässä tilassa, niinkuin joskus huomataan ta-

pauksissa, joissa esim. n. s. pylorusresektsionin
jälkeen luonnostaan siihen kuulumaton suolen-

mutka asetetaan yhteyteen mahalaukun kanssa
ja mahalaukun neste pääsee suoranaisesti vai-

kuttamaan tähän — näihin oloihin tottumatto-
maan — suolenseinään, mikä silloin itse joutuu
taudillisille sulatusilmiöille alttiiksi. M. 0-B.

Itsesyttyminen, syttyminen ilman varsinaista

sytyttämistä. Itsestään syttyvät jotkut ilmassa
helposti hapettuvat aineet, etenkin jos ne ovat

hienoksi jakautuneita, sillä ilman hapella on
silloin suuri vaikutuspinta; tällaisia aineita ovat

esim. keltainen fosfori, hienoa rikkikiisua sisäl-

tävä kiviiiiilijauhe, eräillä öljylajeilla kastellut

kankaat, lastut tai heinät y. m. S. V. H.
Itsesytyttäjät, ilmassa itsestään syttyvät,

pyroforiset aineet (ks. Pyroforit).
Itsetajuinen ks. Tajunta.
Itsetajunta ks. Tajunta.
Itsetartutus, autoinfektsioni, ks. t.

Itsetietoinen ks. Tajunta.
Itsetietoisuus ks. Tajunta.
Itsevakuutus, sellainen vakuutus, ettei va-

kuutuksenottaja saa vakuutettavaa vastuuta koko
arvostaan vakuutetuksi, vaan on pakotettu itse

pitämään jonkun osan vastuusta niskoillaan. Itse-

vakuutuksena pidetään myöskin toimenpiteitä,
joiden avulla joku saman vaaran uhkaaman lu-

kuisan varallisuusesineryhmän omistaja, sen si-

jaan että vakuuttaisi omaisuutensa, vuotuisesti

panee vakuutusmaksuja vastaavan erän säästöön
siten itselleen vararahastoa muodostaen. — So-
siaalivakuutuksessa ymmärretään itse-

vakuutuksella vapaaehtoista vakuutusta pakolli-

sen vakuutuksen vastakohtana. Edellisessä ta-

pauksessa suorittaa vakuutettu henkilö itse täy-

dellisesti vakuutusmaksut, jälkimäisessä sitävas-

toin työnantaja maksaa ne joko osaksi tai koko-
naan. E. E.

Itsevalta 1. itsevaltius, myöskin rajattomaksi
yksinvallaksi (autokratiaksi) sanottu, hallitus-

muoto, jonka mukaan hallitsijan vallalla ei ole

mitään oikeudellisia rajoja eikä kansalla mitään
valtiollisia oikeuksia. Itsevaltiuden muodot vaih-

televat itämaisesta despotiasta, jossa hallitsijan

mielivalta on määräävänä, uuden ajan sivistys-

maissakin voimassa olleeseen rajattomaan yksin-
valtaan saakka, jolle py.syväinen ja laillisiin

muotoihin sidottu oikeusjärjestys ei ole vieras.

Vaikkakin todella perustuslaillinen hallitusmuoto

jo varhaisina aikoina on vallinnut muutamissa
Euroopan maissa, erittäinkin Englannissa ja

Ruotsissa, on rajaton yksinvalta vasta Ranskan
suuren vallankumouksen jälkeen (1789) yleisesti

saanut väistyä perustuslaillisen hallitusmuodon

tieltä. Viimeisinä ovat Euroopan valtioista Mon-
tenegro 1905 ja Venäjä 1906 luopuneet rajatto-

masta yksinvallasta; jälkimäisessä maassa koete-

taan kuitenkin yhä vieläkin toisiinsa yhdistää

noita aivan vastakkaisia periaatteita, itseval-

tiutta ja perustuslaillisuutta. R. E.

Itsevaltias, rajattomalla yksinvallalla varus-

tettu hallitsija, ks. Itsevalta.
Itseverotus, periaate, jonka mukaan kansalta

voidaan vaatia ainoastaan niitä veroja, joihin

kansaneduskunta (taikka kansa itse niissä

maissa, missä se välittömästi saattaa valtio-

asioista päättää) on suostumuksensa antanut.

Kansan itseverotusoikeus on vanhastaan ollut

toteutettuna Ruotsissa: meillä on tästä periaat-

teesta vieläkin olemassa se tärkeä poikkeus, että

hallitsijalla on oikeus yksin määrätä tullit. Itse-

verotusperiaate ei ole täydellisesti toteutettuna,

ellei kansaneduskunnalla ole valtaa määrätä
myöskin verojen ja valtion muitten tulojen käyt-

tämisestä; tässä kohden Suomen julkinen oikeus

on sangen vanhentunut ja puutteellinen. N. s.

maksut, jotka ovat suoritettavat korvauksena

jostakin virallisesta toimituksesta, ovat veroista



1175 Itukalvot— Itägootit 117G

erotettavat; maksut ovat useimmissa tapauksissa

hallitsijan määrättävissä. — ks. S u o s t u n t a,

Vero ja V e r o t u s. R. E.

Itukalvot, alkiolehdet. kudoseläinten si-

kiökehityksessä esiintyvät aikaisimmat, yksin-

kertaisten epitelien tavoin järjestyneet solukot,

joista sitten poimumuodostuksen, solunlisääntymi-

sen ja erilaistumisen kautta kaikkien ruumiin
elimien aiheet syntyvät. Useimmilla eläimillä on
kolme i:a: ulko-itukalvo (ektodermi,
e p i b 1 a s t i) , s i s ä-i t u k a 1 v o (e n t o d e r m i,

entoblasti, hypoblasti) ja keskinen
itukalvo (mesodermi, mesoblasti).

I:t syntyvät tyypillisesti siten, että munan va-

koutumisen jälkeen (ks. B 1 a s t u 1 a) rakkoasteeu
1. blastulan muodostuttua eräs osa tämän (alku-

peräisimmän itukalvon) seinää painuu sisään, jol-

loin sisäänpainuuut osa edustaa sisä-itukalvoa,

rakon muu osa ulko-itukalvoa. Tässä sikiön aikai-

sessa muotoa steessa, joka on tunnettu g a s t r u-

1 a n (ks. G a s t r u 1 a) nimellä, sisä-itukalvo on
gastrulan suolena, alkusuoli, ulko-itukalvo on
gastrulan ulkoseinä ja suolen ja ulkoseinäin vä-

lissä on jako-ontelo eli ensi-ikäinen ruumiin-

ontelo (hlastoccBl).

Alhaisimmilla kudoseläimillä on vain kaksi

itukalvoa, kaikki niiden elimet ovat erilaistuneita

osia näistä. Kaikilla muilla muodostuu ekto- ja

entodermin väliin yhteydessä toisikäisen (sekun-

däärisen) ruumiinontelon muodostuksen kanssa
mesodermi, joka saa alkunsa entodermista tai

ento- ja ektodermin yhtymäpaikassa gastrulan

suun luona. Useilla eläimillä — ja näihin ovat
varsinkin luettavat selkärankaiset — liittyy

mesodermin ulkopuolinen osa ruumiin seinään,

sisäinen osa ruuansulatuskanavaan, joten edel-

listä sanotaan keskisen itukalvon seinänpuolei-

seksi 1. parietaaliseksi, jälkimäistä sen sisälmys-

puoleiseksi 1. visceraaliseksi osaksi. Täten on
näillä eläimillä neljä itukalvoa, jotka erotukseksi

kahdesta ensi-ikäisestä i:sta, ekto- ja entoder-

mista nimitetään toisikäisiksi (sekundäärisiksi)

i riksi.

I:jen tehtävät sikiön rakentamiseen nähden
ovat tarkoin määrätyt, niinkuin seuraavasta yleis-

katsauksesta voi päättää, ja yleensä samat kai-

killa eläimillä, niin suunnattomasti kuin eri lajit

täysikasvaneessa tilassaan eroavatkin toisistaan.

T. Ektodermista syntyvät selkärankai-

silla: orvaskesi, karvat, kynnet, ihorauhasten
epiteli, keskushermosto, perifeerinen hermosto,
aistinten epiteli, silmän mykiö. Ulko-itukalvoa
(m senvuoksi sanottu myös ihoaistinlehdeksi.

II. Primäärisestä entodermista 1.

suolilehdestä syntyvät

:

1. Suolen limakalvolehti eli toisikäinen sisäitu-

kalvo. Tästä johdetaan suolen limakalvo rauha-
sineen (myös maksa) ja keuhkojen epiteliosat.

2. Keskiset itukalvot, joista johtavat alkunsa ruu-

miin poikkiviivainen lihaksisto, yhteisen ruumiin-
ja rintaontelou epiteli, .sukurauhasten epitelicsat

ja suku.sclut, munuaisten kanavat. 3. Selkäjänteen
aihe. 4. Välikudos eli mesenkymi, josta muodostu-
vat ihon verinahka, rusto ja luu y. m. side- ja

tukikudokset, sydän ja verisuonet ynnä veri,

lymfa-elimot ja sileä, ei-tahdonalainen lihaksisto,

vrt. Sikiö. K. M. L.

Itukasvi on edelleen kehittynyt kasviaihe,
niinkauan kuin se vielä pääasiallisesti elää emo-

kasvin varaama.sta vararavinnosta ja ennenkuin
se vielä on saavuttanut täysikasvuisen kasvin

ulkomuodon. Siinä erotetaan samat osat kuin

kasviaiheessakin (ks. Alkio), vaikka ne ovat

monin verroin pidentyneet ja täydellisemmiksi

kehittyneet. I:eja erotetaan kaksi päämuotoa
sen mukaan, ovatko niiden alkiolehdet maan-
päällisiä, s. o. nousevatko ne maasta päiväu-

valocu, vihertyäkseen ja lopulta toimiakseen
yhteyttämiseliminä, vai maanalaisia s. o.

jäävätkö maahan siemenkuoren sisään, jolloin

ovat joko vararavintosäiliöitä tai imuelimiä, joi-

den kautta nuori kasvi imee itseensä valkuaisessa

olevat ravintoaineet. Edellisenmuotoiset ovat

paljassiemenisten ja kaksisirkkaisten i:t. jälki-

mäinen muoto on yleinen yksisirkkaisissa, erit-

täin tvvpillisenä palmuilla ja heinäkasveilla.

J. A. W.
Iturbide [-u'''-], Agustin (Augustin)

de (1783-1824). ^Meksikon keisari, johti 1810 ja

myöhemmin hallituksen joukkoja kapinallisia vas-

taan, mutta meni 1821 viimemainittujen puolelle,

valloitti pääkaupungin ja tuli väliaikai.sen halli-

tuksen johtajaksi. V. 1822 hän otti keisarin ni-

men (Agustin 1. Augustin I) . Kohtaa-
miensa vaikeuksien tähden I. luopui kruunusta jo

1823 ja tuomittiin maanpakoon Eurooppaan. Hä-
nen puoluelaisensa suunnittelivat taas vallanku-

mousta hänen hyväk-seen, I. antoi julistuksen

uutta hallitusta vastaan ja palasi Meksikkoon,

tietämättä, että häntä oli kohdannut kuoleman-

tuomio. Heti maalle noustuaan I. vangittiin sekä

surmattiin ampumalla. G. B.

Itusilmu ks. S i 1 m u.

Itzehoe [itsekö'], kaupunki Preussissa, Schles-

wigin hallintoalueella, Stör-joen ja Elmshorn-
Tondernin radan varrella; 16,10.5 as. (190.5).

Amti-virastoja, kouluja ja .suomalaisillekin tun-

nettu verkkotehdas. Harjoittaa monipuolista teol-

lisuutta, merenkulkua, karja- ja viljakauppaa.

—

HoLsteinin vanhin kaupunki (800-luvulta). Hols-

teinin valtiopäivät kokoontuivat sinne v. 1864.

W. S-nu

Itä-Aasia, Aasian itärannikolla sijaitsevien

maitten (Kiinan ja Korean) sekä J a p a-

n i n saarivaltion yhteisnimi.

Itä-Aasian sota ks. Japanin sota.
Itä-Afrikka ks. Afrikka, valtiollinen jako

ja erikoisartikkeleja Italia n-I.-A., Ranska n

I.-A., Somalimaa, Englannin I.-A.. Sak-
san I.-A. ja Mosambik.

Itä-afrikkalainen seura, S a k s a n ( I) e u t s e li
-

Ostafrikanische Gesellschaft), Karl

Petersin y. m. 1885 perustama seura saksalaisen

siirtomaatoiminnan edistämiseksi Itä-Afrikassa.

Kapinan takia 1888 seura luovutti 1891 siirto-

maan hallinnon Saksan valtakunnalle 600,000

Saks. markan vuotuista korvausta vastaan. Seura

omi.staa yhä edelleen taloudellisia liike-yrityksiä,

istutuksia ja kauppa-asemia. E. E. K.

Itä-Eurooppa, maantieteellinen alue, joka si-

vistyksellisesti ja kausatieteellisesti eroaa muusta
Euroopasta; siihen kuuluvat Venäjän keisari-

kunnan eurooppalainen alue, entisen Puolan ku-

ningaskunnan maat sekä Itä-Preussi. E. E. K.

Itägootit, oikeastaan ostrogootit (luult. = „lois-

tavat g."), olivat goottien (ks. t.) haara: heidän

kuninkaansa Ermanarik hallitsi v:n 350 vai-

heilla Mustan-meren pohjoispuolella laajaa vai-
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takuntaa, jclioii kaikki gootit kuuluivat. Hun-
nien tullessa Itä-Eurooppaan 375 i:t joutuivat

heidän valtansa alle, jota vastoin länsigootit(ks. t.)

pakenivat Tonavan yli Itä-Eooman alueelle.

Otettuansa osaa hunnien hävitysretkiin eri mai-

hin, onnistui i:en 454 Attilan kuoleman jälkeen

voittaa takaisin itsenäisyytensä. V. 475 tuli heidän
kuninkaaksensa Teoderik (ks. t.) : ryöstettyänsä

ensin Itä-Rooman alueita hän samosi 489 Italiaan

ja voitti Odoakerin. jonka kanssa hän ensin

jakoi vallan, mutta jonka hän 493 surmautti, tul-

len siten yksin hallitsemaan. Teoderikin aika oli

i:en vallan loistava, mutta lyhyt kukoistusaika.

Hän järjesti valtakunnan ja koetti saada gootit

ja roomalaiset rauhassa toistensa rinnalla viih-

tymään. Kumpiakin hallittiin omien entisten la-

kiensa ja virkamiestensä kautta. I:t ottivat kol-

manneksen viljellystä maasta haltuunsa ja he yk-

sin muodostivat sotajoukon ja saivat käyttää
aseita. Roomalaisille annettiin rauhan toimet:

maanviljelys, kauppa, teollisuus, jotka nousivat-

kin nyt uuteen kukoistukseen. Mutta eipä sitten-

kään sopua syntynyt eri kansanainesten välillä,

mihin myö.skin erilainen uskonto (gootit olivat

areiolaisia, roomalaiset katolisia) oli syynä, ja

Teoderik sai itsekin tätä kokea häntä vastaan teh-

dyissä salaliitoissa. Hänen kuoltuaan 526 i:en

valtakunta pian sortui perikatoonsa. Teoderikin
tytär Amalasunta koetti vielä hallita hänen lieu-

keensä, mutta hänet murhattiin 535 ja nyt alkoi

18-vuotinen sota Itä-Rooman keisarin Justinia-

nuksen Italiaa valloittamaan lähetettyjä sota-

joukkoja vastaan. I:t puolustautuivat kyllä vir-

hoollisesti valitsemiensa kuninkaiden, ensin Viti-

geen, sitten Totilaan ja Tejaan johdolla, mutta
heidän vähäinen lukumääränsä avarassa ja tiheään
a.sutussa maassa, ja laajanäköisemmän, Teoderi-

kin kaltaisen johtajan puute olivat syynä siihen,

että joutuivat tappiolle. Lopulta i:t voitettiin 553

Vesuviuksen rinteillä useissa verisissä taisteluissa.

joissa myöskin Tejas kaatui, ja heidän viimeiset

jäännöksensä hajautuivat ja hävisivät tietymät-
tömiin. K. G.

Itä-Göötanmaa (Östergötland), hist. maakunta
Etelä-Ruotsissa, Vätternin ja Itämeren välissä,

vastaa täsmälleen alaltaan östergötlandin
lääniä, 11.046 km^ 291,507 as. 26 km-:llä (1909).

Merenrannikko on saari- ja lahtirikasta (Brävi-

ken, Slätbaken, Valdemarsviken) . — Keskiosan
Vätternistä Itämereen täyttää I.-G:n tasanko,
jonka muodostavat hedelmälliset, siluurikauden
muodostumain päällä lepäävät kalkinpitoiset savi-

kerrokset. Tämä on siirrosten kautta erkaantunut
pohjoisen ja eteläisen I.-G:n vuorisemmista seu-

duista, joissa etupäässä graniitti ja gneissi val-

litsevat. Lounaassa ylänkö kohoaa Holavedissä
250 m:iin, saavuttaen etelässä Smälandin ylän-

köön liittyen 327 m. Pohjois-osassa Neriken raja-

seutujen ylämaa nousee 227 m:iin, ja Kolmärde-
nin alue Brävikenin pohjoispuolella 157 m: iin.

Vätternin rannalla on yksinäinen Omberg 263 m.
Vuoriseuduissa maa on usein hiekkaista, metsien
peittämää. — Vesistöjä on runsaasti, niiden kul-

kukelpoisuutta on kanavoimalla lisätty. I.-G:n
tasangon pohjoisreunaa kulkee Motalan-virta las-

kien Boren-, Roxen- ja Glan-järvien kautta Vät-
ternistä Brävikeniin. Tätä vesireittiä noudattaa
osak.si Göötan-kanava. Muita järviä on: Sommen,
T&kern, Tisnaren; jokia: Svartän, Stängän. —

Pääelinkeinot ovat maanviljelys ja karjanhoito;

25,8% on peltomaata, 5,8% luonnonniittyä; 1910

korjattiin kauraa I.29 milj. hl, sekaviljaa 1,88 milj.

hl, ruista 0,8 milj. hl, ohraa, vehnää, herneitä, pa-

puja, perunoita. Nautoja on (1909) 183,407, hevo-
sia 27,580, lampaita 56,498, sikoja 36,725. Nämä
elinkeinot, samoinkuin metsätalous tuottavat
yli oman tarpeen. Vähemmän tärkeä vuorityö
antaa rauta-, sinkki- ja hiukan kuparimalmia
(Ätvidaberg) sekä runsaasti rakennuskiveä:
hiekka- ja kalkkikiveä, marmoria Kolmärdenista;
sitä harjoittaa n. 1,000 henkeä. Teollisuus
on monipuolinen ja suurenmoinen (Motala, Norr-
köping, Finspäng) ; työntekijäin lukumäärä liki

20,000. Rauta- ja vesitiet hyvin kehittyneet;
paitsi Göötan-kanavaa on Kinda-kanava, joka yh-
distäen useita vesiteitä vie etelästä Roxeniin. —
Pääkaupunki Linköping. — Hedelmällinen
I.-G:n tasanko oli asuttu jo kivikauden aikana.
Vanhempina aikoina I.-G. muodosti itsenäisen
valtakunnan (kuninkaita m. m. Högne sekä kuu-
luisa Harald Hildetand), jonka rajoina pohjoi-

.sessa ja etelässä olivat synkät Kolmärdenin ja

Holavedin metsät. Ansgariuksen aikana 800-lu-

vulla I.-G. oli yhtynyt Svealandiin, omistaen
kristinopin aikaisemmin kuin viimemainittu.
Stenkilin suvun sammuttua 1125 itä-göötalaiset

valitsivat oman kuninkaan, jonka poika tosin uu-

delleen pääsi yhteiskuninkaaksi, mutta vielä pit-

kät ajat I.-G. säilytti suuren maakunnallisen it-

senäisyytensä omien laama uniensa johdossa. Ku-
ningas Albrektin aikana mainitaan I.-G:ssa

ensikerran kuuink. päälly.smies (1373). Sittem-
min se jaettiin kolmen voudin kesken, jotka maa-
kuntaa hallitsivat Hofin kuninkaankartanosta
.sekä lujista Ringstaholmin ja Stäkeborgin lin-

noista. I.-G:n hengellinen päämies keskiajalla

oli Linköpingin piispa, Ruotsin suurimpia mahti-
miehiä, Kustaa Vaasan poika Maunu sai herttua-

kunnakseen osan I.-G:ta, Vestan Stängin, joka

tultuaan kruunulle 1569 uudestaan joutui siltä

pois 1606 Stäkeborgin läänin kera herttua Juha-
nalle; hänellä se oli v:een 1618. Sotanäyttämönä
I.-G. ei suuremmassa määrässä ole ollut; keski-

ajalla siellä taistelivat folkungit, myöhemmin
tuntui sinne asti Daeken kapina, 1567-68 tanska-

lainen sotapäällikkö Rantzau hävitti koko tasan-

gon. Täällä tapahtui Stängän luona ratkaiseva

taistelu Kaarle herttuan ja kuningas Sigismuu-
din välillä 1598. — V. 1719 venäläiset partioret-

keläiset ryöstelivät rannikkoa. E. E. K.

Itä-Göötanmaan laki, Itä-Göötanmaan (ks. t.)

maakunnan muinoinen laki, joka siinä muodos-
saan, missä se on säilynyt meidän päiviimme,

on syntynyt 13:nnen vuosis. lopussa, ks. edel-

leen Maakuntalait. (O. K :nen.)

Itä-Hämeen maanviljelysseura perustettiin

1881 Päijänteen itäpuolella sijaitsevien, Hämee-
seen kuuluvien pitäjien maatalouden kohottami-

seksi, siis Mikkelin läänin maanviljelysseuran

alueelle. Seura toimi aluksi laajempana paikallis-

yhdistyksenä (alkuperäinen nimi oli ,,maalais-

seura") nauttien kuitenkin pienempää valtion-

avustusta. Vaikuttavimpana henkilönä tässä pie-

nessä, mutta verrattain vilkkaasti toimineessa seu-

rassa oli sen monivuotinen puheenjohtaja, maan-
viljelysneuvos Onni Schildt. V. 1906 pääsi

seura itsenäiseksi, suurempaa suoranaista valtio-

apua nauttivaksi, liitettyään alueeseensa Päijän-



1179 Itä-India—Itä-Intian saaristo 1180

teen länsipuoleltakin useita kuntia. Seuran kes-

kuksena on nykyisin Lahti. Tälle maanviljelys-

seuralle ominaista on, että sen johtokunnan muo-
dostavat paikallisyhdistysten edustajat. J. E. S.

Itä-India ks. 1 1 ä-I n t i a.

Itä-Indian saaret ks. Itä-Intian saa-
risto.
Itä-Inkerin rovastikunta käsittää keskisen

ja Nevan eteläpuolella olevan itäisen Inkerin yh-

teensä 372 suomalaista kylää; 50,507 as. Siihen

kuuluvat seurakunnat: Skuoritsa ja Eopsu, Tuu-
teri, Hietamäki, Tyrö, Serebetta, Venjoki 1. Sla-

vanka, Inkere ja Liissilä. Tällä alueella ovat,

paitsi Pietarin kaupunkia, jonka suomalaiset

kylät kuuluen kaupunkiseurakuntaan eivät ole

maalaisrovastikuntien alaisia, maakunnan enim-

m.ät maaseutukaupungit, kuten Oranienbaum,
Pietarhovi, Strelna, Pulkova, Tsarskoe Selo,

Krasnoe Selo y. m. K. S.

Itä-Intia, Etu-Intian, T a k a-I n t i a n

sekä 1 1 ä-I ntian saariston (ks. n.) yhteis-

nimitys.

Itä-Intian komppaniat olivat kauppaseuroja,

jotka 17:nnellä ja 18:nnella vuosis. perustettiin

kauppaa varten Itä-Intian kanssa ja joilla cli

tämä kauppa yksinoikeutenaan (vrt. Kauppa-
komppania). Vanhimmat sekä mahtavimmat
niistä olivat Englannin ja Hollannin I. k. —Etig-

lannin Itä-Intian A-omppa?ita perustettiin kruunun
antamalla vapaakirjecllä 1600. Kestettyään useita

taisteluita ja toimittuaan vaihtelevalla menes-

tyksellä se sai loistavia kauppavoittoja 1600-

luvun jälkipuoliskolla, esiintyi valtiollisena mah-
tina 1700-luvun keskivaiheilta saakka ja perusti

Englannin Itä-Intian siirtomaavallan. Kauppayri-
tyksenä se kuitenkaan ajanpitkään ei menes-
tynyt. V. 1814 siltä riistettiin Intian kaupan,
183;5 Kiinan kaupan monopoli; v:n 1858 kapi-

nan jälkeen Englannin kruunu otti Intian hal-

linnon Itä-Intian komppanialta omiin käsiinsä ja

itse komppania hajoitettiin (vrt. Intian kei-
sarikunta, historia). — Hollannhi Itä-Intian

komppania perustettiin 1602 yhdistämällä useita

pienempiä kauppaseuroja. Se valloitti portugali-

laisilta useimmat heidän alueistaan Itä-Intian

saaristossa ja mannermaalla anastaen m. m. Jaa-
van lisäksi Kap-maan. Sai alussa suuria voit-

toja ja oli mahtavimmillaan 1600-luvun lopussa,

rappeutui 1700-luvu'la; 1798 sen alueet julistet-

tiin valtion omaisuudeksi ja sen velat yhdistet-

tiin valtion velkaan. Se hajoitettiin lopullisesti

1800. Muita I. k:oja olivat: ranskalainen Un-
Intian komppania, perust. 1664. hajoitettu 1769,

toimi jotenkin huonolla menestyksellä; tanskalai-

nen Itä-Intian komppania 1616-50 ja 1670-1729,

luovutti vihdoin kaikki alueensa (Trankebarin
y. m.) oikeuksineen Tanskan valtiolle; sen sijaan

perustettiin Tanskaan aasialainen komppania
1732-1843; Ruotsin Itä-Intian komppania, perust.

1731, oli ainoastaan kauppaseura, suuntasi huo-
mionsa etupäässä Kiinaan, teki alussa kauppaa
hyvällä menestyksellä, myöhemmin huonosti, lak-

kasi 1814. G. Ii.

Itä-Intian meritie oli pitkät ajat keskiajalla

tärkeimpänä merenkulkijain ja löytöretkeilijäin

etsittävänä. Varsinkin senjälkeen kuin islamin-

uskoiset kansat olivat melkein kokonaan tukki-
neet sen kauppatien, jota myöten Intian kallis-

arvoiset tuotteet kulkeutuivat Euroopan kan-

soille, kävi meritien löytäminen Itä-Intiaan vält-

tämättömäksi. Kolumbus haki sitä lännestä,

josta oli seurauksena Ameriikan löytäminen, toi-

set koettivat päästä tuohon tarumaiseen maahan
purjehtimalla Afrikan ympäri. Portugalilaiset

ottivat tässä johdon käsiinsä. Henrik Me-
renkulkijan (k. 1460) toimesta ennätettiin

tätä tietä Sierra Leoneen, Bartholomeus
Diaz sivuutti Hyväntoivon-niemen 1486, ja vih-

doin toukok. 20 p. 1498 Vasco da Gama (ks. t.)

tuli Kalikutin satamaan Malabar-rannikolle.

Siten avautui Euroopalle tie uusille kauppa-
aloille, joiden rikkaudet aiheuttivat Euroopan
kaupan uudestisyntymisen ja taloudellisesti, usein

valtiollisestikin mahtavien kauppaseurain perus-

tamisen, samalla kehittäen merenkulku- ja laivan-

rakennustaitoa („Itä-Intian purjehtijat").

E. E. E.

Itä-Intian saaristo (Intian saaristo,
Malaijilainen saaristo, Insulinde,
Indonesia) on nimenä sillä laajalla saaris-

tolla, joka sijaitsee kummallakin puolella päivän-

tasaajaa Kaakkois-Aasian ja Pohjois- sekä Luo-
teis-Austraalian välillä. Se on muodostunut
useasta saaresta ja saariryhmästä; pinta-ala n.

2,031,000 km= ja asukasluku yli 45 milj. 1. 22

km^:llä. Asemansa mukaan saaret jaetaan kol-

meen ryhmään: ulompaan (itäiseen), johon

kuuluvat Molukit sekä Banda-, Amboina- ja

Ternate-ryhmät ynnä Filippiinit, sisempään
(etelässä ja lounaassa), johon luetaan Andamaa-
nit ja Nikobaarit, Sumatra, Jaava sekä Vähät-
Sundasaaret, sekä vihdoin keskimäiseen
ryhmään, joka käsittää Borneon ja Celebesin

sekä niihin kuuluvat saaret. Saarten geologi-

sesta rakenteesta päättäen ne aikaisemmin (en-

nen tertiäärikautta) suurena mantereena ovat

yhdistäneet Aasian ja Ausraalian. Tämä yhteys

hävisi viimemainittuna aikana, jolloin suuri

osa mannerta vajosi merenpinnan alle: jäljelle

jäi nykyinen laaja, pirstoutunut saaristo, jonka
eri osia paikoitellen syvät hautalaskeumat (toi-

sinaan yli 5,000 m) erottavat toisi.'^taan. Näit-

ten laskeumien reunoilla kohoavat melkoisen kor-

keat tulivuoret, jotka usea.sti samalla ovat saar-

ten korkeimmat huiput (3,000-4,000 m). — Vuori-

perusta on gneissiä ja kiilleliusketta (alkuvuorta),

jonka päällä on paleozooisia liuskeita, hiekka-

kiviä ja hiilikalkkeja sekä osaksi myös mesozooi-

sia ja tertiäärisiä muodostumia. Ilmanala
on troopillinen (keskilämpö 25°-27°), lämpö ta-

vattoman tasainen (vaihtelut eivät nouse 2°:een),

ko.steus suuri, sademäärä n. 2-4,000 mm. Val-

litsevat tuulet ovat luoteismonsuuni ja kaakkois-

pasadi. Kasvimaautieteellisesti I. on

yhtenäinen, selvästi troopillinen metsäalue, pää-

asiallisesti intialaisine muotoineen, joihin ete-

lässä kuitenkin on sekoittunut austraalialai-

sia, pohjoisessa itä-aasialaisia muotoja. Eläin-
kunta osoittaa saariston välittävää a.semaa kah-

den suuren mantereen välissä. Siellä esiintyy

sekä intialaisia, itä-aasialaisia että austraalialai-

sia muotoja. Pitkäaikaisen eristymisen tähden

kuitenkin monet saaret (Borneo, Celebes y. m.)

myös osoittavat paljon itsekuUekin ominaista.

Saarien oletetuista alkuasukkaista, tumma-
ihoisista negritoista, on vain pieni

määrä jäljellä. Nykyisenä pääväestönä ovat

ruskeaihoiset, suorat ukkaiset m a 1 a i j i t sekä

I
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papualaiset (idässä) , jotka ovat tummempi-
ilioisia, kälulrätukkaisia. Malaijit ovat jakaan-

tuneet useihin ruumiillisesti, kielellisesti ja si-

vistyksellisesti toisistaan hyvin eroaviin heimoi-

hin. Nämä 3 kansanrotua ovat nähtävästi jo

esihistoriallisella ajalla asuneet saarilla. Myö-
hemmin siirtyneitä ovat hindulaiset, arabialaiset

ja kiinalaiset sekä vähälukuiset eurooppalaiset.

Pääuskontona on islami, joka voitokkaasti edeten

itää kohti on tunkenut tieltään ennen laajalle

levinneen brahmalaisuuden. Varsinkin saarien

sisäosissa ja alemman kansan keskuudessa on
pakanuus vielä yleinen. Kristinoppi on vain
Filippiineillä voittanut suurempaa alaa espanja-

laisten jesuiittain harrastuksesta. — I.-I. s:n he-

delmällisyys ja muinainen aarrerikkaus teki siitä

aikaisin halutun s i i r t o m a a-a 1 u e e n, joka en-

sin melkein yksinomaan oli portugalilaisten hal-

lussa (16:nnen vuosis. alusta alkaen). N. vuosi-

sataa myöhemmin hollantilaiset alkoivat perustaa

siirtokuntia (ensinnä Jaavaan) , joita he aikojen

kuluessa niin laajensivat, että he, tungettuaan
portugalilaiset tieltään, lopuksi saivat suurimman
osan saaristoa haltuunsa. Siten suurin osa A 1 a n-

komaitten Intia nimistä siirtokuntaa nyk.

sisältyy I.-I: n saaristoon, missä se käsittää

1,520,628 km* ja 34,8 milj. as. Lähinnä suurin

siirtomaa-alue on Yhdj^svalloilla, jotka 1898 sai-

vat Filippiinit haltuunsa. Englannilla on
L a b u a n i n saari ja osa P o h j o i s-B o r n e o t a

sekä suojelusalueina viimemainitulla saarella

sijaitsevat Brunein ja Sarawakin sult-

taanikunnat, yht. lähes 206,000 km^ Portugalilai-

silla on jäljellä enää vain Timorin itäosa.

(I.-I. s:oon kuuluvista tärkeimmistä saarista ja

saariryhmistä ks. erikoisartikkeleja.) W. S-ni.

1 1 ä-I ntian saaristossa käännyttivät
jo 1602 perustetun hollantil. kauppaseuran pa-

pit suuren joukon alkuasukkaita kristinuskoon.
19:nnellä vuosis. ovat useat hollantilaiset ja pari

saksalaista lähetysseuraa työskennelleet osaksi

suurella menestyksellä. Celebes-saaren Minahassa
nimisessä pohjois-osassa ja Sumatran keski-osassa

olevassa Silindungissa on käännytystyö jo loppuun
suoritettu. 23 lähetysseuralla on 240 pappislähet-

tiä, 11 lääkäriä, 56 muuta maallikkoa ja 71 nais-

lähettiä sekä 3,466 alkuasukas-apulaista. 197 pää-

ja 858 sivuasemalla on näiden hoidossa n. 412,000
pakanakristittyä. Viimeksimainituista melkoinen
osa kuitenkin on jo luopunut lähetyksen hoidosta,

liittyen hollantilaiseen siirtomaakirkkoon. U. P.

Itäjärvi ks. A n c y 1 u s-j ä r v i.

Itäkanava (ransk. Canal de VEst), 1874-82 ra-

kennettu ransk. kanavalaitos, joka kulkee maan
itäosassa Maas-joesta Givefn kaupungin koh-
dalta Saöne-jokeen. Pituus 452 km, syvyys 2 m.
Kohoaa Mosel- ja Saone-jokien välillä 361 m: iin

yi. merenp. Rakennettu vars. kivihiilien kuljetta-

mista varten (lähes 4 milj. tonnia v:ssa).

Itä-Karjalan kansanopisto ks. Kansa n-

opisto.
Itä-Karjalan maanviljelysseura perustettiin

1893 Viipurin läänin itäisen osan alkuperäisten
maatalousolojen kehittämiseksi, kun nim. entisen

„läänin seuran" ei katsottu voivan tarpeeksi te-

hokkaasti toimia näissä syrjäseuduissa. Seura
sai heti alunpitäin suoranaisen valtioavun. Vilk-

kaamman paikallisen harrastuksen herättämiseksi
maatalouasioihin koetettiin seuran alueella

alusta alkaen toteuttaa n. s. piirikuntajärjes-

telmää. Maanviljelysseuran jäsenet muodostivat
aina sen piirikunnan, jonka alueella he asuivat.

Myöhemmin ovat kuitenkin maamiesseurat tul-

leet piirikuntien sijaan. Seuran kehitykseen ovat
varsinkin lehtori A. T h. G e n e t z sekä mais-
terit O. Nissinen ja T. Lehtinen tehok-
kaasti vaikuttaneet. Seuran aloitteesta saatiin

Salmin kihlakuntaan 1901 perustetuksi kolme
kiertävää maanviljelyskoulua, joista kukin työs-

kentelee talven aikana kolmessa eri palleassa,

noin 2 kuukautta kussakin. Seuran keskus on
Sortavalassa. J. E. S.

Itä-Kiinan meri (kiin. Tung-IIai)
,

jokseen-
kin matala (keskisyvyys 140 m) transgressioni-

meri Keltaisen-meren ja Riukiu-saarten välissä,

pinta-ala 1,24 milj. km-, suurin syvyys, n. 1,100 m,
sen itäosassa. (W. 8-m.)
Itämaalainen hevonen ks. Hevonen.
Itämaat. 1. Alaltaan epämääräinen maantie-

teellinen käsite, jonka vastakohtana on länsimaat.

I. sana on pidettävä käännöksenä lat. O r i e n s

sanasta, jolla tarkoitettiin Roomasta idässä ole-

via maita, etupäässä Etu-Aasiaa ja Egyptiä (,,Van-
hat itämaat"). Kuu Rooman valtakunta jaettiin

(395 j. Kr.), ruvettiin tätä nimeä käyttämään
Itä-Rooman valtakunnasta 1. Bysantista. Vihdoin
arabialaisten ja islamin levittyä Afrikkaan sen

pohjoisosa Marokkoon saakka ja muhametti-
lainen osa Sudaniakin välistä luetaan itämai-

hin kuuluviksi. Itä-Aasiaa tavallisesti sano-

taan äärimmäisiksi itämaiksi (ransk. „Extreme
orient"). Itämaitten kaikin-puolista tutkimusta
harrastavia seuroja ovat m. m. ,,Asiatic Society

of Bengal" (perust. 1784), „Societ$ Asiatique"
(perust. 1822), ,,Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland" (1834), „Americau Oriental

Society" (1842), „Deutsche Morgenländische Ge-

sellschaft" (1845), „Deutsche Orient-Gesellschaft"

(1898) ja „Association Internationale pour Tex-

ploration historique, archeologique, linguistique et

ethnologique de TAsie Centrale et de 1'Extreme

Orient" (1903), jolla on erityinen valiokunta

Suomessakin, vrt. erikoisartikkeleita Itämaitten

eri maista. K. T-t.

2. Varhemmalla keskiajalla Suomen nimityk-

senä („Partes orientales", „ÖsterIandli"). Ljungi
Tuomaanpojan suom. lainkäännöksessäkin ,,Idän

miehet" merkitsee Suomen saaristolaisia ja

rannikkolaisia. Epäilemättä on tämä nimitys

yhteydessä muinaisten skandinaavien „Itämaa"
(mistrvegr) sanan kanssa, jolla he nimittivät

kaikkia Itämeren itä-, joskus sen eteläpuolellakin

olevia maita. K. G.

Itämainen kirkko 1., kuten virallinen nimi-

tys kuuluu. Idän oikeauskoinen kato-
linen ja apostolinen kirkko; sen tun-

nustajat nimittävät sitä oikeauskoisek.si
(ortodoksiseksi) kirkoksi. Jo varsin

aikaisin on latinalaisen ja kreikkalaisen kristi-

kunnan välillä huomattavissa katsantokantojen

eroavaisuuksia, ja kun Rooman valtakunta v. 395

jakaantui kahtia, pääsivät nämä eroavaisuudet

entistään paremmin kehittymään. Kansainvael-

luksen ja Länsi-Rooman häviön aikana läntinen

kirkko voi vapaasti rakentaa paavinvallan ja sen

ympärille koota koko läntisen kristikunnan, jota-

vastoin idän kirkolliset olot keisarivallan joh-

dolla järjestettiin yhdenmukaisesti valtiollisten
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ja yhteiskunnallisten olojen kanssa, siten että nel-

jää valtiollista piiriä (diceceses) tuli vastaamaan
yhtä monta kirkollista, joita kutakin johti patri-

arkka. Konstantinopolin patriarkka oli ylin ar-

vossa (Kalkhedonin päätös v:lta 451). Justinia-

nus I:n lainsäädännön kautta itäisen valtakun-

nan kirkko sai sille ominaisen järjestysmuodon

ja samaan aikaan ero katsantokannassa itäisen ja

läntisen kirkon kesken on yhä selvemmin huo-

mattavissa. Kristus on idän kristityille jonkin-

lainen kuolemaa väkevämpi luonnonvoima, joka

on tullut maailmaan ja voi pelastaa ihmisen kuo-

lemasta. Koko kri,stologisen dogmin — Itämaisen
kirkon päädogmin — rakenne on ulkopuolella

historiallisen Kristuksen konkreettista persoonaa,

ja lunastus kuolemasta käsitetään aivan realisti-

sesti jonkinlaiseksi ikäänkuin lääkeaineen taika-

voimalla suoriutuvaksi tapahtumaksi. Augusti-

nuksen synti- ja armo-opin itämainen kirkko hyl-

kää: ihmisen siveellinen arvo riippuu kokonaan
hänestä itsestään. Kristinuskon siveellinen ja

puhtaasti uskonnollinen aines ovat keskenään
verrattain höllässä yhteydessä. Mutta kaikesta

tästä huolimatta on yhtäkaikki muistettava, että

itämaisessa kristillisyydessä on paljon tosi-

evankeelista sävyä, enemmän kuin room-kat.

kirkossa. — Bysantin uskonnollisen elämän
ihanne on hiljainen mietiskely. Tästä on seu-

rauksena m. m. pysähdys kaikilla aloilla, myös-

kin dogmikehityksessä: Itämainen kirkko on kai-

kessa pääasiassa vieläkin Kalkhedonin päätök-

sen kannalla. Intellektualismi, s. o. huolen-

pito oikeasta opista, ja ritualismi ovat tyreh-

dyttäneet aikoinaan niin lupaavan kehityksen. —
Kultti- ja mysteerilaitos. jolla itämaisessa kir-

kossa on erittäin suuri merkitys, on tavat-

toman rikas. — Eusimäinen ski.sma idän ja

lännen välillä sattui v. 484, jolloin paavi Fe-

lix III monofysiittisen riidan takia sanoi

irti kirkollisen yhteyden Konstantinopolin patri-

arkan Acaciuksen kanssa ; v. 519 riita sovittiin,

mutta 867 Konstantinopolin patriarkka Photius
(ks. t.) moitti länsimaasta kirkkoa siitä, että se

oli väärentänyt nikaia-konstantinopolilaisen tun-

nu.stuksen lisäämällä siihen, että Pyhä Henki käy
ulos Isästä- ja P o j a s t a (s. o. sanan filioque) ;

samalla Photius viittasi eroavaisuuksiin kultissa.

Tämäkin skisma sovittiin vähitellen, mutta kun-
nianhimoisen Mikael Cserulariuksen ollessa Kons-
tantinopolin patriarkkana ja jäntevän Leo IX: n

Rooman paavina erimielisyydet kärjistyivät sii-

hen määrin, että länsi- ja itämaisen kirkon ero

1054 tuli lopulliseksi. Myöhemmin tehdyt sovitte-

luyritykset (Lyon'in kokouksessa 1274 ja Firen-

zen kokouksessa 1439) eivät johtaneet mihinkään
tuloksiin, ja kun Konstantinopoli 1453 joutui

turkkilaisten valtaan, oli ero peruuttamaton. Uu-
della ajalla on tullut uusi erottava dogmi lisää,

nim. Vatikaanin kokouksessa 1870 hyväksytty
paavin erehtymättömyys. Leo XIII tosin kierto-

kirjeessään 1894 lausui toiveita molempien kat.

kirkkojen yhdistymisestä, mutta oikumeeniuen
patriarkka Anthimos VII vastasi tähän 1895 ver-

rattain kylmästi; uusi patriarkka Joakim III

käytti 1902 kirjeessään sovinnollisempaa sävyä.— Jo monofysiittisen riidan aikana syyrialaiset,

egyptiläiset, armeenialaiset y. m. olivat luopuneet
valtakunnan kirkosta ja 600-luvulla islamin voi-

tot yhä .supistivat sen alaa. Sen sijaan liittyi

itämaiseen kirkkoon slaavilainen maailma (lu-

kuunottamatta puolalaisia ja Böömin ja Mährin
tsekkiläisiä). Turkkilaisvallan aljettua, jolloin

uskonnonvapaus ja entinen kirkollinen järjestys

jäi ennalleen, mutta joka sittenkin nöyryyttävänä
ikeenä painoi kirkkoa, ruvettiin kiinnittämään
toiveita Venäjään, joka 1589 oli saanut Mosko-
vaan oman patriarkan, ja kun Venäjä 17:nnellä

vuosis. kohosi eurooppalaiseksi suurvallaksi,

siirtyi itämaisen kirkon painopiste vähitellen

sinne. Nykyjään kuuluu Itämaiseen kirkkoon 16

itsenäistä (.,autokefaalista") kirkkokuntaa: 1)

Konstantinopoli, jonka patriarkka (oiku-

meeninen patriarkka) on muita ylempi arvossa.

Ainoastaan hän saa vihkiä pyhän voiteen kai-

kille muille kirkoille (lukuunottamatta Venäjää
ja Romaaniaa) . Hänen alaisiaan on 74 metropo-

liittaa ja hänen piirinsä käsittää turkkilaisen

osan Balkanin niemimaata (2'/-5 milj.). 2. Alek-
sandrian patriarkaatti (60,000), 3)

Antiokia, 4) Jerusalem, 5) Kypros.
6) Venäjä, 7) K a r 1 o v c e, Unkarin serbia-

laisten metropoliittakunta, 8) Montenegro.
9) Sinai, 10) Kreikka. 11) Nagy-Sze-
b e n. Unkarin romaanialaisten metropoliitta-

kunta, 12) Bulgaaria, 13) Czernowitz,
Bukovinan ja Dalmatsian metropoliittakunta.

14) Serbia, 15) Romaania ja 16) Bos-
nia ja Hertsegovina. Itämaisen kirkon

koko jäsenluku on noin 108 milj., joista Venäjällä

78,117.000; Kreikassa 1,9 milj.; muussa osassa

Balkanin niemimaata sekä Kreetassa 13,457,000;

Itävalta-Unkarissa 5,521,000; muussa osassa Eu-

rooppaa joitakin tuhansia; Aasiassa 9,220,000 ja

Amer iikassa n. 100.000. — Tämä jakaantuminen
eri kirkkoihin, joka on yhteydessä valtiollisen ja

kansallisen vapautumisen kanssa, on synnyttänyt

jonkunlaisen kuilun eri maakirkkojen välille.

Itämainen kristillisyys ja kirkko on nim. mitä

likeisimmässä yhteydessä kansanelämän kanssa.

Mutta kansallisten eroavaisuuksien ohella on ole-

massa paljon koossapitäviä siteitä: 1) Yhtei-
nen kanoninen oikeus. Jo Justinianus

I:n aikana ruvettiin yhdistämään toisiinsa Itä-

Rooman kirkkoa koskevia määräyksiä (kanones)

sekä niitä osia Ju.stinianuksen lainsäädännöstä

{7iomoi), jotka koskivat kirkkoa. Tätä yhdistys-

työtä jatkui seuraavina vuosisatoina, ja niin syn-

tyi Xo»wka7wn, joka on Itämaisen kirkon kirkko-

oikeudelli.sen elämän perusta ja joka sitäpaitsi

järjestelee erinäisiä yhteiskunnallisenkin elämän
suhteita. Venäjällä (kuten muilla slaavil. kan-

soilla) on tästä lakikirjasta oma käännös, Korm-
tsaja kniga, joka on voimassa v:sta 1274 alkaen.

Tietysti liittyy Nomokanoniin uudempaakin lain-

säädäntöä. Sitä toimittaa synodi, joka eri

maissa on eri tavalla kokoonpantu (kaikkialla

siihen kuuluu joku määrä maallikoltakin). Val-

tion ja hallitsijan oikeus sekaantua kirkon elä-

mään on itämaisessa kirkossa kaikkialla tun-

nu.stettu (ks. Caesareopapismi) ja kaik-

kialla sitä oikeutta käytetään varsin suuressa

määrässä. 2) Yhteinen d o g m a. Itämainen
kirkko pitää oppinsa ensimäisenä perustuksena

Raanuittua. Periaatteessa on sen lukeminen maal-

likoillekin sallittua, jonka tähden raamatunkään-
nöksiä on toimitettu, mutta käytännössä se enim-

mäkseen syrjäytetään. Raamatun rinnalla on

erittäin tärkeä sija perintätiedolla, sellai-
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sena kuin kreikkalaiset kirkkoisät ja seitsemän

ensimäistä oikumeenista konsiilia sen ovat esit-

täneet. Tärkein ja oikeastaan ainoa ehdottomasti

sitova Itämaisen kirkon tunnustuskirja on n i-

k e a 1 a i sk onstantinopolilainen tun-
nustus. Muista tunnustuskirjoista, jotka oi-

keastaan ovat vain tuon tärkeimmän selityksiä,

mainittakoon :Confessio orthodoxa, v :lta

1638, Confessio Dosithei v:lta 1672 ja

patriarkka Gennadiuksen uskontun-
nustus Muhammed II: lie. Filaretin ven. kat-

kismus (v:lta 18öT) on myös verrattain laajalle

levinnyt. 3) Miltei tärkein Itämaisen kirkon

yhdistävä side on yhteinen kultti, se kun
on se uskonnollis-kirkollisen elämän muoto, joka

kansantietoisuuteen on lujimmin juurtunut. Seu-

rustelu Jumalan kanssa tapahtuu mysteerikultin

avulla, monien merkkien, kuvien ja vihkimysten

avulla. Yhteistä kultti-kieltä ei ole (neljä eri

kieltä on käytännössä: kirkollinen kreikka, sla-

vonian, romaanian ja arabian kieli), mutta muu-
ten kultti on muodoltaan ja sisällykseltään kaik-

kialla yhtäläinen. Itämaisella kirkolla on omat,

sille ominaiset pyhimykset, paastot ja juhlat.

Jo ennestään lukemattomien pyhimysten sarjaan

liitetään yhä uusia. Pyhimykset, jotka luonnol-

lisesti tekevät ihmeitä, ovat alemmalla sivistys-

asteella oleville miltei Jumalan arvoisia. Neljä

vuotuista paastoa on: pitkäpaasto ennen pää-

siäistä, apostolipaasto pääsiäisenjälkeisestä sun-

nuntaista lähtien, Maarianpaasto 1 p:stä elok.

ja adventtipaasto. Ainoastaan ensiksi mainittu

on 40 päivän pituinen. Mutta kun itämainen
kirkko ei paastoa lauantaina eikä sunnuntaina,
kestää sen paastoaika 8 viikkoa, jotavastoin

room.-kat. kirkossa 6 Vs viikkoa (Photiuksen

ajoista saakka tärkeimpiä eroavaisuuksia itä- ja

länsimaisen kirkon välillä). Juhlia on runsaasti;

ne jakaantuvat suuriin (luvultaan 12), keskisuu-

riin ja pieniin. Vaikka useina pieninä juhlina

saa tehdä työtä, ei vuoden työpäivien luku ko-

hoa yli 260-270. Sakramentteja on itäm.

kirkossa Lyon'in kokouksesta (1274) alkaen 7,

nim.: a) kaste, johon liittyy b) voitelu
(edellinen puhdistaa synnistä, jälkimäinen välit-

tää uudestisyntymistä) ; c) ehtoollinen, jossa

sekä papeille että maallikoille jaetaan molempia
aineita (leivän tulee, toisin kuin room.-kat. kir-

kossa, ehdottomasti olla hapanta) ; muuttumis-
(transsubstantsiatsioni-) ja messu-uhriopit samat
kuin room.-kat. kirkossa; d) rippi, johon
kaikista sakr;'menteista vähimmin pannaan pai-

noa; e) rukousöljy (eukhelaion), vastaa ta-

vallaan room.-kat. kirkon viimeistä voitelua,

mutta sitä käytetään sairaustapauksissa silloin,

kun on toivoa ruumiillisesta parantumisesta; sen

saavuttaminen on suuri etu; f) avioliitto ja

g) papiksivihkiminen. — Hierarkki-
sessa arvoasteikossa on kolme pääluok-
kaa: diakonit, presbyteerit (papit) ja piispat.

Diakonien alapuolella on vielä kirkollisia viran-

omaisia; pappeja on useita eri arvoasteita, sa-

moin piispoja (piispa, arkkipiispa, metropoliitta,

patriarkka). Piispoja alemmat kirkonmiehet saa-

vat mennä kerran naimisiin, ei kuitenkaan les-

ken kanssa. Ylempi papisto otetaan tavallisesti

luostareista; alempi papisto on useimmiten var-

sin alhaisella sivistysasteella. M u n k k i 1 a i-

toksessa ei ole eri veljeskuntia; periaatteessa

38. m. Painettu ^U\\.

on vieläkin Basilius Suuren sääntö voimassa,

vaikka eri paikoilla on joitakin eri vivahduksia.

Ominaista on m. m. se, että ainoastaan sivey-

den lupaus ehdottomasti vaaditaan. Luostareita

on sekä munkkeja että nunnia varten. Paitsi

vars. luostareita (monasteria, laura), on olemassa
munkkikyliä (sketai) ja erakkopaikkoja (kelliä).

[Loofs, „Symbolik oder chr. Konfessionskunde"
I (1902) ; Kattenbusch, „Lehrb. der vergl. Kon-
fessionskunde", I. „Die orth. anatholische Kirche"
(1892) ; W. Norden, ,,Das Papsttum und Bysanz,
Die Trennung beider Mächte und das Problem
ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergang des

byzant. Eeichs" (1903) ; O. Hiibner, ,,Geogr. sta-

tist. Tabelle" (Konfessionsstatistik) .] K. ö.

Itämainen kysymys on kysymys niiden vai-

keuksien ratkaisemisesta, joita Turkin valtakunta
on tuottanut Euroopan valtiotaidolle. Kun Turkki
1700-luvun alusta lähtien alkoi heikontua, houkut-
teli tämä seikka aluksi Venäjää, myöhemmin
muita Euroopan valtioita yrittämään sen kustan-
nuksella lisätä alueitansa. Houkutus on ollut

sitäkin suurempi, kun Turkin maantieteellinen
asema on erinomaisen tärkeä sekä sotilaallisessa

suhteessa että yleisen maailmankaupan kannalta:
sen hallussa ovat sekä tie Mustalle-merelle että

suorin tie Intiaan, Suezin-kanavakin kun on ol-

lut, ja on yhä vielä nimellisesti, Turkin aluetta.

Itämainen kysymys onkin sen johdosta etenkin
viimeisten sadan vuoden kuluessa ollut niin

tärkeänä tekijänä Euroopan politiikassa, että

saattaa sanoa etukädessä juuri sen useimmiten
määränneen suurvaltojen keskinäiset suhteet ja

ryhmitykset. Kysymyksen ratkaisun vaikeutta on
vielä suuresti lisännyt se, että Turkin muhametti-
laisten ja kristittyjen alamaisten välinen risti-

riita ja hallituksen tahdonpuute tai kykenemättö-
myys sen sovittamiseen sekä kansallinen hajanai-

suus ovat vaatineet Euroopan valtain puuttu-
mista Turkin sisällisiin oloihin. Aina 1700-luvun
loppuun saakka Euroopan valtiot katsoivat kris-

tillisyytensä velvoittavan pitämään Turkkia vi-

hamieheuä, mutta siitä lähtien tämä näkökanta
yhä selvemmin on saanut väistyä hyötynäkökan-
nan tieltä; milloin omat edut niin ovat vaatineet,

ovat vallat olleet valmiit tarttumaan aseisiinkin

Turkin eheyden säilyttämiseksi. Kauan noudatti-

vat vallat itämaisessa kysymyksessä vaihdellen

kahta erisuuntaista politiikkaa, sekaantumis- ja

loukkaamattomuuspolitiikkaa, milloin on toinen,

milloin taas toinen ollut määräävänä. 1800-luvun

lopulla saattaa sitten sanoa joutuneen käytän-

töön kolmannen menettelytavan, reformipolitiikan,

joka, pitäen kiinni Turkin eheyden säilyttämi-

sestä, on vaatimalla sisällisten uudistusten toi-

meenpanemista pyrkinyt selvittämään vaikeuk-

sia ainakin toistaiseksi. — Itämainen kysymys oa

ollut polttavimmillaan Kreikan kapinan aikana
(1821-29), Egyptin yrittäessä vallata Syyrian
(1833-40), Krimin sodan aikoihin (1850-luvulla)

ja melkein taukoamatta v:sta 1875-76 lähtien, jol-

loin puhkesivat Bosnia-Hertsegovinan ja Bulgaa-

rian kapinat ja Serbian ja Montenegron hyök-

käyssota laajoine seurauksineen: Venäjän voit-

toisa retki „uskonveljiä ja heimolaisia auttamaan"
ja Euroopan suurvaltain väliintulo Bismarckin
johdolla estämään Venäjää toteuttamasta suunni-

telmiaan. Berliinin kogressin (1878) välittömiä

seurauksia oli suurvaltojen entisestään kiihtynyt
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kilpailu vaikutusvallasta Balkauiu pikkuvaltioissa

ja itse Turkissa sekä osittain siitä, osittain

Turkin sisällisistä uskonto- ja kansallisuus-risti-

riidoista johtunut vaikeus saada selvitetyiksi lak-

kaamatta ilmaantuvia uusia pulmia. V. 1885 nou-

see Itä-Rumeelia kapinaan, heti seu jälkeen puhkee
sota Serbian ja Bulgaarian välillä. Kreetan kysy-

mys käy yhä pulmallisemmaksi, armeeuialais-veri-

löylyt panevat kuohuksiin koko sivistyneen maail-

man, ja kenties vaikein kaikista, Makedonian
kysjTnys, uhkaa tehdä tarmokkaimmatkin pon-

nistukset tyhjiksi. Kolmatta vuosikymmentä oli

Euroopan suurpolitiikassa polttavana myöskin
Egyptin kysymys, joka nousi Englannin miehi-

tettyä (1882) Egyptin. Kaikkien näiden, ja mo-

nien muiden itämaisen kysymyksen erikoiskysy-

mysten ohella on tuontuostakin noussut päivä-

järjestykseen sitkeä Bosporin eli Dardanellein ky-

symys, jolla jo on satavuotiset vaiheensa. Tär-

keän käännekohdan itämaisen kysymyksen histo-

riassa muodostaa Turkin vallankumous 1908:

Turkin sisällisesti voimistuessa suurvaltojen ei

enää sovi eikä ole tarvis esiintyä samaan tapaan
käskijöinä kuin ennen. [E. af Wirs6n, „Balkan-
folken och stormakterna", 1909.] E. B.dt.

Itämainen sota (1. Krimin sota; 18.53-56).

Itävallan liittolaisena a.sekäsin tukahutettuaan
Unkarin kansan vapaudenpyrkimykset keisari

Nikolai I empimättä julisti luovansa ikeen sorron-

alaisten Balkanin kristittyjen niskoilta.

Alkujaan varsin merkityksettömät, Palestiinan

pyhäkköjen omistamista koskevat riidat antoivat

N:lle aihetta paljastaa Balkanin-politiikkansa

tarkoitusperät. Tsaarin lähettiläänä ruhtinas

Mensikov mitä ylimielisimmällä tavalla esitti

sulttaanille Venäjän uhkavaatimukset, joiden yti-

menä oli keisarin tunnustaminen Turkin valta-

kunnan kreikkalais-kristinuskoisten ylimmäksi
suojelijaksi. Peljäten moisiin vaatimuksiin myön-
tymisen aiheuttavan vallankumouksen ja luottaen

länsivaltojen apuun Portti epäsi Venäjän ulti-

maatumin, jolloin heti kaksi ven. armeianosastoa
valtasi Moldovan ja Valakian ruhtinaskunnat.
Sulttaani vaati sodan uhalla, että venäläisten

oli 14 päivässä poistuttava miehittämistään
alueista. Kun tätä vaatimusta ei noudatettu,

juli.sti Turkki sodan.

Englannin ja Ranskan puuttuminen sotaan
aiheutui lähinnä turkkilaisen laivaston hävittä-

misestä Sinopen satamassa (marra.sk. 30 p. 1853)

sekä Venäjän ulikaavista hankkeista Persiassa

ja Afganistanissa. Turhaan vaadittuaan Venäjää
poistamaan joukkonsa Tonavan ruhtinaskunnista,

länsivallat maalisk. 27 p. 1854 julistivat sille

sodan. \'arnassa yhtyneiden engl. ja ransk. armeio-

jen ylipäälliköt, marsalkat Raglan ja de Saint-

Arnaud. päättivät yhteisen hyökkäyksensä esi-

neeksi valita Mu.staa-merta hallitsevan Sevasto-

polin linnan. Syyskuussa 58,000 liittoutunutta,

joihin 7,000 turkkilaista yhtyi, nousi maihin
Krimin länsirannikolla olevaan Eupatorian kau-
punkiin; Sevastopoli.sta heitä vastaan rientänyt
ruhtinas Men.sikcv voitettiin Alman taistelussa

(.syysk. 20 p. 1854), ja viikkoa myöhemmin liit-

tolai.set alkoivat saartaa Sevastopolia (ks. t.).

jota he, yhä kartuttaen joukkojaan sekä saaden
apua liittokuntaan myöhemmin yhtyneeltä Sardi-

nialta, kolmesta murtamisyrityksestä (Inkerma-
nin, Eupatorian ja Tsornajan) .sekä leirissä rai-

voavan koleran tuhotöistä huclimatta HVa kuu-

kautta piirittivät. Syysk. 8 p. 1855 Mac Maho-
niu johtamat ranskalaiset väkirynnäköllä val-

loittivat linnan päävarustuksen, Malakov-tornin:

Sevastopolin kohtalo oli sillä ratkaistu, ja yön
turvissa venäläiset räjäyttivät muut varustuk-
sensa ilmaan, upottivat viimeiset sotalaivansa ja

peräytyivät vuoristoon.

Jo puoli vuotta varhemmin oli keisari Nikolai

kuollut. Valtaistuimelle noustuaan Aleksanteri II

tosin julisti jatkavansa isänsä politiikkaa, mutta
o.soittautui .sen ohella olevansa taipuvainen .so-

vintoon ryhtymällä uusiin rauhanneuvotteluihin.

Sevastopolin kukistuttua Englanti ja Ranska oli-

vatkin saavuttaneet ne voitot, mitkä sodan tar-

joomista eduista olivat merkit.sevimmät: Ranska
sotamainetta ja valtiollisen johtoa.seman. Eng-
lanti ylivallan itäisillä vesillä, venäläisten hä-

vitettyä Mustan-meren-laivastonsa. Sotavoimien
riittämättömyyden vuoksi liittolaisten oli tyy-

dyttävä Sevastopolin anastamiseen, saattoipa lin-

nan säilyttäminenkin ajanpitkään käydä heille

hankalaksi. Vielä oli suurin osa Krimin niemi-

maata Gortsakovin armeian hallussa, ja Aasiassa
venäläiset voitollisin asein tunkivat turkkilaiset

tieltään (Karsin linnan valloitus marrask. 27 p.

1855). Masentavan vaikutuksen liittoutuneihin

teki niinikään Itämeren rantamaihin suunnattu-
jen sotaliikkeiden epäonnistuminen.

Suomenkin etäisiin rantoihin ulottuivat

maailmansodan kuohulaineet. Maaliskuussa 1854,

jo ennen sodanjulistusta, lähti engl. laiva.sto.

amiraali Sir Charles Napierin johtamana Port.«-

mouthin satamasta kohti Itämerta; sitä seurasi

myöhemmin keväällä vara-amiraali Parseval-

Descheues'in komentama ransk. eskaaderi. Itäme-
rellä yhdyttyään ne muodo.stivat 80: n aluksen

siuiruisen laivaston, jossa oli 43,110 miestä ja

3,652 tykkiä. Suomessa, jonka kurjaa puolustus-

tilaa hallitus kaikin voimin koetti parantaa,

otaksuttiin vihollisten aikovan valloittaa Helsin-

gin ja hävittää Viaporin laivaston. Sodan alku-

aikoina liittolaisten toiminta kuitenkin rajoittui

pariin mitättömään kahakkaan (Tammisaaren ja

Hankoniemen, toukok. 20 ja 22 p. 1854i. kauppa-
laivojen anastamiseen ja ryöstöretkeilyjen toi-

meenpanemiseen pitkin Pohjanlahden rannikkoa.
Toukok. 30 p. rear- (konter-) amiraali Plumridge
tuhosi Raahen satamassa olevat kauppalaivat,

kaupungin laivaveistämön sekä hirsi- ja terva-

vara.stot, ja kesäk. 2 p. Oulu joutui saman-
tapaisen ryöstön alaiseksi. Moinen arvoton anka-

ruus (jota arvo.steltaessa kuitenkin on otettava

huomioon, että Suomen veistämöissä sodan va-

ralle rakennettiin tykkiveneitä ja että hallitus

nimenomaan pyrki kiihottamaan maamme meren-
kulkijoita ja kalastajia ,,omin neuvoin hätyyt-

tämään ja vahingoittamaan viliollista") oli vain

omiaan synnyttämään katkeruutta Suomen ran-

nikkoseutujen asujamissa, antoipa se aihetta väli-

kyselyynkin Englannin parlamentissa. Kokkolan-
sakin englantilaiset yrittivät tuhota kaiken „kiel-

letyn tavaran", mutta heidän hankkeensa teki

tyhjäksi kaupungin suoiualaisten ja venäläisten

puolustajien rohkea esiintyminen (kesäk. 7 p.

1854). Ainoa positiivinen tulos koko kesäkauden
sodankäynnistä oli B o m a r s u n d i n linnoi-

tuksen valloitus (elok. 16 p. 1854i ja hävittä-

minen.
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1855-vuodeu sota alkoi sekiu tarkoituksetto-

malla risteilemisellä Ttämereu vesillä. Aivan sa-

moin kuin edellisenä kesänä joutuivat Suomen
rannikot nytkin vihollisten ryöstön- ja hävittä-

mishimon uhriksi. Milloin kahakoitiin Hanko-
niemellä (5 p. kesäk.), Raumalla (2 p. heinäk.),

tahi Viipurin edustalla (13 p. heinäk.), milloin
pommitettiin Uuttakaupunkia (6 p. heinäk.), Ha-
minaa (21 p. heinäk.) tahi Kotkaa (27 p. heinäk.),

milloin torjuttiin englantilaisten maihinnousu-
yritykset Vaasassa (8 p. elok.), Kokkolassa (9 p.

syysk.) tahi Pietarsaaressa (6 p. marrask.). Elok.

9 ja 10 p. 1855 liittoutuneiden laivastot pommit-
tivat Viaporia, pommituksellaan kuitenkaan mi-
tään voittamatta.

Ruotsin jouluk. 14 p. 1853 antamasta ja

valtojen hyväksymästä puolueettomuudenjulis-

tuksesta huolimatta Englannin ja Ranskan halli-

tukset tekivät voitavansa houkutellaksensa Ruot-
sia (samoin kuin puolueetonta Tanskaakin) asiaan
osalliseksi. Laajaperäisiä valtiollisia suunnitelmia
luotiin — olipa puhetta Norjan jälleenliittämi-

sestä Tanskaan ja Suo m e n yhdistämisestä
Ruotsiin. Itämeren sodan tuloksettomuudesta neu-

vottelut syyspuoleen 1854 saivat uutta virikettä,

ja jälleen omistettiin Suomelle ja sen valtiolliselle

asemalle huomiota. Lordi Clarendon selitti kui-

tenkin Ruotsin lähettiläälle, etteivät länsivallat

Suomen erottamista Venäjän yhteydestä saatta-

neet panna välttämättömäksi rauhanehdoksi, jos-

kin Englanti mielellään näki Ruotsin ja Suomen
jälleen yhdistyvän. Kesällä 1855 oli jo länsival-

tojen huomio kiintynyt uuteen valtiolliseen ky-
symykseen. Venäjän pyrkimyksiin anastaa itsel-

leen jalansijaa Jäämeren rannikolla, jonka joh-

dosta Suomen asia raukesi. Neuvotteluista syn-

tyi vihdoin marrask. 21 p. 1855 n. s. „m a r r a s-

kuuntraktaatt i", jonka määräysten mukai-
sesti Ruotsin ja Norjan kuningas ei saanut Venä-
jälle luovuttaa tahi vaihtaa Ruotsi-Norjan aluetta,

eikä myöskään Venäjälle myöntää laidun-, kalas-

tus- tahi muuta oikeutta mainituilla alueilla tahi

niiden rannikoilla. Ranskan ja Englannin ma-
jesteetit sitoutuivat, siltä varalta että Venäjä
tässä tarkoituksessa esittäisi vaatimuksia talii

ahdistaisi Ruotsi-Norjaa, riittävin asevoimin tor-

jumaan moiset hankkeet.
Vielä suuremmassa määrässä kuin marraskuun-

traktaatti oli toinen tapaus omiansa rauhan-
tekoa jouduttamaan. Ruhtinas Gortsakov oli tosin

selittänyt tapausten tehneen venäläiset mykiksi,
joskaan ei kuuroiksi, mutta kun Itävalta jouluk.

1855 uhkaavalla tavalla esitti rauhanteon perus-

taksi Lontoon ja Pariisin kabinettien heinäk. 22

p. 1854 määrittelemät vaatimuk.set, samalla vaa-

tien Mustanmeren puolueettomaksi tekemi.stä ja

Tonavan suualueiden luovuttamista, palautui Ve-
näjän puliekyky odottamattoman pian. Itävallan

luonnos hyväksyttiin Wienin preliminäärineu-
votteluissa, jonka jälkeen rauha telitiin Parii-

sissa maalisk. 30 p. 1856. Valloitetut alueet palau-

tettiin entisille omistajilleen lukuunottamatta To-
navan suulla olevaa Bessarabian aluetta. Tona-
van ruhtinaskunnat joutuivat rauhanteossa osal-

lisina olleitten valtojen suojeluksen alaisiksi.

Tonava julistettiin laivaliikenteelle vapaaksi ja

Musta-meri puolueettomaksi, kaikkien kansakun-
tien kauppalaivastoille avoimeksi mereksi, jonka
vesillä Venäjän ja Turkin sallittiin pitää vain

10 pientä vartioalusta kummankin. Turkki tun-

nustettiin Euroopan valtojen järjestelmän jäse-

neksi, ja suurvaltojen tuli tästälähtien valvoa
Portin muhamettilaisten ja kristittyjen alamais-
ten oikeuksien tasoittamista. Eräässä erikois-

sopimuksessa määrättiin, ettei Venäjä vastaisuu-
dessa saanut linnoittaa Ahvenansaaria eikä niille

rakentaa tahi niillä ylläpitää sotilas- tahi laivas-

toasemaa; joukkojen sijoittamisesta Ahvenan-
maan saaristoon sitävastoin ei mitään sopimusta
vahvistettu. Merkityksellisin Itämaiden sodan
Venäjälle tuottamista tappioista oli kuitenkin
valtiollisen johtovallan menettäminen Ranskalle.
Suomi kärsi sodan johdosta tuntuvia aineellisia
vaurioita. Kotimaisten joukkojen muodostami-
nen (Suomen ruotuväkilaitos uudistettiin 1854)
ja ylläpito aiheutti valtiolle 2,267,9;'>5 rupi. 82 kop.
ylimääräiset menot, tykkiveneiden rakentaminen
64,121 rupi. 86 kop., soutulaivaston varustaminen
72,781 rupi. 32 kop., sotaväen kuljetus 153,401
rupi. 8 kop. ja optillisen lennätinlaitoksen perus-
taminen 80,500 rupi. Jos näihin menoeriin lisä-

tään tullitulojen vähentymisestä aiheutunut tap-
pio, 1,293,197 rupi. 68 kop., saadaan yhteiseksi
tappiomääräksi 3,931,937 rupi. 76 kop. eli tasa-
luvuin 4 milj. hopearuplaa. Yksityisten kärsimiä
vaurioita ei käy tarkalleen määrääminen; mai-
nittakoon vain, että Pohjanlahden rannikkoväes-
tön vahinko on arvioitu 1,217,417 hopearuplaksi.
[Kirjallisuutta (paitsi Bcgdanovitsiu, Dubrovinin
y. m. yksinomaan venäjäksi julkaistuja teoksia) :

Rousset, ,,Histoire de la guerre de Crimöe"; Hani-
ley, ,,The \var in the Crimea"; Kinglake, ,,The iu-

vasion of the Crimea"; Koser, ,,Zur Geschichte
der preuss. Politik während des Krimkrieges"
(For.sch. z. Brand. u. Preuss. Gesch. 2) ; Friedjung.
„Der Krimkrieg und die österr. Politik"

;

,,fitude diplomatique sur la guerre de Crim4e":
Todleben, ,,La defen.se de Sebastopol"; Earp, ,,nis-

tory of the first naval Campaign in the Baltic";

Hallendorff, ,,Förhandlingarna om de skandin.
rikenas neutralitetsförklaring under Krimkri-
get" (Hist. Studier tillägn. H. Hjärne) ; Bajer.

,,Le systeme scandinave de neutralit^ pendant
la guerre de Crimöe" (Revue d'histoire diplomati-

que, 1900) ; Borodkin, ,,Kriget vid Finlands kus-

ter 1854-55" (ruotsinnos) ; Schulman, ,,Tapauk-
set Suomessa Krimin sodan aikana 1854-55". —
vrt. myös Bengesco, „Essai d'une notice biblio-

grafique sur la question d'orient 1821-97".]

-Iskm-.

Itämaiset kielet, itämailla (ks. t.) käytetty-

jen kuolleitten ja elävien kielien yhteinen nimi-

tys (vrt. Aasialaiset kielet). Itämaisten
kielien tutkiminen lähti V:n T:n alkukielestä

hepreasta, jonka lisäksi varsinkin uskonpuhdis-

tuksen jälkeen ruvettiin tutkimaan sen sukulai.'»-

kieliä (ks. Seemiläiset kielet). Suurta
hyötyä itämaisten kielten tuntemiselle tuotti

16:nnella vuosis. herännyt lähetystoimi sekä
lisääntyvä siirtoasutus ja yhä vilkkaammaksi
käyvä kaupankulku itiimaitten eri osiin. Eng-
lantilaiset hankkivat 1700-luvun lopulla lähem-
piä tietoja Intian kielistä (ks. t.). Tutustuminen
sanskriittiin ja havainto, että se on sukua Euroo-

pan sivistyskielille, synnytti viime vuosisadan

alussa vertailevan kielentutkimuksen (ks. t.) . Na-
poleonin .sotaretki Egyptiin käänsi huomion
muinaisen Egyptin kieleen ja sivistykseen (ks.
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Egyptologia). Persian ja Mesopotamian
nuolenpääkirjoitusten selitys elähytti uudestaan

joukon kuolleita Etu-Aasian kieliä, laajensi pa-

rilla vuosituhannella historiallisen näköpiirimme
ja aiheutti tärkeän uuden tieteen (ks. Assyrio-
logia). Vanhojen piirtokirjoitusten löytö Keski-

Aasiasta on luonut uutta valoa turkkilaisten,

mongolilaisten ja kiinalaisten väleihin keski-

ajalla y. m. (ks. O r k h o n-k i r j o i t u k s e t)

.

Vihdoin Japanin ja Kiinan lisääntynyt valtiol-

linen ja sivistyksellinen merkitys on antanut

uutta vauhtia kaukaisimman idän monien kiel-

ten tutkimiselle. Varsinkin itämaiden kuollei-

den kielien, etupäässä heprean ja sanskriitin, sekä

muhamettilaisten kielten (arabian, persian ja tur-

kin) tutkimista varten on vanhuudestaan ollut

vakituisia opettajanvirkoja Euroopan useimmissa
yliopistoissa. Useissa on nykyisin myös egypto-

logian ja assyriologian sekä kaukaisimpien itä-

maiden kielien professorinvirkoja. Helsingin yli-

opistossa on Itämaiden kirjallisuudella, sanskrii-

tilla ja altailaisella kielentutkimuksella kullakin

edustajansa. Käytännöllisesti opetetaan itämaisia

kieliä erityisissä oppilaitoksissa Roomassa, Pa-

riisissa („£cole speciale des langues orientales

vivantes", perust. 1795), Wienissä, Lontoossa,

Berliinissä, Pietarissa, Moskovassa y. m. Itämais-

ten käsikirjoitusten kokoelmista ovat tärkeimmät
Lontoossa, Oxfordissa, Pariisissa, Madridissa, Ber-

liinissä, Miinchenissä, Wienissä ja Kairossa. [Ben-

fey, „Geschichte der Sprachwissenschaft und der

oriental. Philologie in Deutschland" (1869), Zen-

ker, ,,Bibliotheca orientalis" (1846-61), Friederici,

„Bibliotheca orientalis" (1876-83), „Orientalische

Bibliographie" (perusti A. Muller 1888).]

K. T-t.

Itämerenkalkki, kalkkikivimuodostuma, jota

Gotlannissa, Itiimeren maakunnissa sekä Ahve-
nanmaalla tavattavien lukuisain moreenisora-

lohkareiden perusteella tiedetään olevan laajoilla

alueilla Itämeren ja Ahvenanmeren pohjassa.

Geologisesti se kuuluu ordoviciumin yläosaan.

P. E.

Itämeren-maakunnat (ven. Pribaltijskij krai,

saks. Ostseeprovinzen) on Viron-, Liivin- ja Kuu-
rinmaan yhteisnimitys (ulotetaan toisinaan myös
Inkerinmaahan) . Pinnanmuodostuksesta, ilmas-

tosta, vesistöistä, asutuksesta, historiasta ennen
Venäjän vallan aikaa, taloudellisista oloista

y. m. s. ks. V i r o n m a a , L i i v i n m a a. Kuu-
rinmaa.
Esihistoria liittyy läheisesti Skandinaa-

vian maiden. Suomen ja Venäjän muinaisuuteen.

Varhaisimmat muinaislöydöt ovat neoliittiselta

kivikaudelta (ks. Esihistorialliset ajan-
jaksot), etupäässä sen lopulta. Tärkeimpiä
lö3'töpaikkoja ovat Rinnenkaln ja Swei-
n e e k Burtnek-järveu seuduilla sekä K u n d a Suo-

menlahden rannalla; viimeksimainittu erikoisesti

huomattava runsaasta luukalustostaan. Kaikki
ovat asuinpaikkalöytöjä. Varmoja hautalöytöjä

ei tunneta. Esinemuodoista mainittakoon lukui-

sat taltat, nelisivuiset kirveet, sekä erilaiset

reikäkirveet, joiden joukossa veneenmuotoinen
vasarakirves esiintyy alueen pohjoisosissa. —
Pronssikauden löytöjä on saatu niukasti talteen,

etupäässä Itämeren saarilta ja rannikolta sekä

Väinäjoen varsilta, ja ne liittyvät melkein poik-

keuksetta germaanisen pronssikauden ilmiöihin.

Enimmäkseen ne ovat maa- ja suolöytöjä, osa

on kuitenkin hautalöytöjä hiidenkiukaan tapai-

sista hautaraunioista. Itämeren maakuntain
rautakauden sikäläiset arkeologit jakavat kah-

teen ajanjaksoon, joista edellinen käsittää ajan
Kr. syntymästä n. v:een 700, jälkimäinen seu-

raavat vuosisadat historiallisen ajan alkuun
saakka. Ensimäisen ajanjakson muinaislöydöistä
on isoin osa hautalöytöjä. Eniten tunnetaan
niitä Kuurinmaalta. Ruumiit haudattiin siellä

pääasiallisesti polttamatta ja hauta merkittiin

joko kummulla tahi kivipanoksella. Tämänaikui-
sia ovat ehkä myös Kuurinmaalla tavattavat

suiponsoikeat kivipanokset, n. s. vellalaive, joista

on löydetty jätteitä ruumiinpolttohautauksista.
Pohjoisemmista maakunnista on löytöjä etu-

päässä kalmistoista. Niinpä on esim. kuuluisista

Ascheradenin ja Lennewardenin kal-

mistoista Liivinmaalla löytöjä kansainvaellusten

ajalta. Maa- ja suolöytöjä on joitakin. Niistä

tärkein tehtiin v. 1862 Dobelsbergin luona Kuu-
rinmaalla, ja se käsitti n. 1.200 erilaista esinettä,

etupäässä aseita ja työkaluja. Maahan on tämä

Ksihistoriallisia esineitä Itämeren-maakunnista.

/. Kaularensas varhaisemmalta rautakaudelta. 2. N. s. pöUö-

solki. 3. Virolainen kaksoisristineula. 4. Vitjankannatin.

5. Lättiläiset rintavitjat nlskalevjineen.
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löytö joutunut 400-luvulla j. Kr. Ensimäisen
ajanjaksoa muinaisesineet liittyvät germaanilai-

seen kulttuuripiiriin, ollen lähinnä Suomesta ja

Itä-Preussista löydettyjä muinaisesineitä. —
Rautakauden myöhäisempi ajanjakso on löytö-

rikas ja monipuolinen. Esinemuodot ovat saman-
kaltaisia kuin yleensä länsisuomalaisten heimo-
jen asumusaloilla. Runsaat koristeet: erilaiset,

niistä etenkin suomalaisille heimoille ominaiset
hevosenkengänmuotoiset soljet, kolmio-, risti- y. m.
neulat, eritavoin pukuihin kiinnitetyt rinnalla

riippuvat ketjut,' monenmoiset helyt, kaula- ja

rannerenkaat sekä pronssilankakierteillä koris-

tetut puvut y. m. ovat yhteisiä koko puheen-
alaisen alueen löydöille. Aseista on keihäs ylei-

sin. Skandinaavinen viikinkimiekka on tavalli-

nen alueen länsirannikolla. Koristeihin on etu-

päässä käytetty pronssia, kuten ensimäiselläkin

ajanjaksolla, runsaanlaisesti myös hopeaa, hie-

man kultaakin. Rahoja, arapialaisia ja länsi-

maisia 800-1200-luvuilta, löydetään yleisesti.

Ruumiit haudattiin enimmäkseen polttamatta.
Länsi-Kuurinmaalla sekä Itämeren saarilla on
polttokalmistojakin, samantapaisia kuin myöhem-
män rautakauden kalmistot Suomessa. Huomat-
tavin puheenalaisen alueen kalmistoista on Asche-
raden Väinäjoen varrella Liivinmaalla. Haudan
paikka on usein merkitty kivipanoksella tahi

kummulla.
Itämeren-maakuntain rautakauden myöhempi

jakso on suomalaisille ja lättiläisille heimoille
omistettava. Kielitieteellisten tutkimusten kautta
on määrätty alueen eri kansallisuuksien väliset

rajat 1200-luvulla. Virolaiset asuivat silloin

suunnilleen samalla alalla kuin nykyään, liivi-

läiset Liivinmaan länsiosassa, heistä itään asui

lättiläisiä kautta n. s. puolalaisen Liivinmaan,
molempien kansallisuuksien rajamailla oli syn-
tynyt seka-asutusta. Kuurinmaalla asui enim-
mäkseen lättiläisiä, maakunnan länsiosissa sitä-

paitsi vähin liiviläisiäkin.

Mitenkä kauan mainitut heimot ovat Itämeren
maakunnissa asuneet, käynee vaikeaksi selvittää

muinaistieteen avulla. Muutamat tutkijat (C.

Grewingk, G. Kossinna) ovat otaksuneet alku-

asukkaiden Itämeren-maakunnissa olleen suoma-
laisia tahi lättiläisiä heimoja. Montelius, noja-

ten vanhempien muinaislöytöjen germaanilais-
peräisyyteen, otaksuu siellä asuneen germaaneja
n. vuoteen 400 j. Kr. A. Hackman otaksuu suo-

malaisten heimojen germaanien ohella asuneen
Itämeren maakunnissa jo ensimäisinä vuosisa-
toina j. Kr. [,,Katalog der Ausstellung zum
X archäol. Kongress in Riga", R. Hausmanu,
„Einleitung zur Abteilung Archäologie"; A. Bie-

lenstein, „I)ie Grenzen des Lettischen Volksstam-
mes" ; A. H. Snellman, ,,Itämeren suomalaiset
itsenäisyytensä aikana" (Suom. muinaism.-yhd.
aikak. XVI).] A. Es.
Historia Venäjän vallan aikana.

Suuren Pohjan sodan kautta, jonka syttymistä
liiviläinen J. R. Patkul (ks. t.) oli ollut val-

mistamassa, joutuivat Viron- ja Liivinmaa Ve-
näjän vallan alle. Riian samoin kuin Tallinnan
antaumuksessa 1710 voittaja lupasi säilyttää
maassa ennen vallinneen oikeuden, evankelisen
uskon ja saksankielisen opetuksen, ja nämä lu-

paukset vahvi.stettiin Uudenkaupungin rauhassa
1721. Katariina II tosin ulotti 1783 I.-m:iin-

kin järjestämänsä käskynhaltijalaitoksen, mutta
yleensä pidettiin annettua lupausta voimassa.
V. 1795 yhdistettiin myöskin Kuurinmaa Venä-
näjään, sittenkuin sen viimeinen lierttua Pietari

oli hallituksesta luopunut. V. 1802 Aleksanteri I

uudestaan perusti Tarton yliopiston, jonka ope-
tuskieleksi tuli saksa. Aleksanterin aikana
1816-19 poistettiin myöskin eri maakunnissa var-
sinainen orjuus, mutta se sorrettu ja kurja tila,

jossa saks. aatelisto ja yläluokka sittenkin yhä
piti maakuntien taloupoikaissäätyä, herätti siinä

suurta tyytymättömyyttä, jota venäläistyttämi-
sen harrastajat käyttivät saadakseen pettävillä

lupauksilla 1845-48 suuren joukon kansaa
(140,000 henkeä) kääntymään kreikk.-venäläiseen
uskoon. V. 1835 oli venäläinen lakikirja pantu
voimaan ja samaan aikaan ryhdytty toimen-
piteisiin venäjän kielen käytön edistämiseksi
virastoissa ja opetuslaitoksissa, mutta vielä kui-

tenkin sallittiin paikallisten viranomaisten käyt-
tää saksan kieltä. V. 1866 astuu voimaan uusi
kunnallisasetus, joka jossain määrin vähensi
aateliston etuoikeuksia, mutta yhä jätti kaiken
vallan sen käsiin, joten jyrkkä juopa sen ja

talonpoikaiskansan välillä säilyi. Aikaa myöten
kävivät hyökkäykset I.-m:ain erikoisasemaa vas-

taan vain yhä rajummiksi, ja Aleksanteri
III: n noustua valtaistuimelle 1881 ryhdyttiin
maakuntain oikeuksia perinpohjin hävittämään.
Siellä 1884 toimitetun revisionin (Manassein)
jälkeen julistettiin venäjä ainoaksi viralliseksi

kieleksi, samoinkuin koulujen opetuskieleksi.

Myöskin Tarton yliopisto miuitettiin venäjän-
kieliseksi (ainoastaan teologisessa tiedekunnassa
saatiin vielä pitää luentoja saksaksi).

1860-luvulla oli sekä lättiläisten (Woldemar)
että virolaisten (Jannsen, sittemmin Jakobson)
keskuudessa alkanut kansallinen liike, joka tar-

koitti kansan sivistystilan ja sitä mukaa myöskin
sen aineellisen tilan parantamista. Tämä liike saa-

vutti jommoistakin menestystä, osoittivatpa venäl.

hallitusmiehetkin sille myötätuntoa ja antoivat
lupauksia, tällä lailla käyttääksensä sitä vasta-

painona taistelussa saksalaisuutta vastaan. Mutta
turhaan lättiläiset ja virolaiset panivat näytteille

syvintä alamaista uskollisuuttaan ja lähettivät

kiitossähkösanomiansa Pietariin ; kaikista noista

korulauseista ei lopulta tullut mitään. Venäjän
vallankumousvuonna 1905 syttyi I.-m:issakin an-

karia levottomuuksia, niin hyvin kaupungeissa
kuin maaseudullakin, muutamia aateliskartanolta

poltettiin tai ryöstettiin ja joku tilanherra sur-

mattiin, mutta lyhyen menestyksen jälkeen kapina
tukehutettiin veriin venäl. sotaväen ja saksalais-

ten paronien yhteistoiminnalla. [M. J. Eisen,

,,Eesti, Liivi ja Kuura maa ajalugu" (1877); Se-

raphim, ,,Geschichte Liv-, Est- und Kurlands"
(1894, 1897); J. Eckardt, „Livland im 18. Jahr-
hundert" (1876) ; F. Bienemann, ,,Die Statthalter-

schaftszeit in Liv- u. Estland" (1886) ; „Funfzig
Jahre Russischer Verwaltung in den Baltischen

Provinzen" (1883) ; J. Eckardt, ,,Juri Samarins
Anklage gegen die Ostseeprovinzen Russlands"
(1869) ; O. Br., ,,Taistelut Itämerenmaakunnissa"
(Valvoja. 1908).] K. G.

Itämeren-sopimus allekirjoitettiin Pietarissa,

huhtik. 23 p. 1908. Siinä Venäjä, Saksa, Ruotsi
ja Tanska Itämeren rannikkovaltioina selittävät

tahtovansa järkälitämättöminä pysyttää kunkin
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sopimuksen tekijän oikeudet omistusalueisiinsa

Itämeren piirissä, sekä mantereeseen että saa-

riin: sopimukseen liitetyssä huomautuksessa sa-

notaan nimenomaan sen koskevan ainoastaan
alueellisen , .status quon" säilyttämistä. Samana
päivänä kuin tämä sopimus, jonka tarkoituk-

.sena oli Ruotsin ja Norjan valtioliiton hajot-

tua turvata ..status quo" Pohjois-Euroopassa. alle-

kirjoitettiin Tukholmassa toinen, jossa Suur-Bri-

tannian, Ranskan ja Ruotsi-Norjan kesken mar-
r.isk. 1 p. 1S55 (Krimin sodan aikana) tehty,

\'enäjää vastaan tähdätty sopimus vanhentu-
neena lakkautettiin voimastaan. E. B:dt.

Itämerensuomalaiset (länsisuomalai-
s e t) k a n s a t. 1. suomalaiset, 2. karja-
laiset ja aunukselaiset, 3. vepsäläi-
set, 4. vatjalaiset, 5. virolaiset ja 6.

liiviläiset (ks. n.), jotka ovat läheistä su-

kua keskenänsä, ovat haaraantuneet yhdestä alku-

kansasta, ,,alkusuomalaisista", mikä kansa, ennen
haaraantumistaan, luultavasti asui Laatokasta
ja Suomenlahden perukasta eteläänpäin. Itämeren-
suomalaisten (länsisuomalaisten) kansain puhu-
mia kieliä nimitetään itämerensuomalai-
siksi (länsisuomalaisiksi) kieliksi;
nämä ovat lähtöisin yhdestä alkukielestä, alku-

suomalaisten puhumasta alkusuomesta (,,yh-

teissuomesta")
,

joka puolestaan on vielä van-
liemman kielen, suomalais-ugrilaisen alkukielen

jatkoa, vrt. S u o m a 1 a i su grilaiset kan-
sat, Suomalai s-u grilaiset kielet. Itä-
m e r e nm a a k u n n a t. Y. W.
Itämeri (ruots. östersjön, tansk. Österseen,

öaks. Ostsce, vir. Läänemeri, veu. Baltijskoe more,
engl. The Baltic, lat. Mare baJficum), laakea sisä-

meri, joka on saanut nykyisen, jatkuvan rannan-
siirtymisen kautta yhä muuttuvan muotonsa
vasta jääkaudella ja sen jälkeen (ks. Y o 1 d i a-

m e r i, A n c y 1 u s-j ä r v i, L i t o r i n a-m eri),
tunkeutuu lalitineen Skandinaavian ja Suomen
sekä mantereen väliin. Pohjanmereen .sen yhdis-

tää Skagerrak ja Kattegat (muutamat lukevat
tämän vielä I:een). johonka päästään matalien
salmien, Juutinrauman. Ison- ja Vähän-Beltin
kautta. Suorempi liikeyhteys Pohjanmereen on
aikaansaatu 1895 valmistuneen Jyllannin kannan
poikki kaivetun Keisari-Vilhelmin kanavan kautta.
— I:n pinta-ala on yli 400,000 km-; suurin pi-

tuus, Wismari.sta Haaparantaan 1,333 km. Länti-
sin osa on nimeltä Belt-meri, missä Kielin- ja Meck-
lenburgin-mutkat; sitä seuraa varsinainen
T.. jonka loivalle, yksitoikkoiselle, osaksi dyyni-
mäiselle mannerrannikolle muodostuu Pommerin-
nmtka, mistä Usedom ja Wollin erottavat Stetti-

ner Haffin, siitä itään Danzigin-mutka. Frisches

Haff, Kurisches Haff (molemmat kapean särkän
merestä erottamia joensuu-järviä) sekä suurin
Riian-laliti. Ruotsin-puolinen ranta on eteläisintä

osaa lukuunottamatta, missä Hanön-mutka, pal-

joa vaihtelevampaa, silpoutunutta, saarekasta;
lahtia on Syrsan, Valdemarsviken. Slätbaken,
Bräviken, örshaken, Södertelgeviken ja Tukhol-
man saariston täyttämä lahti: Suomen osa T:n
rannikkoa on maailman rikkainta saaristoa (ks.

Ahvenanmaa, Varsinai s-S uomen saa-
risto). Pohjoiseen haarautuu I:stä Pohjan-
lahti, itään Suomenlahti (ks. n.). —
Paitsi edellämainittuja saaria on I:ssä mainitta-
vat: Fehmarn Belt-mere.ssä. Riigen Saksan ran-

nalla. Bornholm keskellä I:n länsiosaa, ölanti

Kalma r-salmen Ruotsista erottama, Gotlanti sekä

Färö ja Gotska Sandön edellisestä koilliseen,

Riianlahdessa sekä sen suulla Runo, Kiihnö, Hii-

denmaa, Saarenmaa, Mohn, Worms. — L, jonka
keskisyvyys on ainoastaan 67 m, on jakautunut
moniin, matalikkojen erottamiin hautoihin. Laa-
jimmat haudat varsin. I:ssä ympäröivät Gotlan-

nin saarta paitsi etelässä: Gotlannista itään ole-

vassa haudassa, puolivälissä Windauhun on mi-
tattu 249 m, luoteeseen, 12 km Ruotsin ran-

nasta ei laskuluoti vielä 467 m: n syvyydellä ole

tavannut pohjaa. Bornholmin itäpuolella jaDan-
zigin-nuitkan suussa on tavattu yli 100 m:n sy-

vyyksiä. Syvä on myöskin I:n ja Pohjanlahden
yhdistävä Ahvenanmeri (288 m). Huomattavim-
pia matalikkoja ovat: Rönnen matalikko ja Adler-

grund ulottuen Bornholmista Riigeniin (pienin

syvyys 6 m), Oderin matalikko (6 m), Stolpen ma-
talikko (8 m) Saksan rannikosta pohjoiseen,

Norra ja Södra ilidsjö-matalikot (9 m) Gotlan-

nista etelään sekä länteen, pohjoiseen siitä Sandön
matalikot (1 m), Vinkova-matalikko (8 m) Riian-

lahden suulla. — Koska I:een laskee lukuisasti

vesirikkaita jokia (Kymin-, Kokemäen-, Oulun-,

Kemi- ja Tornionjoet Suomesta, Luulajan-, Skel-

leften. Uumajan-, Angerman-, Dal-, Motala-joet

Ruotsista, Oder, Weiksel. Pregel. Memel Sak-

sasta, Väinä- ja Narva-joet sekä Neva Venäjältä)

ja haihtuminen on suhteellisen vähäinen, on I:n

pintakerrosten .suolanpitoisuus paljoa alhaisempi

kuin Pohjanmeren. Seurauksena on, että I:n ke-

vyempi vesi virtaa salmien kautta Pohjanmereen,
josta taas kulkee ra.skaampi suolainen vesi pohja-

virtana I:een. I:n suolaisuus eteläosissa on n.

1,« (/o pinnalla, alentuen Pohjan- ja Suomenlah-
tien perukoissa aivan mitättömäksi (n. %%).
Pohjakerrosten vesi on paljon suolaisempaa, ete-

lässä 2%. I:n pintakerroksen lämpöisyys on
hyvin suurten vuodenaikaisten vaihtelujen alai-

nen. Talvella se alenee
-f-

2° C ja jäätymispistee-

.seen, kohoten syy.skesällä -4- 12° - -\- 15° C:een.

N. 20 m syvemmällä on lämpöisyys säännölli-

sesti hyvin alhainen, 60 m syvällä n. -\- \° - -\- 2,°

C. Tämän kylmän kerroksen alla oleva suolaisempi
raskas vesi on säännöllisesti keskikerrosta lämpi-
mämpi, n. +4° C. — I:n pohjoisosien vähäsuo-
laisuus helpottaa muutenkin voimakasta jääty-

mistä, niin että Pohjanlahti ajoittain kokonansa
peittyy jäähän, samoin Suomenlahti. Eteläosissa

jäätyminen on verraten vähäinen. Kuitenkin on
kovina pakkastalvina koko I. joskus mennyt jää-

hän; keskiajalta kerrotaan eräänä talvena raken-

netun majataloja jäälle Ruotsin ja Saksan vä-

lille: 1349 kuljettiin Stralsundista Tanskaan
jiiitse; 1658 ruotsalainen armeia marssi virra-

kasten Belttien yli ; Suomenlahden yli kulki sota-

joukkoineen Pontus de la Gardie pakkastalvena
1581 sekä Pohjanlahden poikki Barclay de Tolly

1809. — Luode ja vuoksi ei sanottavasti tunnu
I:ssä; Kielin luona on niiden korkeusero vain

0,07 m, Memelin seuduilla O.005 m. Sitävastoin

saattavat kestävät, maallepäin pulialtavat myrskyt
nostaa vedenpintaa huomattavasti: 1 m:n vaihtelu

on yleistä; 1872 se nousi Lyypekin luona 3,s« m,
ja 1824 kohosi länsituulten pakkauttama joki-

ja merivesi Kronstadtin lahden perukassa 3,« m
yli keskikorkeuden. — I:n levä- ja meriruoho-
kasvullisuus on köyhempi kuin Pohjanmeren,
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iiiikroskooppiueu eliöstö sitävastoin tavattoman
runsas. Eläinkunta on harvalajisempi kuin

Pohjanmeressä; toiseltapuolen I:ssä elää sellai-

sia muotoja, joita ei tavata Pohjanmeressä, mutta
Jäämeressä. — I. on jo historiantakaisena aikana
ollut sangen tärkeä liikennetie, ollen nykyään
jnaailman vilkasliikkeisimpiä sisämeriä; laiva-

kulku on suureksi osaksi omien rantojen vä-

listä. Etevimmät merisatamat ovat Kööpenha-
mina (klareeraukset, 7,8 milj. rek.-tonnia 1907),

Tukholma (6,2 milj. r.-t. 1907), Malmö (4,7 milj.

r.-t. 1907), Pietari (3,« milj. r.-t. 1907), Stet-

tin (3,4 milj. r.-t. 1908), Riika (8,2 milj. r.-t.

1!)07), Helsingborg (3 milj. r.-t. 1907), Libau
(II. 1,4 milj. r.-t. 1901), Danzig (l,s milj. r.-t.

1900), Lyypekki (1,2 milj. r.-t. 1907), Helsinki

(1 milj. V.-t. 1908), Viipuri (1 milj. r.-t. 1908).

Jääesteet tekevät hyvin suurta haittaa laiva-

kululle I:u pohjoisosissa; jäänmurtajilla pide-

tään vesitie talvet läpeensä auki esim. Hankoon,
Turkuun ja Tukholmaan, mutta kauempana se-

kin käy mahdottomaksi. -— Maa-magueettisesti

huomattavia kohtia ovat Ruotsin etelärannikko,

Bornholm ja varsinkin Suomenlahden länsiosa

Jussaaren seuduilla: viimemainitun lähellä on
kompassineulan poikkeus n. + 150°. E. E. K.

Itäminen. Itämisellä ymmärretään siemenen
alkion kehittymistä itukasviksi, varsinkin sen

esiintuloa siemenkuoresta. Itäessä tulee siemen-

kuoren puhjetessa ensimäisenä esiin alkiojuuri,

sitten -varsi ja lopulta -lehdet. Itääkseen sie-

men vaatii jonkunverran vettä, lämpöä ja happea,

eräillä kasveilla myös valoa. I:n yhteydessä sekä
itukasvissa että siemenvalkuaisessa tavattavat
käyteaineet muuttavat vararavinnon liukenemat-
toman tärkkelyksen, rasvan ja munanvalkuais-
aiueet liukeneviksi yhdistyksiksi, sokeriksi, liu-

keneviksi hiilihydraateiksi, asparagiiniksi y. m.
liukeneviksi orgaanisiksi typpiyhdistyksiksi, jotka

voivat diffundeerata solukettojen läpi ja kulkeu-

tua itukasvin kasvaviin osiin. Itäessä tapahtuu
myös vararavintoaineen kulutusta, mikä m. m.
ilmenee vilkkaana hengityksenä. I:n sisäisiä

edellytyksiä ovat, että siemen on täysin kehit-

tynyt eikä paraikaa ole lepotilassa. Tavallisessa

kielessä i. tarkoittaa myös silmujen ensimäisiä
kitsvuasteita. J. A. W.
Itämisenergia ks. Itämisteho.
Itämisprosentti ks. Itävyys.
Itämisteho, i.-t armo, i.-e n e r g i a, i.-n o-

p e u s. 1. Maanvilj. I. ilmaistaan tavallisesti sillä

j)rosentliluvulla, joka osoittaa idätysajan ensi-

mäisenä kolmanneksena itäneiden siementen pro-

senttimäärän (vrt. Idätys). Siemenen arvo
ei riipu ainoastaan itävyydestä (itämisprosentin
korkeudesta), vaan myöskin siitä, minkä ajan
kuluessa itäminen tapahtuu, eli itämistehosta.
Nopeasti itäneestä siemenestä varttuva taimi
välttää useat ensimäisenä kehitysaikana uhkaa-
vat vaarat. Varsinkin meikäläisinä kuivina ke-

väinä on nopea itäminen tarpeen, koska maan
vähäinenkin kosteus miuiten ehtii hävitä, ennen-
kuin siemen on snanut itäessä tarvittavan vesi-

määrän imetyksi kudoksiinsa. — Normaali-i. on
erilaisilla siemenillä erilainen (muutamilla ruoho-
lajeilla vain 20 %) ; suomalaisen siemenen (var-

sinkin riihitetyn) i. on usein suurempi kuin ulko-

laisen. T. vähenee vanhassa ja huonosti säilyte-

tyssä siemenessä: äsken puidussa se myöskin

useimmiten on alempi kuin jonkun aikaa puin-

nin jälkeen. V. A.

2. Metsät., (saks. Kcimungscnergie) se siemen-

prosentti, joka on itänyt määrätyssä ajassa.

Tämä aika on kuusella 7 vuorokautta, vaahte-
ralla, koivulla, lepällä, lehti- ja hopeakuusella
10 vuorokautta ja männyllä 14 vuorokautta.

A. C.

Itämisvoima (saks. Keintkrafl) , metsät., se

siemenprosentti, joka on itänyt 28 vuorokauden
kuluessa kuusella, lehtikuusella, hopeakuusella,
vaahteralla, koivulla, lepällä, tammella ja pyö-
killä, 42 vuorokauden kuluessa männyllä, 80
vuorokauden kuluessa Weymouth-petäjällä.

A. C.

Itäniemi ks. Kap D e z n e v.

Itä-Preussi, Preussin itäisin provinssi. Sak-
san vähimmin kehittyneitä; 36,999 km-, 2,030,176
as. (1905), niistä ^j. puolalaisia (masureja). — I.-

P : n pinnanmuodostus on vaihtelevaa alankomaata.
Eteläosa kuuluu baltialaiseen järviylänköön (kor-

kein kohta Kernsdorfer Höhe ainoa.staan 313
m), metsäisille päätemoreeni-maisemineen, jonka
lukuisat reittijärvet (suurimmat Mauer.see ja Spir-

dingsee) muistuttavat suomalaista luontoa. Etelä-

rajalla alkaa fluvioglasiaalinen nummimaa, sekin
runsas-metsäinen. Rannikolla vallitsevat dyyni-
maisemat korkeine (50-62 m) hiekkaharjuineen.
Laajat rantajärvet Kurisches Haffin ja Erisches
Haffin erottavat pitkät maakielekkeet, Kurische
Nehrung ja Frische Nehrung merestä, sekä toi-

sistaan korkeahko Samlandin-uiemi. — Jokia run-

saasti; suurimmat Memel, Pregel ja Passarge.
Kanavaverkko hyvin kehittynyt: yhteensä 6 kei-

notekoista vesitietil.— Ilmasto Saksan mannermai-
simpia. Königsbergissä vuoden keskilämpö -f 7,i°

C, tammikuun •— 3,7°C. Sadetta 560-690 mm
vuodessa. — Metsää 011 n. 17,4 % maan pinta-

alasta, pääasiallisesti havupuuta. — Taloudelli-

sesti I.-P. on Länsi-Saksasta takapajulla. Maan-
viljelys on pääelinkeino, 55,2 % maasta on pel-

toa ja puutarhaa; pääviljalajTt ovat ruis (sato

0,73 milj. tonnia 1909) kaura, ohra; perunasato
2, s milj. tonnia; myös pellavaa viljellään. —
Maanviljelyksen rinnalla on karjanhoito: lehmiä
1,18 milj., sikoja l.is milj., lampaita O.5 milj.,

hevosia (kiitettyjä rotuhevosia) 0,4? milj. (1907).
— Vuorityötä ei ole; meripihkaa saadaan Sam-
landilta, turvetta soista, sitäpaitsi savea ja kalk-

kia. —- Teollisuus, paitsi parin kaupungin laiva-,

rauta-, kone-, kangas- y. m. teollisiuitta, on vähä-

pätöinen, etupäässä olut- ja viinateollisuutta.

Kauppa on muutamista joensuusatamista san-

gen vilkas. Paitsi kouluja ja oppilaitoksia on
I.-P:ssa yliopisto Königsliergis.sä. — Hallinnol-

lisesti I.-P. jaetaan kolmeen hallitusalueeseen,

Königsberg, Gumbinnen ja Allenstein. Preussin

edustajakamariin I.-P. lähettää 32 edustajaa,

lierrainhuoneeseen 24. — I.-P:ssa on varhai-

sista ajoista asti asunut kaksi heimoa, liet-

tualaiset, jotka vielä nytkin asuvat maakunnan
koillisosassa, ja sukupuuttoon kuolleet preussi-

laiset (prusaij, joista maakunta on saanut
nimensä; 1283 kukisti iieidät Saksalainen ritari-

kunta, jonka suurmestari, Brandenburgin raja-

kreivi Albrekt muutti maan Puolan yliherruu-

den alaiseksi herttuakunnaksi 1525. V. 1618 maa
joutui Brandenl)urgin vaaliruhtinaskunnalle; Oli-

van rauhassa 1660 tunnustettiin Preussin suve-
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reniteetti; 1701 hallitsija otti kuninkaan nimen.

V. 1772 Brandenburgin alueisiin liitettyyn Länsi-

Preussiin yhdistettiin samaksi alueeksi I.-P. 1824;

nämä erotettiin jälleen 1878. E. E. K.

Itä-Rooman keisarikunta (Bysanttilai-
nen 1. Kreikan keisarikunta), toinen

niistä valtakunnista, joihin Rooman valtakunta
jakaantui Theodosius Suuren kuoltua 395 j. Kr.

Se käsitti kaikki aasialaiset provinssit, Afri-

kassa Libyan ja Egyptin, Euroopassa Traakian
ja Moesian, Makedonian, Epeiroksen, Thessalian,

Akhaian, ja sen pääkaupunkina oli Konstanti-

nopoli; länsimaat tulivat kuulumaan Länsi-Roo-

man valtakunnalle, Rooma pääkaupunkina. Illy-

ria jaettiin kummankin valtakunnan kesken.

I.-R:n peri vanhempi Theodosiuksen pojista,

A r k a d i u s (395-408) ; hän oli heikko, ja halli-

tusta johtivat ministerit Rufinos ja Eutropios

sekä keisarin kunnianhimoinen puoliso Eudoksia.

I.-R. k. muuttui yhä enemmän itämaisten val-

tioiden kaltaiseksi; itsevaltius yhä vahvistui ja

keisari oli myös kirkon päämiehenä. Virkamiehistö
oli lukuisa. Vähitellen kreikan kieli, jota ylei-

sesti käytettiin, myös tuli viralliseksi kieleksi.

Tässä valtakunnassa kehittyi bysanttilainen kir-

jallisuus ja taide (ks. n.). — Keisarihovieu vä-

lillä vallitsi kateutta; tämän eripuraisuuden täh-

den barbaarein hyökkäykset tulivat erittäin vaa-

rallisiksi.

Arkadiusta seurasi hänen poikansa Theodo-
sius II (408-50); hallitusta johti kauan aikaa
tämän sisar Pulcheria. Hunneilta saatiin rauha
vain suorittamalla suuri vero. — Tältä hallitus-

ajalta on ,,Codex Theodosianus", kokoelma edel-

listen keisarien asetuksia. Theodosiuksen kuoltua
Pulcheria otti puolisokseen ja kanssahallit-

sijakseen senaattori Marcianuksen (k. 457)

.

Näiden kuten seuraavain hallitsijain — Leo I:n,

Zeno Isaurilaisen ja Anastasius I:n
— aikana häiritsivät valtakuntaa sekä uskon-
nolliset riidat että kansainvaellusten myrskyt.
Pääkaupunkinsa lujan aseman tähden se kuiten-

kin säilyi, Länsi-Rooman kukistuessa. Keisari
Justinus I (518-27) , talonpojan poika, teki

ottopojak.seen ja kanssahallitsijakseen veljensä

pojan, Justinianuksen.
Justinianus I:n hallitus (527-65) oli kyllä

ulkonaisesti loi.stava, mutta sisällisesti rasittava

itsevaltius. Hän poisti konsulinviran, viimeisen

muiston tasavallan ajoilta, sulki Ateenan filosofi-

koulun, vainosi verisesti tois-uskoisia ja antoi

valtakunnalle lakikirjan (Corpus jurisj. Tun-
nettu on hänen taiteenharrastuksensa ja ko-

meudenhalunsa (Sofian kirkko). Rauhaa häiritsi

kilpa-ajoradan puolueitten kapina (Nika-kapina)

,

mutta se kukistettiin suurella verenvuodatuksella
532. Turvattuaan pohjoisrajat bulgaareja, avaa-
reja ja slaaveja sekä itärajat persialaisia vas-

taan Justinianus yritti uudistaa Rooman valta-

kunnan entisessä laajuudessaan sekä valloitutti

Belisariuksella vandaalien valtakunnan Afrikassa
534 ja pitkällisessä sodassa, jonka Belisarius
aloitti ja Narses lopetti, itägoottien valtakunnan
Italiassa 553.

Jo Justinianuksen lähimmän seuraajan, hänen
sisarenpoikansa Justinus II:n aikana (565-78)
langobardit valloittivat osan Italiaa ja persia-

laisten hyökkäykset tulivat jälleen vaarallisiksi,

kunnes heidän menestyksensä ehkäisivät keisari

Tiberios (578-82) ja Maurikios (582-602).

Viimemainitun sotamiehet syöksivät valtaistui-

melta, jolle korotetiin julma tyranni P h o k a s

(602-10). Tätä vastaan nousi Afrikan maaherran
poika Herakleios, purjehti Konstantinopoliin ja

otti vangiksi Phokaan, joka surmattiin, sekä
nousi itse valtaistuimelle.

Herakleiokseu aikana (610-41) persia-

laiset uudestaan ryhtyivät vihollisuuksiin, val-

loittivat Syyrian ynnä Jerusalemin sekä Egyp-
tin ja uhkasivat itse Konstantinopolia. Samaan
aikaan (n. 620) luoteis-osa valtakuntaa joutui

ainiaaksi kroaateille ja serbialaisille. Saatuaan
ensin rahalla persialaiset lähtemään pois, Herak-
leios vihdoin rohkaisi mielensä, aloitti uudes-

taan heitä vastaan sodan 622 erittäin hyvällä
menestyksellä ja valloitti kaikki menetetyt alueet

takaisin 628. Pian (634-39) Herakleios kui-

tenkin taas menetti Syyrian ja Egyptin uusille

vihollisille, arabialaisille, jotka näihin aikoihin

aloittivat valloitusretkensä. — Hänen pojan-
pojanpoikansa Konstantinos IV :n Pogo-
natoksen („Parrakkaan") aikana (k. 685)

arabialaiset ensikerran piirittivät Konstanti-
nopolia 668-75, mutta karkoitettiin ,,kreikka-
laisen tulen" avulla. Seuraava keisari, Jus-
tinianus II (v:sta 685) oli julma hirmu-
hallitsija; hänet kukistettiin, silvottiin (siitä

Rhinotmetos, „Katkonenä") ja karkoitettiin 695:

kymmenen vuoden jälkeen hän kuitenkin palasi

sekä hallitsi pahemmin kuin ennen, kunnes hä-

net murhattiin 711.

Voimakas Leo Tsaurilainen (717-41),

ent. sotapäällikkö, alkoi uuden hallitsijasuvun.

Hän karkoitti arabialaiset, jotka 717-18 tekivät

uuden yrityksen Konstantinopolia vastaan, ja

aiheutti sittemmin, kieltämällä pyhäinkuvain pal-

velemisen, 726 pitkällisen ja turmiollisen kuva-
riidan. Syntyi kaksi puoluetta: kuvainpalvelijat

ja kuvainraastajat, joiden eripuraisuus tuotti

suurta häiriötä valtakunnalle. Leon poika Kons-
tantinos V Kopronymos („Likaniminen".
741-75) oli ankara kuvainraastaja ja soti onnel-

lisesti ulkonaisia ja sisällisiä vihollisia vastaan.

Hänen pojanpoikansa Konstantinos VI
Porphyrogennetos („Purppurasyntyinen"
780-97) hallitsi ensin äitinsä Irenen holhot-

tavana, joka toisella Nikaian kirkolliskokouksen

päätöksellä lyhyeksi ajaksi hankki kuvainpalve-
lukselle voiton. Konstantinos sokaistiin 797

äitinsä toimesta, joka vielä hallitsi v:een 802

kelvottomasti; hänet kukisti rahastonhoitaja N i-

kephoros, joka vuorostaan nousi valtaistui-

melle (k. 811). — Voimakas Leo V Armee-
ni ai ai n en (813-20) voitti bulgaarit, peruutti

toisen Nikaian kirkolliskokouksen päätökset sekä

uudisti kuvainpalveluskiellon, mutta pian tämän
jälkeen hänet murhattiin. Häntä seurasi M i-

kael II Psellos („Änkyttäjä", 820-29), jonka
hallitusaika oli levoton (osa Sisiliaa menetet-

tiin arabialaisille 827), ja tämän poika T h e o-

philos (829-42), jonka aikana kyllä kärsittiin

ulkonaisia tappioita, mutta sen sijaan tieteet

ja taiteet kukoistivat; niitä edisti varsinkin kei-

sarin opettaja, valtio- ja tiedemiehenä etevä Jo-

hannes Grammatikos. Theophiloksen kuoltua hä-

nen leskensä Theodora johti hallitusta

(842-56) poikansa Mikaelin nimessä; hän saattoi

kuvainpalveluksen lopullisesti voitolle Konstanti-
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nopolin kirkolliskokouksen päätöksellä 842. Hei-

kon ja irstaan Mikael IITm (k. 867) aikana il-

mestyi valtakunnalle uusia vihollisia: venäläiset,

joiden laivasto 865 uhkasi pääkaupunkia. Mi-
kaelin murhasi Basileios, uuden, makedonialai-

sen, hallitsijasuvun perustaja. — Näihin aikoihin

aljettiin suurella menestyksellä kääntää slaavi-

laisia kansoja kreikk.alais-katoliseen oppiin.

Suhde länsimaiseen kirkkoon tuli yhä huonom-
maksi.
Basileios I Makedonialainen

(867-86) hallitsi, kelvollisesti, parantaen raha-

asiat ja sotajoukon; hänen poikansa Leo VI
(886-911) saattoi päätökseen isänsä alkaman Jus-
tinianuksen lakikokoelman kreikankielisen lai-

toksen (Basilika), suosi tieteitä (,,filosofi"), mutta
ei voinut puolustaa rajoja arabialaisia ja bul-

gaareja vastaan. Leon poika Konstantinos
VII Porphyrogennetos (911-59) oli v:teen

944 appensa, Romanos Lekapenoksen, holhotta-

vana; tämän kukistuttua hän hallitsi itsenäi-

sesti ja oli innokas tieteiden suosija.

Hänen poikansa Romanoksen (959-63) leski

Theophano otti puolisokseen urhoollisen sota-

päällikön Nikephoros II:n P h o k a a n, jonka
sotaväki huudatti keisariksi (963-69) hänen saa-

tuaan loistavia voittoja itäisistä vihollisista.

Pian hänkin teki itsensä vihatuksi sortonsa täh-

den, ja hänen puolisonsa toimesta salaliittolai-

set hänet murliasivat. Heidän johtajansa J o-

hannes Tsimiskes (969-76) nousi valta-

istuimelle ja soti hänkin menestyksellä arabia-
laisia, bulgaareja ja venäläisiä vastaan, mutta
kuoli pian. Hilntä seurasi Romanoksen poika,

voimakas Basileios II (976-1025), joka hal-

litsi yhdessä veljensä Konstantinos VIII:n
kanssa. Basileios valloitti Bulgaarian ankaran
taistelun jälkeen 1018 (siitä Bulgarokto-
n o s, „Bulgaarein surmaaja"). Konstantinoksen
tytär Z o e korotti naimisliitolla ja ottopojaksi
julistamalla neljä keisaria, toisen toisensa jäl-

keen valtaistuimelle, joiden aikana petsenegit,

seldzukit ja normannit kovin ahdistivat valta-

kuntaa. Hänen sisareensa Theodoraan sam-
mui makedonialainen hallitsijasuku 1056. — V.
1054 tapahtui lopullinen ero itämaisen ja länsi-

maisen kirkon välillä. — Näistä ajoista saakka
pyrkivät mahtavat ja rikkaat ylimyssuvut val-

taan länsimaisten feodaaliherrojen tapaan suu-

reksi haitaksi valtion yhtenäisyydelle.

Osa sotajoukkoa huudatti erään sellaisen suvun
jäsenen, kelvollisen Isaak I:n Komnenoksen,
keisariksi (1057-59), joka taas aloitti uuden hal-

litsijasuvun. Isaak luopui hallituksesta jo parin
vuoden päästä, hänen lähimpäin seuraajainsa ai-

kana joutui suuri osa aasialaisia alueita seldzu-

keille ja valtakunta rappeutui sisällise.sti, mutta
Isaakin veljenpoika, sotajoukon keisariksi kohot-
tama Aleksios I Komnenos (1081-1118)
uudisti sotakurin ja sisällisen järjestyksen, voitti

normannit, petsenegit ja kumaanit sekä osasi

etevällä valtiotaidollaan ristiretkeläisten avulla
(l:sellä ristiretkellä) hankkia itselleen takaisin
osan seldzukeille menetetyistä maista. Hänen
poikansa Johannes (Kai o-J ohannes s. o.

Jalo J. 1118-43), jalo hallitsija ja etevä sota-

päällikkö, valloitti suuren osan Vähää-Aasiaa
sekä auttoi ristiretkeläisiä seldzukkeja vastaan.
Mahtava oli valtakunta vielä hänen poikansa ja

seuraajansa, ritarillisen Manuel I:n (1143-80)

aikana, joka suosi länsimaista ritarilaitosta.

— Näiden Komnenien hallitessa oli kirjallisuudel-

lakin kukoistusaikansa, varsinkin historiankirjoi-

tuksella. —• Manuelin kuoltua alkoi jälleen levo-

ton aika. Hänen poikansa Aleksios II :n mur-
hasi 1183 tämän sukulainen Andronikos,
joka itse hallitsi julmana hi rmuvaltijaana, kunnes
hänet Isaak Angeloksen johtamassa kapinassa
murhattiin 1185.

Isaak IT Angelos (1185-1204) oli heikko,
ja hänen aikanaan valtakunta pian joutui hajoa-
mistilaan. V. 1195 hänen veljensä Aleksios III

hänet kukisti, sokaisi ja pani vankeuteen. Tosin
ranskalaiset ristiretkeläiset Venetsian liitossa

korottivat (4:nnellä ristiretkellä) hänet jälleen

valtaistuimelle, poikansa Aleksios IV kanssa-
hallitsijana (1203), mutta kun keisarit eivät voi-

neet täyttää antamiansa lupauksia, niin ristiret-

keläiset omaksi edukseen alkoivat piirittää Kons-
tantinopolia, keisarit syöstiin vallasta ja menet-
tivät henkensä, ja Kon-stantinopoli valloitettiin

1204 sekä ryöstettiin perinpohjin.

Ristiretkeläiset perustivat nyt I.-R. k:n sijaan

Latinalaisen keisarikunnan (1204-61,
ks. t.) ja korottivat valtaistuimelle Flanderin
kreivin Balduinin. Venetsialaiset saivat valtakun-
nasta useita saaria ja rannikkoalueita. — Jotkut
alueet pysyivät kreikkalaisten hallussa, esim.

Epeiros. Vähään-Aasiaan Theodor Laska-
ris perusti Nikaian keisarikunnan ja Alek-
sios Komnenos Trapezuntin keisarikunnan.

Balduinin heikot seuraajat puolustautuivat
vain vaivoin Nikaian valtakuntaa vastaan, ja vih-

doin tämän hallitsija, Mikael Palaiologos, val-

loitti genovalaisten liitossa takaisin Konstantino-
polin uudistaen siten I.-R. k:n 1261.

Mikael VIII (1261-82) hallitsi kelvollisesti,

mutta ei voinut saada takaisin kaikkia entisiä

I.-R. k:n provinsseja. Epeiroksessa säilyi erityinen

valtakunta ja varsinaisessa Kreikassa länsimai-

sia ruhtinaskuntia 1400-luvulle saakka. Mikaelin
yritys aikaansaada yhtyminen länsimaiseen kirk-

koon raukesi. — Hänen seuraajainsa aikana val-

takunta yhä rappeutui. Muiden vihollisten li-

säksi ilmestyivät osmanit 1. turkkilaiset, jotka

1282 asettuivat länsiosaan Vähää-Aasiaa. — Var-
sinkin Johannes V:n hallitusaika (1341-91)

oli levoton hovilaisten keskinäisen vihamielisyy-

den tähden. Hän otti kanssahallitsijakseen Johan-
nes VI :n Kantakuzenoksen (1347-55). Hänen
aikanaan osmanit saivat jalansijaa Euroopassa

1357, valloittivat Adrianopolin 1361 sekä tekivät

Serbian ja Bulgaarian veronalaisiksi 1389. Tur-

haan Johannes V kehoitti länsimaita sotaan os-

maneja vastaan. Hänen seuraajansa Manuel
II:ta (1391-1425) turkkilaiset piirittivät Kons-
tantinopolissa, mutta hän sai muutamaksi vuo-

deksi rauhaa, kun mongoli Timur voitti sulttaani

Bajasidin 1402. — Hänen seuraajansa Johan-
nes VIII (1425-48) koetti niinikään turhaan

saada apua länsimailta myöntymällä kreikkalaisen

kirkon yhdi.stymi.seen roomalaisen kirkon kansaa
(Firenzen kirkolliskokouksessa 1439), joka yhty-

minen sitten jäi tyhjäksi kreikkalaisten vastus-

tuksen tähden. Hänen seuraajansa Konstantinos
XI :n aikana sulttaani Mohammed II vihdoin

valloitti Konstantinopolin 29 p. toukok. 1453 teh-

den siten lopun T.-R:n valtakunnasta. Viimeinen
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keisari sai urhoollisesti taistellen surinansa. Sen-

jälkeeu turkkilaiset vielä valloittivat länsimaiset

ruhtinaskunnat Kreikassa, Trapezuntin valta-

kunnan y. m. [„Corpus historia^ byzantinse" (1648

seur., 1728 seur.) : „Corpus scriptorum historiie

byzantinse" (1828-97) : Gibbon, ,3istory of the

decline and fali of the Roman Empire" (uusin

pain. 1896-1900) ; Finlay, „History of the Byzantin

and Greek empires" (1853-54) ; Hertzberg, ,.Ge-

.schiehte der Byzantiner u. d. osmanischen Reiches"

(1883) ; Neumann, ,,Die Weltstellung des byz.

Reichs vor den Kreuzziigen" (1894) ; Norden, ,,Das

Papsttum u. Byzanz"; Pears, ,,The destruction

of the Greek Empire" (1903); Roth, „Ge-

schichte des byz. Reichs" (1904) ; Grenier, ,,L'em-

pire byzantin" (1904) ; v. Scala (Helmolts Welt-

geschichte V).] G. R.

Itä-Rumeelia 1. (v:sta 1885) E t e 1 ä-B u 1 g a a-

r i a, Bulgaariaan liitetty ent. Turkin maakunta
Balkanin eteläpuolella; 32,594 km' ja 1,174,535

as. (1905), enimmäkseen bulgaarialaisia. I.-R.

käsittää ylisen Maritzan ja Tundzan jokialueet;

siellä on tuottavia peltomaita ja puutarhoja.

Pääkaupunki Filip popoli. — Berliinin kon-

gressissa 1878 I.-R. tehtiin kenraalikuvernöörin
hallitsemaksi itsehallinnolliseksi provinssiksi,

mutta Filippopolissa 17 p. syysk. 1885 tapahtu-

neen vallankumouksen jälkeen I.-R. liittyi Bul-

gaariaan. Tähän Turkki huhtik. 1886 suostui.

(W. S-m.)

Itä-Siperia, Venäjän ent. kenraalikuverne-

meutti Siperiassa, käsitti Rannikkoalueen,
Amurinmaan. Transbaikalin ja Irkutskin provins-

sit sekä Jakutskin ja Jenisseiskin kuvernementit.

Jaettiin 1888 Amurinmaan ja Irkutskin kenraali-

kuvernementteiliin. (Vi". S-m.)

Itäsuomalainen karjarotu ks. Lehmä.
Itä-Suomen karja ks. Lehmä.
Itä-Suomi ks. Suomi.
Itä-Turkestan, myös K a s g a r i a, kiin.

T i a n s a n N a n 1 u, turkk. A 1 1 i s a h a r,

Keski-Aasiassa, osa Kiinan maakuntaa Sintsiang,

n. 712,000 km'. Se on n. 1,000 m yi. merenp.
oleva ylätasanko, osaksi aroa, sisä-osissaan

enimmäkseen lentohiekka-erämaita, joista suurin

Takla-makan. Idässä se huomaamatta yhtyy Go-

biin, etelässä on rajana Kuen-lun ja Altyn-tag,

lännessä Pamir sekä Alai, pohjoisessa Tiausan,

vuoristoja, joiden yli käyvät solatiet eivät mis-

sään ole alle 3,400 m yi. merenp. Näiltä reuna-

vuorilta lähtee lukuisia jokia, tehden vuorten

juuret viljelyskelpoiseksi keidasvyöhykkeeksi

;

ne kuivuvat enimmäkseen hiekkaan, ennättä-

mättä I.-T:n halki sen pohjoisreunaa pitkin

virtaavaan Tarimiin. Tariraiin asti pääsevät

Khaidyk-gol ja Aksu pohjoisesta, lännestä Kas-
gar, etelästä Jarkand, Khotan 1. Karakas. Kerija
sekä T.sert.sen. Tarimin laskuna on Lop-nor,

sarja vähäisiä, soiden ympäröimiä järviä I.-T:n

itäosassa. -— Ilmasto on todistettavasti ollut

aikaisemmin suotuisampi; nykyään sangen kuiva,

puhtaasti mannermainen; Jarkandissa heinäkuun
keskilämpö -|- 27.6° C, tammikuun — 6° C. Kesä-
aikaan nousee pohjatuulilla hirvittäviä hiekka-

myrskyjä: tavallisellakin säällä ilma on täynnä
tomuliiukkasia. — Kasvullisuus erämainen, tai

piuittuu kokonaan, vesien varsilla laajoja kais-

likkoja, vuorten rinteillä metsikköjä ja ylem-
pänä alppiniittyjä. — Eläimistöstä mainittakoon

tiikeri, irbis, korsakki-kettu, sakaali, villikameli

Lop-norin erämaassa, villihevonen, dziggetai, anti-

loopit, jänikset ja hyppyhiiret sekä vesistöjen

rantamilla suuret vesilintuparvet. — Asutuksen
rotusekoitus on suuri, varsinkin kaupungeissa:
pääasiallisesti se on muodostunut erilaisista mon-
golilaisista aineksista. Maalaiset ovat enimmäk-
seen uiguureja, hunnien jälkeläisiä; lännessä

heihin sekaantuu arjalaisia. Paimentolaisina kul-

jeksii vuorilla pohjoisessa kirgiisejä; Lop-norin

tienoilla asustaa kalmukkeja. Uskonto on lai-

meaa islamia. Asujamiston lukumäärä epä-

tietoinen, tuskin yli % milj. Maanviljelys hyvin

kastelluissa keitaissa tuottaa riisiä, maissia, hirs-

siä, ohraa, vehnää, hamppua, monenlaisia hedel-

miä: omenoita, viikunoita, aprikooseja, saksan-

pähkinöitä, viinirypäleitä y. m. Kotieläiminä

pidetään jakki-härkää, lammasta, hevosta, kame-
lia, aasia. Ennen kukoistava kutomo- ja nahka-

teollisuus on nyt vähäinen. Kultaa ja nefriittiä

saatiin jo vanhana aikana Khotanin luota; vuo-

ri.ssa on mainiota kivihiiltä, hopea-, lyijy-, ku-

pari- ja rautamalmeja, joita kuitenkaan ei juuri

käytetä. Kauppa kulkee etupäässä Kiinaan kara-

vaanitietä Tarimin pohjoispuolitse. Englantilai-

set ja venäläiset koettavat suunnata sitä omille

alueilleen. — I.-T:n pääkaupunki on Urumtsi,

jossa asuu Sintsiangin kenraalikuvernööri; tär-

keitä ovat myös Turfan, Khami, Jarkand, Ka.s-

gar ja Khotan. — I.-T:n historia on alkanut

hyvin varhain. Se joutui aikoinaan kreikkalai-

sen ja intialaisen sivistyksen kanssa ko.sketuk-

siin; 2:sella vuosis. e. Kr. maa tuli Kiinan hal-

tuun; u.skonnoksi tuli buddhan-oppi ; myös nesto-

rialaisilla on täällä lähetysalue; 10:nnellä vuosis.

levisi maahan islami. V. 1218 Tsingis-kaani

anasti I.-T:n, 1678 se joutui kalmukkien käsiin,

1757 toi.stamiseen kiinalaisten. Heitä vastaan

maan asukkaat islamilaisina nousivat yhä
uudelleen päästen vihdoin joksikin ajaksi Jakub-

Begin johdolla Dzungaariau dungaanien menes-

tyksellisen kapinan innostamina kiinalaisten her-

ruudesta (1865). Jakub-Begin, I.-T:n Englannin
ja Turkin tunnu.staman emiirin kuoltua 1877

kiinalaiset uudelleen valtasivat maan. E. E. K.

Itävallan arkkiherttuakunnat, Tonavan
kummallakin puolen Saksan ja Unkarin välissä

sijaitsevat itävaltalaiset kruununmaat. — 1. A 1 a-

Itävalta, saks. Niederösterreich, yi-

rall. Öster reich unter der Enns, s. o. Ennsin,

Ylä-Itävallan vastaisen rajajoen alapuolella si

juitseva, on I:n valtion ja sen saksalaisen asu-

tuksen kantamaa; alue 19,854 km^ 3,492,660 as.

(arv. 1908), 175 km':llä. — Tonava jakaa A.-I:u

kahtia: etelä-osan täyttävät suurimmaksi osaksi

Pohjoisten Kalkkialppien itäpää flysch-edusta-

vuorten reunustamana: nämä päättyvät Wie-

nin luona Wienerwald-nimisinä Kahlenbergiin

(438 m). Idässä vuoristo päättyy jyrkästi Wie-
niu alanteeseen: juurella on runsaasti kuumia
lähteitä. Tämän eteläpuolella pistää A.-I:n si-

sälle Alppien keskivyöliykkeen viioria, joista haa-

rautuu koilliseen Leitha-vuori.sto, Wienin alan-

teen itäraja ja rajavuori Unkaria vastaan. To-

navan polijcispuolella kuuluu länsi-osa Böömin
graniitti-ylänteeseen, koillis-osa on tertiääristä

kumpumaata jura-kallioineen. Sen eteläpuolella

leviää ^larchfeld, Wieniu alanteen jatko, aikoi-

naan Unkarin pustan luontoinen, mutta aikoja
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sitteu pelloksi iimutettu. Länsipuolella Wieiier-

ualdia on Tonavan varrella hedelmällinen Tull-

uin alanne. — A.-I:n pääjoki en Tonava, johon
tilalla laskee Alpeilta runsaasti lisäjokia, m. m.
Leitha. joka kappaleen matkaa on rajana Unka-
ria vastaan. Pohjoisesta laskee Tonavaan täällä

ainoastaan pari jokea, Kämp ja March, viime-

mainittu niinikään Unkarin rajajoki. Luoteessa
on vähäinen osa Moldaun vesialuetta. •— Ilmasto
on mannermainen, Wienin keskilämpö -|- 9,6° C,

tammikuulla — 1,4° C, heinäk. -)- 20,2° C. Sade
tulee kesällä. 450^1,500 mm v:ssa. — Asukkaista
on yli 90 % saksalaisia ja room, -katolilaisia,
juutalaisia on 5,i %.. — Vehnä, ruis, ohra. kaura,
perunat ovat maanviljelyksen tärkeimmät tuot-

teet: peltoa ja puutarhaa on 45% alueesta. Vii-

ninviljelys menestyy korkean kesälämmön takia
hyvin; viinitarhoina on 1,9 % alueesta. Vuori-

seuduilla on laajoja luonnonniittyjä (niittyjä

kaikkiaan 15, i % pinta-alasta) ja metsiä, jotka
peittävät vielä 34,s ^fc maasta. — Teollisuus-

väestöön kuuluu 42,7 % asukkaista, — Wienhän
sijaitsee täällä suurteollisuuksineen, samalla vai-

kuttaen myös lähiseutuihin. Vuorityö vähäarvoi-
nen. Kaupan ja liikenteen palveluksessa on
19,» %. Höyrylaivaliikenne Tonavalla on sangen
vilkas, myös kanavilla ja lisäjoilla. Rautateitä
on 2,525 km. — Sivistyslaitoksista tärkeimmät
sijaitsevat Wienissä. — A.-I:n maapäivillä on
75 valittua, 3 itseoikeutettua edustajaa. A.-I:n

ja koko I:n pääkaupunki on Wien. — Hallin-

nollisesti A.-I. jakaantiui 23 ..Bezirkshauptmaun-
schaffiin ja 3 omilla asetuksilla varustettuun
kaupunkiin. — Historiasta ks. Itävalta. —
2. Y 1 ä-I t ä V ai t a, saks. Oberösterreieh,
virall. österreich ob der Enns = Ennsin yläpuo-

lella oleva; alue 11,994 km^ 840,909 as', (arv.

1908). 70 km-:llä. — Suurin osa Y.-I:aa on
Tonavan eteläpuolella: etelässä sen täyttävät

Pohjoiset Kalkkialpit ja niiden esivyöhykkeenä
olevat flyscli-vuoret : pohjoiseen näistä ulottuu

Tonavaan asti alavampi edustamaa, mistä kohoaa
m. m. ruskohiilirikas Hausruck (800 m). To-

navan poiijoispuolella kuuliui osa maasta Böh-
merwaldin, osa Böömin ylängön alueeseen. Ta-

sankoja on vain pari, Eferdingin ja Linzin alan-

teet, edellinen Tonavan, jälkimäinen Tenavan ja

sen lisäjoen Traunin ympärillä. — Melkein koko
Y.-I. kuuluu Tonavan vesistöalueeseen; sen mo-
nista täältä tulevista lisäjoista mainittakoon
Inn, Traun ja Enns; järviä on alppialueella

useita: Kammer-, Traun-. Waller-. Hallstätter

.see. Suola- ja kuumia lähteitä on runsaasti:

Ischl ja Hall kuuluisia kylpypaikkoja. Ilmasto
kylmempi kuin Ala-Itävallan: Linzissä v:n kes-

kilämpö 4- 8.5°C. Sadetta 750-2,000 mm.— Asuk-
kaat ovat melkein poikkeuksetta saksalaisia ja

r(X)ra.-katolilaisia. — Peltoa ja puutarhaa on pin-

nasta 37,1 %; viljelyskasveista tärkeimmät: ruis,

vehnä, kaura, ohra, perunat, hedelmäpuut. —
Karjataloudella on hyvät, luonnolliset edellytyk-

set, sitäpaitsi viljellään siuiret määrät kylvöhei-

nää: niittyä ja laidunta on 21 %. iSfetsää on 34

%, hyvästi hoidettua. Vuorissa on paitsi rusko-

hiiltä mj-ös suuret määrät suolaa, jota myös saa-

daan lähteistä. Tärkeä suolansaanti-alue on kau-
nis Salzkammergut. Hallstatt-j arven ympärillä;

tuotantoarvo 1907 15 milj. mk. — Teollisuutta

harjoittaa 28,4% as:ista. enimmäkseen käsiteol-

lisuusmaisesti, kuuluisat ovat varsinkin viikat-

teet; Steyrissä on huomattavampi tehdasteollisuus.
— Kaupan ja liikenteen palveluksessa on 9 %
as:sta. Tonavan tärkein jokitie. Rautateitä (1908)

1,021 km. — Hallinnollisesti Y.-I. jakaantuu 14

,,Bezirkshauptmannschaft"iin ja 2 omilla sää-
döksillä varustettuun kaupunkiin. — Maapäivillä
on 50 edustajaa. — Pääkaupunki Linz. — His-
toriasta ks. 1 1 ä v a 1 1 a. E. E. K.
Itävallan perim.yssota (1741-48). Selvästi ta-

juten, että Habsburgin periutömaiden jakamatto-
muus oli Itävalta-Unkarin monarkian elinehto,
oli keisari Kaarle VI hallituskautenaan uupu-
matta pyrkinyt voittamaan ,,pragmaattiselle
sanktsionille" (ks. t.) Euroopan valtojen tunnus-
tusta sekä turvaamaan kruununperimyksen van-
himmalle tyttärelleen, Maria Teresialle. Baierin
vaaliruhtinas Kaarle Albert, joka (kuten Josef
l:n toinenkin vävy. Saksin vaaliruhtinns) jo

aiemmin oli tarmokkaasti vastustanut keisarin
perimyspolitiikkaa, uudisti, Kaarlen 1740 kuol-
tua, vaatimuksensa Itävaltaan, perustaen ne Fer-
dinand I:n V. 1547 vahvistamaan lisäkirjaan,
jonka säädösten mukaisesti perimys oli päähaa-
ran miespuolisten (asiakirjassa oli sana ,,aviol-

listen") perillisten puutteessa siirtyvä Ferdinan-
din. Baierin Albrektille naitetun tyttären jälke-

läisille.

Sodanaiheen Fredrik II sai vaatimuksistaan
neljään sleesian herttua- ja ruhtinaskuntaan
nähden. Voitonvarmana hän jouluk. 16 p. 1740
vähine joukkoineen hyökkäsi puolustuksettomaan
Sleesiaan, jonka preussilaiset kuudessa viikossa
valloittivat („Ensimäinen gleesian sota". 1740-42).

Jo suunniteltiin Dresdenissä englantilais-saksi-

lais-venäläistä liittoa uhkarohkean Preussin pa-

loittelemiseksi, kun Fredrik Molhvitzin taiste-

lussa (huhtik. 10 p. 1741) voitti Sleesiaan rien-

täneen itäv. armeian. Tällä sinään varsin mer-
kityksettömällä taistelulla oli mitä tärkeimmät
seuraukset. Ranskan sotapuolue, jonka tarmok-
kain ja lahjakkain johtaja oli Belle-Islen kreivi,

aikaansai Breslaussa kesäk. 4 p. 1741 solmitun
puolustusliiton Preussin kanssa. Paitsi varhem-
min liittoutuneita Espanjaa ja Baieria, yhtyi
Saksikin Itävallan vastustajiin. Moritz Saksi-
laisen johtamat ranskalaiset ja saksilaiset hyök-
käsivät Böömiin ja valloittivat Praagin, jossa

Kaarle Albert kruunattiin Böömin kuninkaaksi
(jouluk. 7 p. 1741). Asema muuttui kuitenkin
Itävallalle edullisemmaksi seujälkeen kuin unka-
rilaiset, joiden apuun Ilaria Teresia oli vedonnut,
puuttuivat taisteluun. Kaarle Albertin kruunaa-
mista Saksan keisariksi (helmik. 12 p. 1742)

ei tosin voitu estää, mutta tältä tapahtumalta
riistjä sen olennaisin merkitys unkarilaisten sa-

moihin aikoiliin vallatessa keisarin oman vaali-

ruhtinaskunnan. Vapautuakseen vaarallisimmasta
vastustajastaan, Chotusitzin taistelussa (toukok.

17 p. 1742) voitolle päässeistä preussilaisista.

Maria Teresia taipui IBreslau-Berliinin rauhan-

tekoon (kesäk. 11 p. ja heinäk. 28 p. 1742) ja

luopui Sleesiasta ja Glatzista. Tämän raskaan
uhrauksen korvasivat piankin aseellinen menes-
tys ja diplomaattiset voitot: Böömi valloitettiin

takaisin, Praag antautui, ja Maria Teresia saat-

toi toukok. 12 p. 1743 kruunauttaa itsensä Böö-

min kuningattareksi. Sardinia teki Itävallan

kanssa liiton, ja Englanti, jonka siihen asti oli
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täytynyt kohdistaa huomionsa Espanjaa vastaan

käytyyn merisotaan, muodosti keskisen Reinin

varsille n. s. „pragmaattisen armeian", joka

Yrjö II: n johdossa voitti ranskalaiset Dettinge-

nin taistelussa (kesäk. 27 p. 1743). Englantilais-

itävaltalaisten aseiden menestys loihti nyt esiin

kaksi suurta liittokuntaa. Wormsissa, syysk.

13 p. 1743, Englanti, Itävalta ja Sardinia yhtyi-

vät liittoon, ja jouluk. 20 p. s. v. onnistui eng-

lantilaisten aikaansaada Saksin ja Itävallan väli-

uen sopimus; edellinen cli suunnattu Ranskaa,
jälkimäinen Preussia vastaan. Toisaalla Ranska
ja Preussi uudelleen liittyivät toisiinsa, kesäk.

5 p. 1744 solmien liiton, jonka päämääränä oli

Böömin valloittaminen Kaarle VII:lle. Fredrik

II :n ollessa muodostamaisillaan Venäjän, Ruot-

sin ja Preussin välistä kolmiliittoa, pakotti Rei-

nin yli kulkeneen itävalt. armeian menestyk-
sellinen toiminta hänet hyökkäämään Böömiin.

(,,Toinen gleesian sota", 1744-45). Otaksuessaan
liittolaistensa tehokkaasti edistävän hänen hyök-

käystään F. pettyi; Ludvik XV: n sairastumisen

johdosta ranskalaisten sodankäynti pitkiksi

ajoiksi herpoutui, Kaarle Albert kuoli (tammik.

20 p. 1745), ja hänen seuraajansa teki Itävallan

kanssa Fiissenin rauhan (huhtik. 22 p. 1745).

Eikä näissä vastuksissa kyllin. Preussin har-

ventuneen armeian, joka ylivoimaisten vihollis-

joukkojen tieltä oli peräytynyt Sleesiaan, lan-

uisti tyytymättömyys ja epätoivo. Ministeri

V. Briihl aikaansai, jo tammikuussa yhdistet-

tyään Preussin vastustajat Varsovan neliliittoon,

toukok. 18 p. 1745 Itävallan ja Saksin välisen

sopimuksen, joka tarkoitti Preussin saattamista

sekä maantieteellisesti että valtiollisesti Branden-
burgin vaaliruhtinaskuunan aikuiseen asemaan.
Tiedettiinpä Venäjän lähentelevän Preussin saar-

tajia. Mutta v. Brlihlin juonikkaat hankkeet
luhistuivat kerrassaan preussilaisten voitettua

itävaltalaiset ja saksilaiset Hohenfriedbergin

(ks. t.) mainehikkaassa taistelussa. Vielä samana
vuonna kärsittyään Soorin ja Kesselsdorfin tap-

piot, Maria Teresian täytyi Dresdenin rauhan-

teossa (jouluk. 25 p. 1745) toistamiseen luopua
Sleesiasta.

Ranskalaiset, jotka Fredrik II jälleen oli jät-

tänyt oman onnensa nojaan, jatkoivat menes-
tyksellisesti sodankäyntiään Belgiassa. Moritz
Saksilainen sai englantilaisista, hollantilaisista

ja itävaltalaisista, jotka hän jo aiemmin oli

lyönyt Fontenoy'n taistelussa (ks. t.) , Rocoux'n
(lokak. 11 p. 1746) ja Lawfeldtin (heinäk. 2 p.

1747) voitot. Ylä-Italiassa sitävastoin sotaonni

oli itävaltalaisille myötäinen (Piaeenzan ja Rot-

tofredou voitot kesällä 1746) ; merellä ja Kana-
dassa taas englantilaiset veivät ranskalaisista

voiton. Vasta pitkien neuvottelujen jälkeen ras-

kaitten sotataakkojensa uuvuttamat merivallat

ja Ranska vahvistivat Aachenin rauhanteon (lo-

kak. 18 p. 1748), johon Itävalta joulukuussa
pakosta yhtyi. Joskin sen täytyi luovuttaa Slee-

sia Preussille sekä Parraan, Piaeenzan ja Guas-
tallan herttuakunnat Espanjan Bourboneille, oli

se kuitenkin loistavasti puolustanut suurvalta-

asemaansa. Pragmaattinen sanktsioni jäi täy-

teen voimaansa, ja Maria Teresian puoliso, Frans,
tunnustettiin Saksan keisariksi. Merkitsevimmät
saavutukset Itävallan perimyssota tuotti suur-

vallaksi kohonneelle Preussille. Voitollisesti se

oli ensimäiset iskunsa iskenyt siinä valtavassa

kaksinkamppailussa, jota Itävalta ja Preussi

toistasataa vuotta keskenään kävivät johtoval-

lasta Saksan valtakunnassa.

[Kirjallisuutta: Paitsi art:issa Fredrik II

ja Maria Teresia lueteltuja teoksia mainit-

takoon Galitzinin „Allmän krigshistoria" (ruot-

sinnos). Uusi aika, III, jossa on laaja kirjal-

lisuusluettelo. Uudempia teoksia: Heigel, „Der
österreichische Erbfolgestreit und die Kaiser-

\vahl Karls VII" : Griinhagen, ,,Gesch. des ersten

Schles. Krieges"; Crousse, ,,La guerre de la

succession d' Autriche dans les provinces belgi-

ques"; Moris, „Op4rations militaires dans les

Alpes et les Apennins pendant la guerre de la

succession d' Autriche"; Pajol, ,,Les guerres sous

Louis XV", 2, 3; Beer, ,,Der Friede von Aachen"
(Archiv f. österr. Gesch., 47).] -IsJcm-.

Itävalta (saks. östcrreich, ransk. Autriche,

lat. Austria), monen valtiollisen osan muodostama
valtio (keisarikunta), joka on toinen pääosa I.-

Unkarin monarkiassa; nimitetään myös
kantamaittensa, I:n arkkiherttuakuntain ja Un-
karin välisen rajajoen Leithan mukaan C i s-

leithaniaksi. Unkaria Transleitha-
n iäksi. I:n ainoa virallinen nimitys on ,.D i e

im Reichsrate vertretenen König-
reiche und Lande r". — P i n t a-a 1 a

300,193 km'; 28,264,049 as. (arv. 1908), 94 hen-

keä km':llä. I:n valtakunnanneuvostossa eduste-

tut maat, niiden pinta-ala ja väkiluku .sekä

asukastiheys (arv. 1908) ovat:

Nimi ja arvo.

Ala-Itävalta, arkki-

h»^rttuakunta

YI ä-I tavalta, arkki-

herttuakunta
Salzburg, herttuakunta
Steiermark, „

Kärnten, „

K räin, ,,

Tr ie st, alueineen . . . .

GörzjaGradisca, ruht.

kreivikunta
Istr ia, mark-kreivikunta
Tiroli, ruht. kreivikunta
Vorarlberg, maa. . . .

Böömi, kuningaskunta .

Määri, mark-kreivikunta

Sleesia, herttuakunta .

Galitsia, kuningaskunta
Bukovina, herttua-

kunta . . . . ,

Dalmatsia, kuningas-
kunta

km2 as. lnn*:Ua

19,854 3,492,660 175

11,994 840,909 70

7,163 214,651 30

22,449 1,432,483 64

10,333 378,230 36

9,965 521,808 52

95 203,959 —

2,927 249,048 85

4,951 379,817 76

26,690 909,244 34

2,570 143,781 56

51,967 6,708,206 129

22,231 2,591,971 117

5,153 754,156 147

78,532 7,999,259 102

10,456 802,102 77

12,863 641,765 50

— I. on mannervaltio ; merenrannikkoa
sillä on ainoastaan lounaassa, missä n. s. K ii s-

tenland (Görz ja Gradisca, Triest alueineen

sekä Istria) ja Dalmatsia (joka on muusta I:sta

Unkarin alueen erottama) ulottuvat Adrian-me-

reea; sen rannikko on runsassaarinen, yleensä

korkea ja hyväsatamainen positiivisen rannan-

muutoksen kautta muodostunut. — Pinnan-
muodostus on vaihteleva ; voidaan erottaa

neljä, toisistaan tykkönään poikkeavaa aluetta,

joissa kaikissa vuoristot ovat vallitsevina: '/«

koko I:n pinta-alasta on vuorimaata.
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1. Alppien tertiäärikauden poimuvuorijonot täyt-

tävät, Itä-Alppien kolmena päävyöhykkeenä, Vor-
arlbergin, Tirolin, Salzburgin, Kärntenin koko-

naan sekä osia Steiermarkista (melkein koko-

naan), Ylä- ja Ala-I:sta, Görzistä ja Gradiscasta

sekä Krainista, yhteisellä nimellä I:n alppi-
maat. Itä-läntistä suuntaa kulkevat vuoristo-

jonot (korkein, myös koko I:n, huippu on ete-

läiseen Kalkki-Alppi-vyöhykkeeseen kuuluva Ort-

ler 3,905 m, lähellä Sveitsin rajaa) ovat yleensä
vaikeakulkuisia, hyviä solia harvassa; tärkeim-

mät Stilfser Joch, Breuner sekä Semmering.
Idässä Itä-Alpit päättyvät tertiääriseen kumpu-
maahan, joka välittää siirtymisen I:n rajojen

ulkopuolella olevalle Unkarin tasangolle. Ylä- ja

Ala-I:ssa on Alppien pohjoispuolella ylätasanko-

mainen edustamaa, Tonavan laakso, joka
idässä jatkuu Wiener vvaldi n katkaisemana
Wienin tertiääriseen alanteeseen. Tämä
rajoittuu idässä L e i t h a-vuoriin, pohjoisessa

jatkuen M a r e h f e 1 d i u tasankoon.
2. Tonavan laaksomaasta pohjoiseen on Böö-

min lohkomaa, etupäässä vanhoista kivi-

lajeista graniitista, gneissistä sekä siluuri- ja

kivihiilikauden muodostumista syntynyt. Sak-
saan päin sitä rajoittavat Böhmerwald, Erzge-
birge ja Sudeetit, joiden sisäpuolella maa koh-
tautuu böömiläis-määriläisistä vuorista etupäässä
pohjoista suuntaa. Idässä tämän alueen äärim-
mäinen osa on Niedere Gesenke, painanne Altva-

terista (1,490 m), itään päättyen Weisskirchenin
luona n. s. Määrin porttiin, jonka toisella puo-

len alkavat Karpaatit. Etelään Weisskirehenistä
erottaa nämä molemmat alueet toisistaan ter-

tiääriuen kumpumaa, etelässä päättyen Marchfel-
diin. Böömiläiseen lohkomaahan kuuluvat: Böömi
kokonaan. Määri ja gleesia suurimmaksi osaksi

sekä Ylä- ja Ala-I:n pohjoisseudut.

3. I:n itäisimmässä osassa vallitsevat Kar-
paatit, rajavuoret Unkaria vastaan, synnyltään
Alppien aikuiset, mutta kokoonpanoltaan niistä

suuresti eroavat vallitsevine flysch-hiekkakivi-

neen sekä säännöttömine vyöhykkeineen. Kar-
paattien edustalla pohjoisessa leviää pohjoiseen

ja kaakkoon kaltautuva, osaksi kumpumainen
osaksi tasainen, etupäässä nuorempien ainesten

muodostama, laajalti löss-peittoinen edustamaa.
Karpaattimaihin kuuluvat Galitsia, Bukovina ja

osia Määristä ja Sleesiasta.

4. Alppien jatkoa kaakossa ovat Karstin ja Di-

naristen alppien täyttämät, etupäässä läpäisevästä

kalkkikivestä syntyneet poimettuneet karsti-
maiset rannikkomaat, joihin kuuluvat
Triest, Istria ja Dalmatsia sekä osaksi Krain
ynnä Görz ja Gradisca; paitsi näitä myös
I.-Unkarin yhteisesti hallitsemat Bosnia ja Hert-
segovina.

Jokia on runsaasti, osaksi jäätikköseuduilta
lähtevinä vesirikkaita. Suurin osa I:aa, 54%,
kuuluu Mustan-meren vesialueeseen

;
päävirta T o-

nava; sen pituudesta on kuitenkin ainoastaan
373 km I:n sisäpuolella, koko tällä matkallaan
höyryaluksilla kuljettava. Tonavan lisäjoista

joko osaksi tai kokonaan virtaavat I:n alueella

March, Sereth, Pruth vasemmalta, Inn, Traun,
Enns, Leitha, Raab, Drava ja Sava oikealta. Mus-
taan-mereen laskevista joista Dnestr ja Dnepr
ovat myös osaksi I:n rajojen sisäpuolella. Poh-
janmeren vesi-alue käsittää 18 %, s. o. Melnikistä

kulkukelpoisen E 1 b e n ja sen kuljettavan lisä-

joen Moldavan, sekä Reinin; Itämeren altaaseen

laskee 16 % Oderin ja Veikselin kautta, Adrian-
mereen 12 % Etsehin, Pon, Isonzon, Narentan
y. m. kautta. Karstimaat ovat kuuluisat katoa-

vista joistaan ja omituisista järvistään (Zirknitz-

järvi). Useimmat järvet ovat Alppimaassa
[Hallstätter (9 km=) , Wolfgang (13 knr) , Traun
(26 km-), Atter (47 km=) , Wörther-järvet], vähem-
män Böömissä.
Ilmasto kokonaisuudessaan on mannermai-

nen; Alppien eteläpuolella, Lombardiaan aukene-
vissa laaksoissa ja Adrian rannalla ilmasto on
samanlainen kuin Välimerenmaissa yleensä, sa-

teita syksyllä ja talvella, paikoitellen hyvinkin
runsaasti; Crkvice Etelä-Dalmatsiassa (Cattaron
luona) on Euroopan saderikkain paikka, 4,642 mm
v:ssa, Zarassa 823 mm, v:n keskilämpö -\- 15,3° C,

tammikin + 6,?° C, heinäkin + 25° C. Bozenissa
(290 m korkealla) Etelä-Tirolissa sataa 757 mm,
v:n lämpö -|-11,7° C, tammikin 0°, heinäkin

-f- 22,5°C. Alppimaassa lämpö alenee ja sademäärä
kohoaa ylemmäksi noustaessa (sademäärä lisään-

tyy 2,000 mmi iin asti). Poikkeuksena ovat sulje-

tut umpilaaksot, kuten Klagenfurtin, jossa 440
mm korkeudella vin keskilämpö on + 7,2°C, tam-
mikin — 6,4°C, heinäkin -f 18,«°C; sademäärä on
suuri, 1,037 mm. — Böömin reunavuorten ympä-
röimässä painanteessa sademäärä alenee n. 400
mmi iin, riittäen kuitenkin kasvullisuudelle, koska
se tulee kesäkuukausina. Praagin keskilämpö

+ 8,8°C, tammikin — 1,5°C, heinäkin -4- 19,3° G,

Sademäärä 550 mm. Wienin vastaavat luvut ovat

9,2, 1,7, 19,6, 650, Lembergin, Karpaattien pohjois-

puolella 8, 3,6, 19,4, 823. Tuulet käyvät etupäässä
lännestä ja lounaasta; paikallisia, omituisia tuu-

lia ovat fö]i7i pohjoisilla Alpeilla, bora ja scirocco

Adrian rantamailla.

Kasvullisuus. Välimeren vyöhykkeen
kasvullisuus macchioineen, viini-, öljypuu-, mul-
peripuu-istutuksineen, laakereineen ja etelänhe-

delmineen vallitsee ainoastaan Adrian-meren saa-

rilla sekä kapealla rantakaistaleella. Muuten Im
kasvullisuus on keski-eurooppalaista tammi-, lehti-

kuusi- ja koivumetsikköineen sekä laajoine kuusi-

ja mäntymetsineen, missä asutus ei ole niitä muut-
tanut vainioiksi tai karstiseutujen kalkkikallioi-

den kuivuus ja hedelmättömyys ja alppiseutujen

ilmastosuhteet aseta niille rajoja. Bukovinassa
ulottuu Im alueelle Mustan-meren kasvistoalueen

muotoja: turk. pähkinäpuita, vaahteroita.

Eläimistö, paitsi Dalmatsiassa, kuuluu
palearktiseen alueeseen. Metsissä ja vuoristoissa

on säilynyt petoeläimiä, vars. Karpaateilla karhu,

susi, kettu, ilves, villikissa, Dalmatsian saarilla

sakaali; tavataan myös kauriita, gemssi, alppi-

murmeli ja jänis, metsäkarju ja trappi Galit-

siassa. Karstimaan maanalaisissa vesissä elelee

olmi; matelijoita on sarvi- ja hiekkakyy (Ceras-

tea cortiutus jaVipera ammodytes).

Asutus. Im ominaisesta asemasta on ollut

seurauksena, että tänne on joutunut niin monta
eri kansallisuutta ja pinnanmuodostus mo-
nine eristettyine ja erilaisine alueineen on suo-

jellut ne yhteensulautumiselta. Ulkopuolella var-

sinaisia asuma-alueitaan Ylä- ja Ala-Iissa ovat

saksalaiset (9,i7 milj.; v. 1900, samoin seu-

raavat) aikaisemmin hallituksen ja kirkon suo-

simina levinneet uutisasuttajina kaikkiin Im
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maihiu ja muodostavat yleensä muita korkeam-

malla kehitysasteella olevina tärkeän, sivistyk-

sellisesti ja taloudellisesti toimintakykyisen ai-

neksen. Heillä myöskin on ollut ennen 1867 val-

tiollinen valta käsissään. Sillä I:n slaavilai-
set kansat, jotka ovat saksalaisia paljoa lukui-

sammat (14.S milj.), asuvat enimmäkseen toisis-

taan erotettuina, sivistysaste hyvin erilainen,

saksalaisten sivistyskantaa ylimalkaan alempi.

Tasa-arvoisia sivistyksellisesti ja viime aikoina

valtiollisestikin ovat Böömin, Määrin ja Sleesian

slaavilaiset asukkaat, tsekkiläiset, joita

itäisten heimolaistensa slovaakkien kanssa

on 5,95 milj. I:n rajojen sisällä. Nämä sekä Galit-

siassa ja Bukovinassa a.suvat puolalaiset
(4,s6 milj.) ja ruteenit (3,S8 milj.) muodosta-

vat T:n p o h j o i s-s 1 a a v i 1 a i s e n ryhmän.

E t e 1 ä-s 1 a a V e i h i n kuuluvat sloveenit
(1,19 milj.) Krainissa ja s e r b o-k r o a a t i t

(0,71 milj.) Dalmatsiassa ja Kiistenlandissa. Myös
kolmas Euroopan pääkansalli-suuksista on I:ssa

edustettuna. Romaaneja ovat romaania-
Iäiset (0,s3 milj.) Bukovinassa sekä italia-
laiset ja kelttiläisten rhaetien romaanilaistu-

neet jälkeläiset ladiinit (yhteensä 0,7» milj.)

Tirolissa, Kiistenlandissa ja Dalmatsian kau-

pungeissa. — Unkarilaisia on ainoastaan 9,516 Bu-

kovinassa. — Juutalaisista ei ole erityistä

kansallisuustilastoa. Heidän suuri lukumääränsä
ilmenee I:n uskontoja käsittelevässä tilastossa.

Muita kansoja I:ssa on mustalaisia, al-

banialaisiajaarmeenialaisia. — Pro-

senteissa kansallisuudet I:n maissa jakautuvat

seuraavasti (1900: kursiivi osoittaa maan lukui-

sinta kansallisuutta)

tr* P\i^. ^ »

Ylä-1 95 4,7 0,2 — 0,1 _ _ —
Ala-1 9.9,4 0,5 — — 0,1 — — —
Salzburg . . .99,5 0,3 — — 0,i — — —
Tiroli ja

Vorarlberg 6'Ö,4 0,2 — — — — — •^9,4

Steiermark . 68,7 0,i — — 31,2 — — —
Kärnten. . . 7^,8 — — — 25,

1

— — —
K räin ... . 5,6 0,i — — 9^,2 — — —
Kiisteuland. 2,7 0,i — — 29,9 20,2 — -'/7,i

Böömi .... 37,3 62,-? — — — — — —
Määri .... 27,9 72,4 0,7 — — — — —
Sleesia . . . .',]>,! 22 33,2 — — — — —
Galitsia ... 2,9 0,i 5^,7 42,3 — — — —
Bukovina . . 22,i 0,i 3,7 hh^ — — 32,8 —
Dalmatsia . 0,4 0,2 — ~ 0,i 'Mi.- — 2,6

Yhteensä 35,8 23,2 16,6 13.2 4,7 2.s 0,9 2,8

I:n eri maiden asukastiheys ei osoita

suuria vastakohtia. Suuremmilla teollisuus-

alueilla, varsinkin Böömissä ja Määrissä, asutus

on huomattavasti tihentynyt (piirissä Mährisch-

Ostrau 490 as. km=:llä" Teplitz 456 j. n. e.)

jotavastoin muutamat alppiseudut ovat silmiin-

pistävän harvaan asuttuja (Im.stin ja Land-
eckin piireissä 12 as. km':llä). Y 1 i s y n t y n e i-

syys on (1907) 311,923 1. ll,s7„o. Asukas-
luku ei kuitenkaan lisäänny koko tällä määrällä,

sillä siirtolaisuus maasta on suuri: 1909

143,532 henkeä (itävaltal.) . Matkan pää ovat A me-

riikan Yhdysvallat ja myös Kanada. — E 1 1 n-

keinoluokkien prosentit 1900 (1890) ovat:

maa- ja metsätalouden sekä kalastuksen 60,»

(64,4), teollisuuden ja vuorityöu 23, s (21,»), kau-

pan ja liikenteen 12.4 (lO.e) : lisäksi oli sotilaita

2,» % (2,8 %), virkamiehiä ja vapaiden ammattien
harjoittajia 3,» % (3,6 %), palvelijoita 4,i %
(6,1%) muita 1,7% (2%). Uskontunnus-
tukset I:ssa eivät ole niin moninaiset kuin
kansalli-suudet. Valtiouskontona on roomalais-

katolilainen oppi, joka on vallitsevana kaik-

kialla paitsi Galitsiassa ja Bukovinassa: edellä-

mainitussa on n. s. kreikkalais-unieerattuja, .-«. o.

paavin yliherruutta tunnustavia, suuri enemmistö.

Heidät luetaan myös katolilaisiin, joten näitä on

91 % as. Kreikkalais-oikeauskoiset ovat enem-

mistönä Bukovinassa (68,6 %) ;
yhteensä heitä

on 2,3 %. Evankelisia on 1,9 %, hajallaan kau-

pungeissa. Mooseksenuskolaisia on 4,7 %, vars.

Bukovinassa (13,2 %) ja Galitsiassa (11, 1 %) ;

Ala-I:ssa heitä on 5,i % (kaikki luvut v:lta 1900)_

Sivistysolot hyvin kirjavat. Kansanopetus
perustuu asetukseen v:lta 1869, jonka mukaan
kuntien on ylläpidettävä kansakoulut; samalla

säädettiin yleinen koulupakko, joka kuiten-

kin on vain näennäinen, sillä 6 v. täyttäneistä oli

(1900) 24% lukutaidottomia; 10 v. täyttäneistä

oli lukutaidottomia: tsekkiläisiä 5,4%, saksalai-

sia 6,9 %, italialaisia 17,7 %, sloveeneja 31,e %,
puolalaisia 52,e %, romaanialaisia 75,9 %, serbo-

kroaatteja 76 %, ruteeneja 76,6 %. Kansakouluilla

ja keskikouluilla on opetusministeriöstä riippu-

va maakunnallinen ja paikallinen hallinto-

virastonsa. Yliopistot, joita on 8, nim. Wienin,

Grazin, Innsbruckin, Praagin 2 (saks. ja tsek.),

Lembergin, Krakovan ja Czernowitzin, sekä

teknilliset (7), maataloudelliset (1) y. m. korkea-

koulut, vuoriopistot (2), taideopistot ja teologi-

set oppilaitokset ovat välittömästi opetusminis-

teriön alaiset. Yliopistoissa opiskelevien luku-

määrä oli kev. 1908 22,734: näistä oli prosen-

teissa: saksalaisia 39,o, puolalaisia 22,4, tsekkiläi-

siä 16,5, ruteeneja 4,9, etelä-slaavilaisia 8,9, italia-

laisia 2,s, romaanialaisia 1, unkarilaisia 0,«, muita
4,4. -— Mooseksenuskolaisia oli 16,i % ylioppi-

laista. — Oppineitten seuroja, Wienin (saks.),

Praagin (tsek.) , Krakovan (puol.) tiedeakatemiat

y. m., kirjastoja y. m. kokoelmia, tieteellisiä lai-

toksia j. n. e. on- useimmissa suurissa kaupun-

geissa. Sanomalehdistö on vaikutusvaltai-

nen, usea.sti juutalaisten käsissä. V. 1909 oli sak-

salaisia sanomalehtiä ja aikakauskirjoja 2,172,

tsekkiläisiä 1,037. puolalaisia 331, italialaisia 125,

sloveeuinkielisiä 91, ruteenilaisia 52, serbo-kroaat-

tilaisia 32, roTuaaiiialaisia 10, lisäksi mmm- ja

sekakielisiä, yhteensä 3,952. —
Elinkeinot ovat ylimalkaisesti katsoen

vasta kehittymässä. Saksalai.sten ja tsekkiläis-

ten alueilla ollaan paljon edellä muista; luo-

teesta ja länne.stä käsin teollisuuden merkitys

vähenee ja taloudellisen toiminnan voimakkuus
alenee. — Maataloudelliset elinkeinot

ovat tärkeimmät. I:n pinta-alasta on peltomaata

36,« %, niittyä ja laidunta 23,8 %, viinitarhoja

0,8%, metsämaata 32.» 7c, viljelykselle kelpaa-

matonta 6,j %. Viljatuotannossa Böömi, Määri,

Galitsia. Ylä- ja Ala-1. ovat ensimäiset. Suurin
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on rukiin sato: 2,9 milj. tonnia, seuraava on
kauran sato: 2,5 niilj. t.. ohran sato: 1,? milj. t.,

vehnän sato: l.e milj. t. (1909). Ainoastaan
ohran sato on riittävä. Lisäksi viljellään jos-

sain määrin maissia, tattaria, hirssiä, palko-

kasveja. Tärkeä on perunanviljelys; sato 13,5»

anilj. tonnia. Böömi ja Määri ovat tärkeitä ja

eteviä valkojiuirikkaan viljelysmaita; vähem-
mässä määrässä Ala-I., Galitsia ja Sleesia. I:n
valkojuurikas-sato (5, s milj. tonnia 1909) on
Saksan ja Venäjän jälkeen maailman suurin.

Kauppakasveista 'maiuittakoot: pellava (kuituja

30,900 tonnia, siemeniä 21,600 t., 1909), hamppu
(kuituja 17,800 tonnia, siemeniä 14,400 t.,

1909), humala (18,700 tonnia 1908, 8,500 t.

1909; kuuluisinta Saaziu seuduilta Böömissä) ja

tupakka (8,700 tonnia 1909), jonka valmi.stus

ja kauppa on valtion monopoli. — Tunnettuja
viinilajeja saadaan Dalmatsiasta, Kiistenlandista,

Ala-I :sta, Steiermarkista, Tirolista. Sato vaihte-

leva (6,2 milj. hl 1909, 3,7 milj. hl 1903), vil-

jelystapa ei ole saksalaisen ja ranskalaisen ta-

salla. Hedelmäinviljelys (omenoita, luumuja vii-

kunoita, pähkinöitä, oliiveja, kastanjoja y. m.) on
melkein kaikkialla yleinen, tuottaen myös vietä-

väksi. — Metsätalous on ylimalkaan hy-
vällä kannalla. 60.4 % on havu-, 21, i % lehti-

metsää. Varsinkin eteläisissä Alppimaissa var-

haisemman metsäuraiskauksen seuraukset ovat
huolestuttavat. Laajat ovat sitävastoin Galitsian,

Bukovinan ja osaksi böömiläisvuoristo-alueen

metsät. Metsäntuotteet ovat valtakunnan tär-

keimmät vientitavarat. — I:ssa oli (1900) leh-

miä 9,5 milj., hevosia l.v milj., sikoja 4,68 milj.,

lampaita 2,6 milj., vuohia 1 milj. Muiden, paitsi

lampaitten ja vuohien lukumäärä osoittaa lisään-

tymistä. Lehmätalous on kehittyneempää mei-
jeritaloutta etupäässä Alppimaissa, joissa mehe-
vät alppiniityt ovat sen luonnolliset edellytykset

(Scnnenicirtschaft): Galitsiassa maitotalous on
toisarvoinen, liha. vuodat y. m. s. karjan tär-

keimpinä tuotteina. Hevosten luku on suurin
Galitsiassa, metsän kasvulle vahingollisten vuo-
hien Dalmatsiassa, jossa myös lampaita on enin.

Täällä käytetään hevosen asemesta aasia ja muu-
lia (kaikkiaan 66,000 kpl.). — Siipikarjan tuot-

teet, munat y. m. tärkeitä vientitavaroita. Ka-
joja y. m. s. oli (1900) 26,67 milj. kpl. Mehiläis-

lioito on mainittava vars. itäisissä Alppimaissa,
silkkiäistoukan Tirolissa sekä Görzissä ja Gra-
discassa (silkkikoteloita 1909 2,3 milj. kg). —
Joki- ja merikalastus melkoinen (sardelleja,

makrilleja, anjovi.sta y. m. merikaloja). — Tär-
keän vuori- ja kaivostyön tuotteista mai-
nittakoon : kivihiili (13,8 milj. tonnia 1908),

kerrokset Sleesiassa Saksan rajalla, Keski-Böö-
missä. Määrissä, Luoteis-Galitsiassa; rusko-
hiili (26,7 milj. tonnia), Böömissä, vähemmän
Steiermarkissa, Ylä-I:ssa, Krainissa, Määrissä
ja Kiistenlandissa ; rautamalmi 2,6 milj.

tonnia, suurin osa Steiermarkissa (1,7 milj. ton-

nia; Eisenerzin malmivuoret y. m.), vähemmän
Böömissä (0,8 milj. tonnia); lyijyä 21,513 ton-

nia malmia etupäässä Kärntenissä; hopeaa,
22,241 tonnia malmia, kaikki Böömissä; sink-
kiä 31,266 t. malmia etupäässä Kärntenissä;
elohopeaa 90,145 t. malmia kaikki Krainissa;
grafiittia 44,425 t. Böömissä. Steiermarkissa.
Mainittakcot vielii Bciömin rikkaat uraani-

kaivokset (9, s tonnia; Joacliimsthal). Suolaa
(valtion monopoli) saatiin l:ssa 1908 O.jgg milj.

tonnia, josta yli '/j Galitsiasta (Wieliczka,

Boohnia), liki '/j Ylä-I:sta (Hallstatt, Ischl y. m.),

loput Kiistenlandista (merisuolaa), Steiermar-

kista y. m. Rikkaita vuoriöljy-alueita on Ga-
litsiassa; tuotanto (1908) l,7i8 milj. tonnia; sa-

moilta .seuduin saadaan maavahaa (2,593 t. 1908).
—

• K i V e n n ä i s lähteitä, kuumia ja kylmiä.
I:ssa on sangen runsaasti, vars. Böömissä var-

haisemman vilkkaan tuliperäisen toiminnan jät-

teinä Eger-laakson syvässä vajoamis-laaksossa
(Karlsbad, Marienbad, Franzensbad. Teplitz y. m.).

Niistä lähetetään koti- ja ulkomaihin suuret mää-
rät terveysvesiä. Kylpyvieraideu luku terve.vs-

lähteillä ja muilla kylpypaikoilla cli 1907 470,000.— Käytettävissä olevat runsaat vesivoimat,
myöhemmin paikalliset kivihiili- ja rauta-
kerrokset sekä Saksan ja Sveitsin elähyt-

tävä naapuruus ovat vaikuttaneet teollisuu-
den leviämiseen T:ssa tsekkiläisten ja saksa-

laisten asumusalueilla; tärkeimmät teollisuus-

seudut ovat siten: Böömi, Määri, Sleesia, Ylä-

ja Ala-I. sekä Vorarlberg. Muualla teollisuus

on vielä alkuperäisellä kannalla. I:n uudenaikai-
sen teollisuuden varsinainen kehit.vs alkoi v:n
1859 elinkeino-asetuksen jälkeen: sittemmin I.

teollisuus- ja työväen-lainsäädännössään on mo-
nessa kohdin noudattanut Saksan jälkiä. —
Bautateollisuuden päämaat ovat alppiseudut (van-

hastaan kuuluja viikatteita) sekä Böömi, Määri
ja sleesia. Konetehtaita on varsinkin pääkau-
pungeissa Wienissä, Praagissa, Briinnissä, Tries-

tissä, Grazissa. rautatievaunutehtaita Wienissä ja

Praagissa, rauta- ja teräslaivatelakoita ja veis-

tämöitä Triestissä ja Polassa. Tieteellisiä ja

niittokoneita valmistaa etenkin Wien, joka myös
on mainittava jalometalliteoksistaan. Lasi- ja

posliiniteollisvuulen mainio maa on Böömi. Savi-

teollisuustuotteita valmistetaan etenkin koko Böö-

min vuoriston alueella ja Ala-I :ssa. Kemiallisen

teollisuuden tuotteista mainittakoon värit (lyijy-

valkea Kärntenistä, sinooperi Idriasta). tuli-

tikku-, kynttilä- ja saippuateolli.suus. Suurimpia
vuoriöljynpuhdistustehtaita on Wienissä, Tries-

tissä, Pardubitzissa y. m. — Metalliteollisuuden

rinnalle on asetettava kehruu- ja kutomoteolli-

suus keskustoina Böömi, Määri, Ylä- ja Ala-L,

Sleesia, Vorarlberg. Puuvillateollisuudessa on

pyörimässä 4,5 milj. kehrää (1910). Villateol-

lisuus (paitsi edellämainituis.sa maissa myös Ga-
litsiassa) on edellisen rinnalla vähemmän tärkeä.

Pellavateollisuuden päämaa on Böömi. Jiuitti-

teollisuutta harjoitetaan jotenkin samoilla seu-

duin kuin puuvillateollisuutta. Silkkiteolli.sims

kukoistaa Etelä-Tirolissa ja Wienissä. — Vaa-
tetusteollisuutta harjoittavat etupäässä Wien ja

Praag. — Nahkateollisuus-kaupungeista mainit-

takoon ennen muita Wien kenkä-, käsine- ja

korutavaratuotteineen. •— Wien on tunnettu
huonekaluistaan, vientituotteina mainittavat var-

sinkin käyristet.y.stä puusta valmistetut (wienin-

liuonekalut). Täällä, Böömissä, Määrissä ja

miuuilla on olemassa myös muunlaista puu-

teollisuutta: puuleikkeleet. leikkikalut, korituot-

teet y. m. —
• Paperitehtaita on etenkin Böö-

missä, Ala- ja Ylä-I:ssa, sahoja metsäseuduissa.
— Myllvteollisiuiden keskustat ovat Böömissä.
Täällä myös valmistetaan yli puolet (58,4%) T:n
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sokerista (1908-09 1,24$ milj. tonnia) ; loput Mää-
rissä (33%), Ala-I:ssa, Bukovinassa, Sleesiassa,

Galitsiassa. — Maailmankuulut ovat I:n olut-

panimot, tuotanto (1907-08) 21,88 milj. hl. Böö-

missä (Piisen y. m.) valmistettiin tästä 45,8 %,
Ala-I:ssa 17,s %, Määrissä 9,i % j. n. e. Viina-

polttimoita, valmistus 1,64 milj. hl (1907-08), on

etenkin Galitsiassa, jossa poltettiin 40,5 % koko
valmistuksesta, Böömissä (29,i), Määrissä (11,5)>

Ala-T:ssa, Sleesiassa ja Bukovinassa. — Tupakka-
tehtaita on 30 (1908), työväestön lukumäärä
39,360 (1908), joista eniten Böömissä, Määrissä,

Galitsiassa, Ala-I:ssa. — Graafillisen teollisuu-

den pääpaikat ovat Wien, Praag, Graz ja Briinn.

Liikenne. Rautateitä on (1910) 22.285

km, josta valtion (1907) 14,421 km. Valtion-

radat ovat kannattavaisuudeltaau Euroopan ensi-

mäiset, tuottavat 9,4 % pääomalle. Ulkomaille

johtaa 50 rataa (joista Saksaan 39), Unkariin
20. Ulkomaailmaan johtavia luonnollisia kulku-

portteja, joita nykyinen liikenne noudattaa

ja joita kansainliikkeet ovat teinään käyttäneet,

ovat Tonavan laakso. Määrin-portti ja Elben

laakso Erzgebirgessä. — Sisävesiteitä on kaik-

kiaan 6,481 km, joista höyryaluksilla kuljettavia

1,317 km. Eniten vesiteitä on Galitsiassa, Böö-

missä, Ylä-I:ssa, Steiermarkissa. Joista on ulko-

maisessa liikenteessä Elbellä etusija: I:n-Saksan

rajan poikki kuljetettiin sitä m3'^öten 3,49 milj.

tonnia tavaroita. Itäänpäin, sisämereen laske-

vana on Tonavalla, valtion yhdistävällä valta-

suonella, tavaraliikenteessä pienempi merkitys.
— M e r i 1 i i k e on keskittynyt Triestiin. Täällä

on I:n suurin höyrylaivayhtiö ,,Itävallan Lloyd",

joka omistaa 196,292 brutto rek.-tonnia I:n

381,601 netto rek.-tonnia (14,505 kappaletta;

46,612 n. rek.-t. purje-aluksia, 334,989 höyry-

aluksia) käsittävästä kauppalaivastosta. I:n sa-

tamissa klareerattiin 1908 32,8 milj. rek.-ton.,

joista Triestin ja sen alueiden osalle tuli 7 milj.

rek.-ton. 1. 19,i %, Spalaton 5,7%, Zaran 5,2%.
Ulkomaankauppa ja kauppa Unkarin kanssa, ks.

I.-U n k a r i. — Sähkölennätinlinjojen pituus on

(1908) 44,396 km, telefonilankojen 370,720 km,
puhelupaikkojen lukumäärä 81,661. Postitoimis-

toja oli 9,706 (1908). — Pankkeja oli I:ssa

(1908) 88, liaarakonttoreja lukuunottamatta. Nii-

den osakepääoma oli 1,118 milj. mk. Tärkein
pankkilaitos on Itävaltalais-unkarilainen pankki,

jolla yksin on setelinanto-oikeus ja joka on valta-

kunnan pankkiiri. — Raha- ja mittayksi-
köt ks. I.-U nkari.— Valtiomuoto. Valta-

kunnanperustuslain v:lta 1867 mukaan I. on
yhdistetty Unkarin kuningaskuntaan I.-Unkarin
liittovaltioksi, jolla paitsi hallitsijasukua on myös
m. m. uiko- ja sota-asiat yhteiset (ks. I.-U n-

kari). I :n k e i s a r i 1 1 a on veto-oikeus lain-

säädäntökysymyksissä ja muuten tavalliset pe-

rustuslailli.set oikeudet. I:n maiden yhteisiä

asioita hoitaa keisarin nimessä ministeripresi-

deutin johtama ministerineuvosto, johon
kuuluvat: sisäasiain, raha-asiain, rautatie-, kir-

kollis- ja opetusasiain, maanviljelys-, yleisten

töiden, kauppa-, oikeus- sekä maanpuolustus-
ministerit ja kolme salkutonta n. s. ,,Landsmann-
mini.steriä", joiden telitävänä on ministeriössä

puolalaisten, tsekkiläisten ja saksalaisten etujen

valvominen. Keskusvirastona on myös I:n
„Oberster Rechnungshof", ylin tarkastusvirasto.

— Maiden yhteisenä kansanedustuksena on
valtakunnanneuvosto (ReichsratJ s. o.

valtiopäivät; nämä jakaantuvat kahteen kama-
riin. Herrainhuoneessa (Ilerrenhaiis) is-

tuvat osaksi itseoikeutettuina, osaksi keisarin

määrääminä valtakunnan suurmiesten edustajat.

Luku ei ole rajoitettu (nyk. 284) ; päätösvaltai-

suuteen tarvitaan 40 jäsenen läsnäolo. E d u s-

tajakamarin (Ahgeordyietenliaus) jäsen-

määrä on 516 ja ne valitaan (v:n 1907 vaali-

uudistuksen jälkeen) 6 v:ksi kerrallaan yleisen,

yhtäläisen äänioikeuden nojalla välittömillä ja

salaisilla vaaleilla; valituksi saattaa tulla 30 v:n
ikäinen äänioikeutettu miehenpuolinen kansalai-

nen. Edustajat jakaantuvat eri maiden osalle

siten, että Böömistä valitaan 130, Galitsiasta

106, Ala-I:sta 64, Määristä 49, Steiermarkista

30, Tirolista 25, Ylä-I:sta 22, gleesiasta 15, Bu-
kovinasta 14, Krainista 12, Dalmatsiasta 11,

Kärntenistä 10, Salzburgista 7, Görz-Gradiscasta

6, Istriasta 6, Triestistä 5, Vorarlbergistä 4. —
Esitykset tehdään jommassakummassa kamarissa:
päätösten lainvoiman saavuttamiseksi vaaditaan
moleinpien kamarien yksimielisyys. — Valtakun-
nanneuvoston vaikutuspiiriin kuuluvat ne kaik-

kien I:n maiden asiat, jotka koskevat yhteisiä

oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja kuten rikos-

lakia, suurinta osaa porvarillista lakia, elinkeino-

ja terveys-lainsäädäntöä, opetusolojen pääperiaat-

teita, uskonto- ja painovapautta, yhdistymis- ja

kokoontumisvapautta, valtion raha-asioita, sopi-

muksia vieraiden valtojen kanssa, asevelvolli-

suutta y. m. — Paitsi yhteistä edustusta on jokai-

sella kruunuumaalla omat maapäivänsä,
joilla on laajat oikeudet sisäisten asioiden rat-

kaisussa. Jäsenet valitsevat 6 v:ksi yhteiskun-

nallis-taloudelliset (4-5) valitsijaryhmät. Maapäi-
vät asettavat maavaliokunnan, jolla on toimeen-

panovalta. — Alimmat, itsenäiset alueet ovat

kunnat (paitsi maiden pääkaupungit ja muu-
tamat muut, jotka kuuluvat suorastaan maan hal-

linnon alle). — Ministeriön alaiset hallinnolliset

ala-alueet ovat maaherra- ja maapresidenttikun-
nat, jotka jakaantuvat 364 ,,Bezirkshauptmann-
schaffiin ja 33 kaupunkiin, joilla on maistraatti.

Oikeushoito on erotettu hallinnosta. Vähä-
pätöisiä oikeusjuttuja varten ovat piirikunnan-

oikeudet, niitä ylempänä ensiksi 71 oikeushovia

valamiesoikeuksineen, toiseksi 9 ylimaaoikeutta

sekä ylimpänä korkein oikeus ja kassatsionihovi.

Kauppa-, meri- y. m. s. asioita, kelpoisuus- ja

hallinnollisia riitaisuuksia varten on eri tuomio-

istuimet.

I:n tuloarvio v:lle 1910 päättyy 2.864 milj.

mk:aan brutto, ja 1,857 milj. mk:aan netto, josta

347 milj. mk. kulutusveroista, 350 milj. välittö-

mistä veroista, rautateistä 238 milj., tupakkamo-
nopolista 174 milj., kaikki netto. Menoarvio
nousi 2,920 milj. mk: aan, josta rautatien menoi-

hin 772 milj., valtiovelkaan 502 milj., I.-Unkarin
yliteisten menojen osuutena 369 milj. mk. I:n

valtionvelka 1910 oli 5,801 milj. mk. — Sota-
laitos on yhteinen I:lle ja Unkarille (ks. I.-

LT n k a r i)
,

paitsi maanpuolustusväkeä (Land-

wehr), joka on kullakin osalla erikseen, oman mi-

nisteristön alaisena. I:n maanpuolustusväkeen
kuuluu (1910) kaikkiaan 46,131 miestä. — I:n val-

takunnan värit punainen-valkoinen-punainen;
keisarillisen huoneen : musta-keltainen. V a a-
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k u n a: musta, kaksipäinen kotka. Lippu:
ks. I.-U nkari. Pääkaupunki on Wien.
[Diener, Hoernes, Suess ja Uhlig, ,,Bau u. Bild

österreichs" ; Supan, ,,österreich-Ungarn",; Hann,
,,Handbueh der Klimatologie"; „Die österreichisch-

ungarische Monarchie"; E. Bernatzik, „Die
oesterreichischen Verfassungsgesetze"; „Öster-

reichisehes statistiehes Handbuch"; „Gothaisclier

Hofkalender" ; Philippson, „Europa" ; A. Scobel,

„Geographisches Handbuch".] E. E. K.

Historia. Tonavasta etelään oleva osa nyk.

I.-Unkarin monarkkiaa kuului aikoinaan Roo-
man valtaan; pohjoispuolella jokea (Böömissä

ja Määrissä) asuivat germaanilaiset markoman-
nit ja kvaadit. Alisen Tonavan toisella puo-

lella keisari Trajanus valloitti lisäksi Dacian
107 j. Kr. Mutta toisella vuosis. j. Kr.

(166) pohjoiset kansakunnat alkoivat tunkeutua
Rooman valtakunnan rajojen yli. Dacian jätti

Aurelianus gooteille 270 ja 4:nneltä vuosis. al-

kaen provinssi toisensa jälkeen joutui barbaarien
käsiin, jotka lakkaamatta vaelsivat niiden kautta.

Vasta 6:nnella vuosis. syntyi jonkinlainen pysäh-

dys kansainvaelluksissa; turkkilaissukuiset avaa-

rit perustivat 568 nyk. Unkariin valtakuntansa

ja samaan aikaan pohjois-slaavilaiset kansat, tsek-

kiläiset y. m. valtasivat Böömin ja Määrin sekä

I:n Tonavaan saakka. Ennsistä länteen olevan

maan olivat (kenties markomannien jälkeläiset)

bajuvaarit 1. baierilaiset jo ennen anastaneet; he

valtasivat myös suurimman osan nyk. Tirolia.

Entisiin Pannonian ja Noricumin maakuntiin
asettui etelä-slaavilaisia sloveeneja (vindejä, jotka

7:nnellä vuosis. perustivat itsenäisen herttuakun-
nan Karantanian, sekä heistä kaakkoon kroatsia-

laisia ja näistä etelään serbialaisia.

Kaarle Suuri valloitti baierilaisten maan sekä

Karantanian 788 ja teki lopun avaarein valta-

kunnasta 796 perustaen Enns-joen itäpuolelle

O s t m a r k nimisen rajakreivikunnan. Myös kro-

atsialaiset tunnustivat hänen ylivaltaansa ja Böö-
min sekä Määrin slaavilaiset suorittivat hänelle

veroa. Hänen kuolemansa jälkeen frankkilaisval-

tio menetti idässä olevat alueensa. Kroatsialaiset

antautuivat Itä-Rooman vallanalaisuuteen, slo-

veenit pääsivät itsenäisiksi ja pohjois-slaavilaiset

yhdisti määriläisruhtinas Svatopluk suureksi

valtakunnaksi 800-luvun jälkipuoliskolla. Tämän
valtakunnan kukisti magyarein 1. unkarilaisten

hyökkäys 906; nämä, jotka 895-9 olivat valloitta-

neet nyk. maansa, hätyyttivät myös Itä-frankki-

laista valtakuntaa 1. Saksaa, varsinkin sen baieri-

laista rajamaata ja anastivat koko Ostmarkin.
Vasta Otto Suuren voitettua unkarilaiset Lechin
kentällä 955 perustetaan jälleen baierilainen Ost-

mark Ennsin itäpuolella ; se mainitaan ensikerran
996 Ostarichin nimellä ja se laajeni vähitellen

Leitha- ja March-jokiin saakka idässä. Sen raja-

kreivit olivat Babenber g-sukua ja pääkaupun-
giksi tuli (1100-luvulla) roomalaisten perustama
Wien. Rajakreivi Liutpold (Leopold) IV sai Hen-
rik Ylpeän jouduttua valtakunnankiroukseen veli-

puoleltaan keisari Konrad III:lta Baierin 1139,

joka ynnä I. Liutpoldin kuoltua jäi hänen nuo-

remmalle veljelleen Henrikille. Tämän täytyi 1156

luovuttaa Baieri Henrik Ylpeän pojalle Henrik
Leijonalle, mutta sen sijaan I. korotettiin hert-

tuakunuaksi. Herttua Leopold V (k. 1194) otti

osaa kolmanteen ristiretkeen, riitaantui Rikhard

39. III. Painettu </? H.

Leijonamielen kanssa Akkonin valloituksessa,

otti hänet vangiksi Rikhardin palatessa kotia I:n

kautta ja jätti hänet sitten keisari Henrik VI:n
käsiin. Leopold liitti alueisiinsa Steier-

markin 1192. Herttua Leopold VI: n aikana (k.

1230) I:n tila oli kukoistava; hän hankki lisäksi

osan Krainia y. m. alueita ja suosi suuresti ritari-

runoutta. Hänen poikansa Fredrik („Sotaisa")

kaatui 1246 taistelussa Unkaria vastaan ; hän oli

viimeinen Babenberg-sukua. — Useampia vallan-

tavoittajia ilmestyi nyt, mutta 1251 pääsi Otto-

kar (v:sta 1253 Böömin kuningas) I:n ja myöhem-
min Steiermarkin (1260) sekä Kärntenin ja Krai-
nin (1269) hallitsijaksi.

Kun Rudolf Habsburgilainen oli valittu Sak-
san kuninkaaksi 1273, kieltäytyi Ottokar häntä
tunnustamasta, mutta Rudolf pakotti vastusta-

jansa alistumaan. Ottokar tosin uudisti taistelun,

mutta voitettiin ja kaatui Marchfeldin tappe-
lussa 1278. Rudolf muodosti nyt I:n alueista

H a b s b u r g-s uvuu perintömaat, lahjoit-

tamalla 1282 pojilleen I:n, Steiermarkin, Krai-
nin ja Kärntenin; ne joutuivat sitten kaikki
(paitsi Kärnten, joka 1286 läänitettiin Tirolin

kreiville Meinhardille) Rudolfin pojalle Albrek-
tille (1282-1308), joka myös tuli keisariksi 1298.

Hänen poikansa Fredrik Kaunis (k. 1330) ja

Leopold hallitsivat yhdessä; edellinen tavoitti

myös turhaan keisarinkruunua. Sveitsin metsä-
kanttoneja Habsburgit koettivat kukistaa, mutta
herttua Leopold kärsi niitä vastaan taistellessaan

tappion Morgartenin luona 1315. Myöhemmät
Habsburgit hankkivat Kärntenin lopullisesti 1335

ja Tirolin 1363. V. 1365 I:n maat jaettiin kah-
den Habsburgin sukuhaaran, albertilaisen ja leo-

poldilaisen, välillä. Jälkimäiseen kuuluva hert-

tua Leopold kaatui Sempachin luona taistelles-

saan sveitsiläisiä vastaan 1386. — Myöhemmin
tapahtui uusia jakoja, jotka johtivat riitaisuuk-

siin Habsburg-suvun jäsenten välillä. Alberti-

iaista haaraa oli herttua Albrekt V (1404-39),

joka keis. Sigismundin vävynä sai Böömin ja

Unkarin kruunut sekä myös valittiin keisariksi

(Albrekt II 1438-39). Hänen jälkeensä Saksan
keisarinkruunu pysyi 300 vuotta Habsburg-suvun
päämiehinä. Albrektin pojan Ladislaus Posthu-

muksen holhoojaksi tuli (Leopoldin haaraa oleva)

Steiermarkin herttua Fredrik V (v:sta 1453

arkkiherttua; Saksan kuninkaana Fredrik III

1440-93). Ladislaus Posthumuksen kuoltua 1457

Unkarin ja Böömin kruunut menivät Habsburg-
suvulta hukkaan. V. 1463 Fredrik sai kaikki

I:n maat; Unkarin kuningas Matias Corvinus

karkoitti hänet Wienistä ja vasta vihollisensa

kuoltua 1490 Fredrik saattoi palata pääkaupun-
kiinsa. Fredrikin poika Maksimilian (1493-

1519), jolle myös hänen puolisonsa Marian myö-
täjäisinä joutuivat n. s. Burgundin perintömaat

(Alankomaat, Artois ja Franche-Comtö) , sai

isänsä kuoltua kaikki I:n alueet. Maksimilian
järjesti hallinnon ja oikeuslaitoksen sekä suosi

tieteitä ja taiteita; Wienin yliopistosta tuli yksi

humanismin tyyssijoja. Enimmin hän kuitenkin

puuhasi sukunsa ulkonaisen mahtavuuden kar-

tuttamista, joka hänelle onnistuikin. Kun hänen
poikansa Filip oli nainut Espanjan prinsessan

Johannan, joutui tämä valtakunta kuten myös
burguudilaiset maat perintönä heidän pojalleen

Kaarlelle. Isoisänsä Maksimilianin kuoltua tämä
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sai myöskin I:n maat sekä valittiin keisariksi

(Kaarle V 1519-56). Kaarle jätti kuitenkin so-

pimuksissa vuosilta 1521 ja 1522 I:n maiden

(molempain I:in, Steiermarkin, Kärntenin, Krai-

nin, Tirolin, Friaulin, Triestin, Görzin y. m.)

hallinnon nuoremmalle veljelleen Ferdinandille.

Tämä valittiin myös lankonsa Ludvik II :n kaa-

duttua Mohäcsin tappelussa 1526 Böömin (johon

myös kuuluivat Määri ja Sleesia) sekä Unkarin
kuninkaaksi; viimemainitussa maassa kuitenkin

ilmestyi hänen kilpailijakseen Siebenbiirgenin

maaherra ja turkkilaisten vasalli Juhana Zapo-

lya. Nyt alkavassa sodassa turkkilaiset piirit-

tivät Wieniä (1529) ja hävittivät Iraa ja Unka-
ria; toinen hyökkäys tapahtui 1532. Myöhemmin
nämä taistelut jatkuivat; turkkilaiset valloitti-

vat Budan 1541 ja pitivät edelleen hallussaan

suuremman osan Unkaria; Ferdinand säilytti

läntiset ja pohjoiset rajaseudut. I:n maissa ja

Böömissä Ferdinand laajensi hallitsijan valtaa

ja teki hallinnon yhtenäisemmäksi. I:nkin mai-

hin levisi protestanttisuus. Ferdinand, joka

Kaarle V:n luovuttua 1556 kruunustaan valittiin

Saksan keisariksi, kuoli 1564. Hän oli jakanut
I:n maat poikainsa kesken niin, että Maksi-

milian II (1564-76) sai I:n, Böömin ja Unkarin,
Ferdinand Tirolin ja Kaarle Steiermarkin, Kärn-
tenin, Kraiuin ja Görzin. Maksimilian taipui

protestanttisuuteen, joka entistä enemmän levisi

I:aan; kuitenkin hän itse pysyi katolilaisena.

Hänen poikansa, jesuiittain kasvattaman heikon

Kudolf II :n aikana (1576-1612) alkoi katolinen

reaktsioni I:ssa. Kiivas katolilainen oli varsin-

kin Steiermarkin Kaarlen poika Ferdinand (hali.

v:sta 1596). Myös Böömissä, Määrissä ja Unka-
rissa protestantteja sorrettiin. Viimemainitussa

maassa syttyi sen johdosta Istvan Bocskayn joh-

tama kapina 1604. Kun Rudolfin huono hallitus

oli herättänyt arveluttavaa tyytymättömyyttä
hänen protestanttisissa alamaisissaan myöskin
Saksassa, ryhtyivät hänen veljensä Matias ja

Maksimilian asiain johtoon, tekivät rauhan Tur-

kin kanssa Zsitva Torokissa 1606, luovuttivat

Bocskaylle ja hänen seuraajalleen Siebenbiirgenin

ja Ylä-Unkarin ja myönsivät Habsburgien unka-
rilaisille alamaisille uskonvapaudeu. Rudolfin

täytyi suostua tähän sekä Liebenin sovinnossa

1608 luovuttaa Unkari, I. ja Määri Matiaalle.

Tämä lupasi I:n ja Määrin säädyille uskon-

vapauden ja Rudolf pakotettiin antamaan Böö-

mille samansisältöinen majesteettikirja 1609.

Koetettuaan turhaan voittaa maansa takaisin ja

menetettyään sen johdosta vielä Bööminkin, Ru-
dolf kuoli 1612. Matias (1612-19) alkoi hän-

kin kallistua katoliseen reaktsioniin, ja kun hän
tulkitsi majesteettikirjan yksipuolisesti katoli-

laisten ed ksi, alkoi Böömin kapina ja kolmi-

kymmenv. Linen sota 1618. Matiasta seurasi

Steiermarkin Kaarlen poika, kiihkokatolinen Fer-

dinand II (1619-37) ; böömiläiset eivät kuitenkaan
tunnustaneet häntä, vaan valitsivat kuninkaak-
seen Fredrik V:n Pfalzin vaaliruhtinaan ja evan-

kelisen unionin päämiehen. Mutta keisari, jota

katolinen liiga kannatti, pääsi Valkovuoren tais-

telun kautta 1620 kaikista vaikeuksistaan;

Böömi kukistettiin ja protestanttinen oppi hävi-

tettiin suurimmaksi osaksi I:n perintömaista. —
Myöhemmin kolmikymmenvuotisen sodan aikana
I:n maita usein hävitettiin ja Torstenson tun-

keutui 1645 Wienin muureille saakka. Ferdi-

nandin pojan ja seuraajan Ferdinand III:n

(1637-57) täytyi luovuttaa I:n alueet Elsassissa

Ranskalle Westfalenin rauhassa 1648. Kun tä-

män rauhan määräyksiä esim. u.skonvapaudesta

ei ulotettu I:aan, jäi tämä maa yhä enemmän
eristetyksi muusta Saksasta. Keisarinvalta oli

heikontunut, mutta hallitsijan valta I:n perintö-

maissa päinvastoin vahvistui. Maa oli kuitenkin
kärsinyt niin paljon sodassa, ettei uusi kohoa-
minen pitkään aikaan ollut mahdollinen. — Fer-

dinand III:n pojan Leopold I:n aikana (1658-

1705) I. kyllä pääsi ulkonaisesti mahtavaksi
onnellisten sotain avulla. Turkin kanssa käytiin
kaksi sotaa, joista edellinen päättyi ilman suu-

rempia muutoksia 1664. Tämän jälkeen Leopold
voi vahvistaa valtansa Unkarissa, jolloin hän
supisti asukasten valtiollisia ja uskonnollisia

vapauksia. Unkarilaiset silloin kreivi Tökölyn
johdolla tekivät kapinan ja pyysivät apua turk-

kilaisilta. Mahtava turkkilais-armeia suurvisiiri

Kara Mu.stafan johdolla hyökkäsi maahan 1683
ja tunkeutui Wieniin saakka, jota kaupunkia
kaksi kuukautta piiritettiin. Wienin pelasti sak-

salainen valtakunnan-armeia ja Puolan kuningas
Juhana Sobiesky, ja turkkilaiset lyötiin. Seur.

vuosina valloitettiin Unkari, joka 1687 tehtiin

habsburgilaiseksi perintömaaksi. Eugen Savoji-

laisen saavuttaman Zentan voiton (1697) jälkeen

sulttaani teki Karlo\vitzin rauhan 1699, missä
hän luopui Slavoniasta, Siebenbiirgenistä ja koko
Unkarista paitsi Baanaatista. — Sillävälin I.

oli menestyksettä ottanut osaa Hollannin ja Pfal-

zin setiin Ludvik XIV:tä vastaan; Ranskan ku-

ningas sai pitää useat anastamistansa reunio-

neista. Mutta toisin kävi 1701 syttyneessä Espan-
jan perimyssodassa. Habsburgin espanjalaisen

haaran sammuttua Ludvik XIV vaati tämän
monarkkian pojanpojalleen Filip Anjoulaiselle,

ja keisari taas nuoremmalle pojalleen arkkihert-

tua Kaarlelle. Varsinkin Eugen Savojilaisen

ansiosta I. sai loistavia voittoja. Sodan kestäessä

kuolivat sekä Leopold että hänen vanhempi poi-

kansa Joosef I (1705-11). Kun tämän veli ja

seuraaja Kaarle VI (1711-40) olisi tullut yhdis-

tämään Espanjan ja I:n maat, ja Euroopan
tasapaino siten olisi häiriytynyt, erosivat Eng-
lanti ja Hollanti Irsta ja tekivät Ranskan kanssa
L^treohtin rauhan 1713. Kaarlen täytyi silloin

taipua Rastattin rauhaan seur. v., missä hän
sai Espanjan Alankomaat, Milanon, Napoli'n ja

Sardinian, joka viimemainittu 1720 vaihdet-

tiin Sisiliaan. Uudessa turkkilaissodassa prinssi

Eugen voitti vihollisen Belgradin taistelussa ja

pakotti sulttaanin Passarowitzin rauhassa 1718

luopumaan Baanaatista ja Belgradista sekä osi.sta

Bosniaa, Serbiaa ja Valakiaa. I. oli siten ulot-

tanut rajansa laajimmilleen, mutta jo seuraavan
turkkilaissodan päättyessä se Belgradin rauhassa

1739 menetti tämän kaupungin y. m. viimeksi

valloittamansa alueet paitsi Baanaatin. Wieniä
rauhansopimuksessa 1735, joka lopetti Puolan
perimyssodan, I. jätti Napoli'n ja Sisilian

Espanjan Filip V:n pojalle Kaarlelle. — Prag-

maattisen sanktsionin nimellä Kaarle VI antoi

valtakunnalleen perintöjärjestyksen 1713. I:n

maat pysyisivät sen mukaan jakamattomina ja

joutuisivat miehisten perillisten puutteessa Kaar-
len tyttärille ja heidän perillisilleen. Tähän an-
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toivat I:n eri perintömaiden säädyt ja useat
ulkomaankin vallat suostumuksensa.
Kaarlea seurasi hänen tyttärensä Maria Tere-

sia (1740-80), joka oli naimisissa Toscanan suur-

herttuan, Lothringenin sukua olevan Frans Ste-

fanin kanssa. Mutta Kaarlen toiveet, että hänen
tyttärensä rauhassa perisi I:n maat, eivät to-

teutuneet; Baierin vaaliruhtinas Kaarle Albert
näet vaati koko I:n monarkkiaa ja Preussin
Fredrik II osia gleesiasta. Kun viimemainitun
vaatimukset hyljättiin, aloitti hän ensimäisen
Sleesian sodan (l'? 40-42), missä hän valloitti tä-

män maan, sekä vahvisti valloituksensa toisessa

Sleesian sodassa 1744-45. Ranska, Espanja, Sar-
dinia ja Saksi liittyivät I:aa vastaan ja kan-
nattivat Kaarle Albertia, joten syntyi I:n pe-

rimyssota (1740-48). Varsinkin unkarilaisten
uskollisuus pelasti Maria Teresian kruunun.
Aachenin rauhassa hänen täytyi luovuttaa m. m.
Parma ja Piacenza Espanjan Bourbon'eille, mutta
pragmaattinen sanktsioni vahvistettiin ja Frans
Stefan tunnustettiin Saksan keisariksi (Frans I

1745-65).

Maria Teresia, jonka etevin neuvonantaja oli

ruhtinas Kaunitz, käänsi nyt pääharrastuksensa
I:n sisällisen tilan parantamiseen. Suuri haja-

naisuus oli tähän asti vallinnut I:n eri kruunun-
maiden itsenäisen aseman tähden; hallinnossa
pantiin nyt toimeen keskitys ja maapäiväin
oikeudet vähennettiin. Kauppaa ja teollisuutta

edistettiin merkantiilijärjestelmän periaatteiden

mukaan. Sotalaitos järjestettiin preussilaiseen

malliin. Talonpoikaisväestön tilaa parannettiin,
päivätyövelvollisuus lievennettiin y. m. Opetus-
laitos julistettiin valtion asiaksi (kansakoulu-
laitos perustettiin 1774). Nämä parannukset
koskivat kuitenkin vain böömiläis-itävaltalaisia

maita; Unkarilla, Belgialla ja Lombardialla oli

erikoiset olonsa ja laitoksensa. Uudistuspuuhia
keskeytti seitsenvuotinen sota (1756-63), joka
päättyi I:lle onnettomasti: Hubertsburgin rau-

hassa vahvistettiin Sleesian luovutus. — Frans
I:n kuoltua 1765 tuli Saksan keisariksi hänen
poikansa Joosef II, joka myös pääsi I:ssa äitinsä

kanssahallitsijaksi. Hänen vaikutuksestaan var-
sinkin I. otti osaa Puolan ensimaiseen jakoon
1772, missä se sai Galitsian ja Lodomerian;
siihen tuli lisäksi Turkin luovuttama Bukovina
1775. Kun I. tavoitti Baieria, syttyi uusi sota
Preussin kanssa, joka kuitenkin kohta sovittiin

1779. — Ollen äitinsä kuoltua yksin I:n hal-

litsijana (1780-90) jalo ja ihmisystävällinen Joo-
sef II tahtoi perinpohjin uudistaa valtion va-

listusajan aatteiden mukaan. Useat hänen uudis-
tuksistaan olivat itsessään hyödylliset, kuten
luostarein peruutus ja armeliaisuuslaitosten perus-
taminen, uskonvapauden julistaminen, kouluolo-
jen parantaminen, maaorjuuden poistaminen,
kaikkien alamaisten tekeminen yhdenvertaisiksi
lain edessä y. m., mutta niiden jyrkkä ja liian

kiireellinen toimeenpano ja se seikka, ettei asian-
omaisten mielipidettä niiden johdosta kysytty, ai-

kaansai suurta tyytymättömyyttä. Liiallinen hal-

linnon keskittäminen ja yritys tehdä saksa ai-

noaksi viralliseksi kieleksi, herätti myös muiden
kansallisuuksien vastustusta, esim. Belgiassa julki

kapinan. Vastoinkäymisistä murtuneena Joosefin
itsensä täytyi peruuttaa useat säädöksistään. —
Liitossa Venäjän kanssa Joosef oli alkanut so-

dan Turkkia vastaan 1787, jonka kestäessä hän
kuoli. Hänen veljensä Leopold II (1790-92), sitä

ennen Toscanan suurherttuana, sai pian sisällisen

rauhan I:ssa entiselleen peruuttamalla suureksi
osaksi veljensä laitokset ja teki Turkin kanssa
Sistovan rauhan 1791. Ranskan vallankumouk-
seen nähden Leopold pysyi odottavalla kannalla.
Hänen poikaansa Frans II:ta (1792-18.35) vas-
taan Ranska julisti sodan 1792. Tässä sodassa
menetettiin Belgia, mutta sen sijaan I. sai Puolan
kolmannessa jaossa Länsi-Galitsian 1795. Napoleo-
nin Italiassa saavuttamain voittojen jälkeen I:n
täytyi tehdä Ranskan kanssa Campo-Formion
rauha 1797, jossa se luopui Belgiasta ja Lombar-
diasta mutta sai korvaukseksi Adigesta itään ole-

van osan Venetsian entisistä alueista. Toisen liit-

tokunnan sodassa 1799-1801 I:lla oli alussa me-
nestystä, mutta Marengon tappion jälkeen (1800)
sen täytyi taipua Lunevillen rauhaan (1801), joka
pääasiassa uudisti Campo-Formion rauhan mää-
räykset. Odottaen Saksan valtakunnan pikaista
loppua Frans II otti 1804 I:n perinnöllisen kei-

sarin arvonimen (Frans I). Kärsittyään kolman-
nen liittokunnan sodassa m. m. Austerlitzin tap-
pion I:n täytyi Pressburgin rauhassa (1805) luo-

vuttaa Venetsia Italian kuningaskunnalle ja Ti-
roli Baierille; sekä Italia että Saksa tulivat Napo-
leonista riippuvaisiksi. Reinin liittokunnan pe-

rustamisen jälkeen Frans luopui roomalais-saksa-
laisen keisarin nimestä 1806. Sotaväkeä uudes-
taan muodostamalla I. valmisti uutta taistelua
Napoleonia vastaan, mutta tämäkin yritys päät-
tyi onnettomasti; Wagramin tappion jälkeen I.

Wienin rauhassa 1809 menetti Saltzburgin, Krai-
nin ja Adrian-meren rannikon y. m. — I:n uusi
johtava ministeri, ruhtinas Metternich, tavoitti
lähinnä ystävällistä suhdetta Ranskaan, ja keisari
suostui antamaan tyttärensä Maria Louisen Napo-
leonille puolisoksi sekä auttamaan häntä Venäjän
retkellä. — Sotien vuoksi I:n rahapula oli nous-
sut korkeimmilleen, 1811 tehtiin valtion vara-
rikko. — Napoleonin tappion jälkeen 1812 I. pääsi
hänestä riippumattomaksi, 1813 se yhtyi liittoutu-

neisiin ja sai ensimäisessä Pariisin rauhassa 1814
sekä Wienin kongressin (1814-15) päätöksen mu-
kaan entiset alueensa takaisin paitsi Belgiaa
sekä lisäksi Venetsian.

Ahdasmielisen Frans I:n sekä vielä hänen seu-

raajansa Ferdinand I:n aikana eli v:een 1848
saakka Metternich johti I:n politiikkaa jyr-

kästi itsevaltaiseen ja vanhoilliseen suun-
taan. Kaikki vapauspyrinnöt tukahutettiin
käyttämällä ankaraa poliisivalvontaa ja paino-

tarkastusta. I. yhtyi Pyhään allianssiin ja esiin-

tj^i kaikkialla Euroopassa taantumuksen tukena
varsinkin Saksassa ja Italiassa. Raha-asiain
huono tila jatkui kauan, kuitenkin alkoi myös
taloudellinen edistys esim. höyrylaivojen ja rauta-

teiden käytäntöön ottamisella; sitä kuitenkin hi-

dastutti ankara suojelustullijärjestelmä (oli myös
sisätulleja olemassa Unkarin ja Itävallan välillä).

Saksassa Preussi tunki I:n syrjään muodosta-
malla Saksan tuUiyhdistyksen.

Frans I:tä seurasi poikansa, heikko Ferdinand
I (1835-48). — I:n eri kansallisiuidet alkoivat

näihin aikoihin vaatia itselleen sekä suurempaa
vapautta että kansallisia erioikeuksia, jotka vii-

memainitut pyrinnöt olivat vaaralliset valtakun-
nan kokonaisuudelle. — Helmikuun vallankumous
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1848 sai tyytymättömyyden Metteruichin järjes-

telmään puhkeamaan I:ssa (maalisk.) ja samalla

eri kansallisuudet pyrkivät itsenäisiksi. Keisarin

täytyi antaa ero Metternichille ja julkaista I:lle

perustuslaki (joka ei kuitenkaan koskenut Unka-
ria eikä italialaisia alueita). Siitä huolimatta kan-

san metelit jatkui%'at Wienissä, ja Unkarissa, Böö-

missä, Italiassa y. m. syntyi kapinaliikkeitä. Mo-
uarkkiaa uhkasi täydellinen hajaannus. Vähitel-

len kuitenkin hallitus jälleen vahvistui; se pääsi

voitolle Böömissä ja Italiassa, missä Sardinia oli

antanut apua Lombardian ja Venetsian kapinalli-

sille. Unkarin kapina tuli vaarallisimmaksi.

Unkarilaisten liitossa Wienin radikaalit tekivät

uuden kapinan ja keisari pakeni pääkaupungis-
taan (lokak. sam. v.), mutta hallitus sai jälleen

sotaväen avulla Wieuin valtaansa, jonka jälkeen

kapinallisia ankarasti rangaistiin.

Monarkkian pelastuminen hajaannuksesta tuli

uuden ministeristön tehtäväksi, jonka etunenässä

oli toimelias, mutta häikäilemätön ruhtinas

Schwarzenberg. Keisari Ferdinand luopui kruu-

nusta veljensäpojan Frans Joosef II: n hyväksi

(v:sta 1848); tämä julkaisi 1849 uuden perustus-

lain koko monarkkialle, jonka siis myös tuli kos-

kea Unkaria. Mutta Unkarin valtiopäivät Ludvik
Kossuthin johdolla päättivät tehdä Unkarin lisä-

maineen itsenäiseksi valtakunnaksi ja erottaa I:n

hallitsijasuvun, joten I:lle tuli välttämättömäksi
asevoimin kukistaa unkarilaiset. Urhoollisen vas-

tarinnan jälkeen nämä sortuivat, kun Frans Joo-

sef pyysi ja sai Venäjän keisarilta Nikolai I:ltä

apua. Vilägosin luona Görgey antautui sotavoi-

mineen venäläisille 1849, minkä jälkeen seurasi

ankara kapinanjohtajain rankaiseminen. Unkari
menetti perustuslakinsa tullen I:n kruunun-
maak.si; sen lisämaat tulivat myös itsenäisiksi

kruununmaiksi. Samoihin aikoihin sota Ita-

liassa loppui, kun Sardinian kuningas Kaarle Al-

bert oli voitettu Novaran luona 1849 ja Milano
sekä Venetsia alistuneet. — Saksassakin I. sai

vaikutusvaltansa takaisin. Siellä Frankfurtin
parlamentti oli tarjonnut keisarikruunun Preus-

sin kuninkaalle Fredrik Wilhelm IV:lle, mutta
I. tätä aietta vastusti ja kuningas kieltäytyi tar-

jouksesta. Olmiitzin sopimuksessa 1850 I. sai

Preussin luopumaan Saksan yhdistämistä tarkoit-

tavasta politiikastaan. — Itse I:ssa vallitsi täy-

dellinen reaktsioni. Perustuslaki v:lta 1849 ku-

mottiin 1851. V. 1855 tehtiin paavin kanssa kon-
kordaatti (ministeri v. Bachin toimesta), jolla ka-

toliselle kirkolle myönnettiin ylen suuri valta

(m. m. kansanopetus jätettiin sen käsiin). Kansan
tyytymättömyyttä koetettiin lieventää paranta-

malla sen aineellista tilaa (rautateitä rakennet-
tiin, rahalaitoksia perustettiin y. m.). — Ulkopoli-

tiikka tuotti pian tappioita. Krimin sodan aikana
I. puolueettomuudellaan ärsytti Venäjää, saavut-

tamatta siltä länsivaltain luottamusta, jota Sardi-

nia käytti hyväkseen tekemällä sopimuksen Napo-
leon III: n kanssa I:a vastaan. Kun I:n vaati-

mukseen, että Sardinia asettaisi sotaväkensä rau-

han kannalle, vastattiin kieltävästi, ja sota sen

johdosta syttyi 1859, sai Sardinia heti apua
Hanskalta. I. menetti Magentan ja Solferinon

taistelut ja jätti Ziirichin rauhassa sam. v. Lom-
bardian Napoleonille, joka luovutti sen Sardi-

nialle. I. .sai toistaiseksi pitää Venetsian.
Sodan onnettomuudet saattoivat ilmi valtion

vammat, ja päätettiin palata perustuslailliseen

hallitusmuotoon. V. 1860 kreivi Goluehowski'n ol-

lessa johtavana ministerinä ilmestyi n. s. loka-
kuun diplomi, jossa laskettiin vapaan halli-

tusmuodon perustukset federalistiseen (liittoval-

tiolliseen) suuntaan. Tärkeimmät asiat näet jä-

tettiin eri kruuuunmaiden maapäivien ratkaista-

viksi. Yhteisistä asioista pitäisi huolta valtakun-

nan neuvosto, johon keisari ja maapäivät valitsi-

sivat jäseniä. Tämä hallitusmuoto ei kuitenkaan
tyydyttänyt unkarilaisia, yhtä vähän kuin muita-
kaan kansoja, eikä se koskaan astunut voimaan.
Seuraava, Schmerlingin ministeristö, tahtoi päin-

vastoin suurempaa keskitystä; 1861 julkaistiin

n. s. helmikuun valtiosääntö, jonka mu-
kaan kokonaisvaltiota edustaisi valtiopäiviksi

laajennettu valtakunnanneuvosto, joka jakaan-
tui herrainhuoneeseen ja edustajakamariin.
Tämä hallitusmuoto astui voimaan, mutta senkin

toteuttaminen herätti vastarintaa. Varsinkin
Unkarissa vastustettiin yhteisvaltakunnallista

hallitusmuotoa, eikä siellä toimitettu vaaleja val-

takunnanneuvostoon. — Näiden vaikeuksien li-

säksi tuli kysymys I:n suhteesta Saksaan, jossa

se koetti säilyttää johtavan asemansa, mutta
jossa sillä oli Preussi kilpailijana. Tanskan so-

dassa 1863-64 I. tosin liittyi Preussiin, mutta pian
syntyi riitaisuuksia valloitettujen maiden, Sles-

vigin ja Holsteinin hallinnon johdosta.

Schmerlingin täytyi kohtaamiensa vastusten

tähden erota 1865; hänen seuraajansa Belcredi

koetti jälleen lähestyä unkarilaisia liittovaltion

aikaansaamiseksi, ja helmikuun valtiosääntö pe-

ruutettiin toistaiseksi. Vielä ei kuitenkaan oltu

päästy sopimukseen unkarilaisten kanssa, kun
sota Preussia vastaan syttyi 1866. Se oli sitä

vaarallisempi, kun I:n sisällinen tila oli hyvin
epävakava, raha-asiat huonot ja sotajoukko va-

rustamaton. I. sai tosin voiton Preussin kanssa
liittoutuneesta Italiasta, mutta joutui täydelli-

sesti tappiolle Preussia vastaan, lopullisesti Sa-

dowan 1. Königgrätzin taistelussa. Praagin rau-

hassa 1866 I. ei menettänyt alueita vaan erosi

kokonaan Saksasta, jonka olot Preussi nyt uudes-

taan järjesti mielensä mukaan. Wienin rauhassa
sam. V. I. luovutti Venetsian Italialle.

Ulkonaiset tappiot luonnollisesti jälleen vai-

kuttivat sisällisiin suhteisiin; koetettiin sovittaa

tyytymättömiä kansallisuuksia, jotka esiintyivät

entistä vaativaisempina. Belcredi sai eron ja

hänen seuraajakseen tuli vapaaherra v. Beust.

Unkarin kanssa, jossa johtavana valtiomiehenä
oli maltillisvapaamielinen Deäk, päästiin nyt vih-

doin sopimukseen. Unkari sai täydellisen sisäl-

lisen itsenäisyyden. Erityisillä asetuksilla v:lta

1867 jaettiin valtakunta, jonka nimeksi tästä

lähin tuli I.-Unkarin monarkkia, kahteen puo-

liskoon, itävaltalaiseen (cisleithaniseen) ja unka-
rilaiseen (transleithaniseen), joilla on yhteisenä

hallitsijan persoona ja erityiset laitokset. Yhtei-

siä valtakunnan-asioita ovat ulkoasiat, sekä
osaksi sotalaitos ja näistä johtuvat raha-asiat;

yhteisistä menoista ja kauppa- ja tulli-seikoista

y. m. oli sovittava aina määräaikojen kuluttua. Yh-
teisiä asioita oli hoitava yhteinen valtakunnan
ministeristö, joka oli oleva vastuunalainen I:n

valtakunnanneuvoston ja Unkarin valtiopäiväin

vuosittain valitsemille delegatsioneille. — V. 1867

Frans Joosef kruunattiin juhlallisesti Budapes-
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tissä Unkarin kuninkaaksi. — Myös cisleithani-

selle valtakunnan puoliskolle säädettiin 1867

uusi n. s. joulukuun valtiosääntö, joka

on laadittu 1861 v.n helmikuun valtiosäännön

perustuksella.

I:ssa seurasi nyt vilkkaan edistymisen aika;

kansanopetus otettiin jälleen valtion liuostaan;

konkordaatti kumottiin 1870; raha- ja sota-

laitos järjestettiin uudestaan. Uusi hallitussuunta

kohtasi ensin Böömissä jyrkkää vastarintaa,

tsekkiläiset kun Unkarin esimerkin mukaan vaa-

tivat, että böörniläiset kruununmaat (Böömi,
Määri ja Sleesia) muodostaisivat monarkkiassa
erityisen kokonaisuuden omine ministeristöineen

y. m. Puolalaiset taas vaativat Galitsialle täy-

dellistä itsehallintoa, sloveenit omaa kuningas-
kuntaa. Myös I:n johtavain valtiomiesten kes-

ken oli erimielisyyttä ja ministerinvaihdoksia
tapahtui usein. Kreivi Hohenwartin ministe-

ristö kannatti liittovaltio-aatetta ja puuhasi muu-
tosta valtiomuotoon mennen hyvin pitkälle myön-
nytyksissä slaavilaisille; Galitsialle luvattiin

vaadittu itsehallinto ja Böömillekin sama etu

1871. Tämä kuitenkin herätti suurta suuttu-

musta sekä saksalaisissa että unkarilaisissa,

jotka viimemainitut pelkäsivät tarkoitetun muu-
toksen vaikutusta Unkarissa asuviin slaavilaisiin,

ja Hohenwart erosi. — Unkarin johtavan mi-

nisterin, preussilais-ystävällisen Andrässyn mää-
rääminen ulkoasiainministeriksi 1871 oli osoituk-

sena siitä, että I. näihin aikoihin lähestyi Preus-

sia, joka äskettäin oli saanut perinpohjaisen
voiton Ranskasta. — Uuden, ruhtinas Auersper-
gin ministeristön aikana (1871-79) enennettiin
valtakunnanneuvoston jäsenluku ja määrättiin,

että heidän vaalinsa toimitettaisiin suorastaan
kunnissa eikä maapäivillä 1873. Tätä muutosta,
joka oli eduksi saksalaismieliselle ,,perustus-

laki-puolueelle", olivat slaavilaiset turhaan vas-

tustaneet. — Loppupuolella 1860-lukua I. oli

yhtynyt vapaakauppa-järjestelmään. Taloudelli-

nen elämä ei kuitenkaan kehittynyt terveelliseen

suuntaan, vallalle pääsi pörssikeinottelu, ja 1873,

kohta Wienin maailmannäyttelyn avajaisten jäl-

keen, seurasi Wienin pörssin suuri romahdus,
joka tä}'dellisesti sai liikemaailman järkytyksiin.
— Ulkopolitiikassa jatkui I:n hyvä suhde Sak-
saan sekä myös Venäjään, jolle I. kuitenkin
pian ilmestyi kilpailijaksi Balkanin niemimaalla.
V. 1876 I. sai puolueettomuuden lupausta vas-

taan Venäjältä suostumuksen Bosnian ja Hertse-
govinan miehittämiseen. Tämä lupaus vahvistet-
tiin Berliinin kongressissa 1878, jonka jälkeen
I. otti maat haltuunsa; Turkin yliherruus kui-

tenkin vielä tunnustettiin. V. 1879 solmittiin
saksalais-itävaltalainen liitto, joka 1881 Italian
yhtymisen kautta laajeni kolmiliitoksi ja yleensä
on siitä saakka jäänyt I:n ulkopolitiikalle mää-
rääväksi.

Jatkuvien sisällisten riitojen jälkeen kreivi
Taaffe 1879 tuli uuden ministeristön johtajaksi;
tämä pysyi vallassa 14 vuotta. Sen tarkoituk-
sena oli myönnytyksillä sovittaa tyytymättömät
kansallisuudet, varsinkin slaavilaiset. Se nojautui
myös kirkollismielisiin ja feodaaliaateliin. Böö-
missä sitä kannatti maltillinen n. s. vanha
tsekkiläinen ryhmä. Tsekkiläiset saivat nyt oman-
kielisiä kouluja ja tsekin kieli otettiin käytän-
töön virkakunnissa. Praagin yliopisto jaettiin

kahteen osastoon, tsekkiläiseen ja saksalaiseen.

Puolalaiset olivat jo ennen olleet vallitsevina

Galitsiassa; he saivat nyt lisää etuja ja sortivat

puolestaan siellä asuvia ruteeneja. Saksalaiset

eduskunnan jäsenet, jotka olivat keskenään eri-

puraiset, eivät voineet estää näitä slaavilaisten

saavuttamia voittoja. V:sta 1889 hallitus jälleen

jonkun verran lähestyi saksalaisia, horjuen seur.

vuosina niiden ja slaavilaisten, vapaamielisten
ja kirkollismielisten välillä. V. 1893 erosi Taaf-
fen ministeristö.

Taloudellisella alalla oli tällä välin tapahtunut
paljon edistystä. Valtio lunasti useat rauta-

teistä omikseen. Teollisuuden edistämiseksi kään-
nyttiin I:ssa 1880-luvulta alkaen jälleen tulli-

suojelusjärjestelmään, johon Unkarikin yhtyi.

Tulleja sitten lievennettiin sopimuksilla eri mai-
den kanssa, esim. Saksan kanssa 1892. Tästä
sopimuksesta Unkari hyötyi enemmän kuin I.,

koska se voi edullisesti viedä Saksaan maatalous-
ja karjanhoitotuotteitaan. Sam. v. pantiin
toimeen kultakanta, ja rahayksiköksi tuli

kruunu. — Ulkomaihin nähden kolmiliitto pysyi
voimassa; suhde Venäjään oli horjuva, riippuen
varsinkin selkkauksista Balkanin niemimaalla.

Ruhtinas Windisch-Grätzin ministeristö (v:sta

1893) rupesi puuhaamaan vaalioikeuden laajenta-

mista; kysymys lykkäytyi toistaiseksi, mutta
yleinen äänioikeus pysyi siitä lähin varsinkin
työväestön vaatimuksena. Myös eripuraisuus
saksalaisten ja slaavilaisten, tällä kertaa etu-

päässä sloveenien, välillä jatkui ja aiheutti mi-
nisteristön kukistumisen. Seuraavan muodosti
kreivi Badeni (v:sta 1895). Nyt laajennettiin

äänioikeus ja edustajakamarin jäsenten luku-

määrää enennettiin. Uusi menojen tasoitus Un-
karin kanssa tuotti vaikeuksia; saadakseen siihen

liittyvissä keskusteluissa tsekkiläisten kannatuk-
sen hallitus suosi heitä julkaisemalla Böömiä
ja Määriä varten kieliasetuksia, jotka saksalai-

sissa herättivät suurta tyytymättömyyttä. Se
ilmeni keskustelujen jarrutuksissa, yhteentör-
mäyksissä kansan ja sotaväen välillä ja yri-

tyksissä saattaa Badeni syytteenalaiseksi. Ba-
deni'n täytyi erota (1897), minkä johdosta taas
Böömissä syntyi vaarallisia levottomuuksia, niin

että Praag julistettiin joksikin ajaksi piiritys-

tilaan. Seuraavat ministeristöt, kreivi Thunin,
V. Körberin (v:sta 1900) y. m. koettivat tur-

haan saada aikaan sovintoa puolueiden kesken.
Esim. syksyllä 1902 viimemainitun ministeris-

tön aikana hallituksen ehdotuksia kielikysymyk-
sen järjestämiseksi vastustettiin jyrkästi tsek-

kiläisten puolelta. — Muiden vaikeuksien lisäksi

tuli 1903 Unkarissa asevelvollisuuslaki-ehdotuk-

sen johdosta syttynyt ankara perustuslaki riita

(ks. Unkari, hist.). Myös italialaiset osoittivat

tyytymättömyyttä, vaatien omaa yliopistoa

Triestiin.

Samanlaisia vaatimuksia tekivät sloveenit. Mo-
lemmat viimemainitut kansallisuudet liittyivät

tsekkiläisiin saksalaisia vastaan. Uudet vaikeu-

det pakottivat v. Körberin ministeristön eroa-

maan 1904; seuraajaksi tuli v. Gautschin muo-
dostama. Kysymys yleisestä äänioikeudesta tuli

nyt jälleen päiväjärjestykseen, mutta hallitus

sitä alussa vastusti. Monessa suuremmassa kau-
pungissa tapahtui 1905 mielenosoituksia sen hy-
väksi ja hallituskin viimein myöntyi, helmi-
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kuussa 1906 se teki tähän tähtäävän ehdotuksen.

Unkarin kanssa päästiin tällävälin väliaikaiseen

sovintoon ja sisäpoliittiset selkkaukset siellä lak-

kasivat Wekerlen ministeristön asettamisella

(huhtik. 1906: ks. Unkari, historia). I:n par-

lamentin samaan aikaan uudelleen kokoonnuttua
V. Gautsch koetti muodostaa ministeristön siten,

että kolme suurta puoluetta, saksalaiset, tsekit

ja puolalaiset olisivat siinä edustettuina, jotta

senkautta vaalilain muutos saataisiin läpi aje-

tuksi, mutta yritys ei onnistunut ja v. Gautsch
erosi. Hänen seuraajakseen tuli ruht. Hohenlohe-
Schillingsfiirst. Tärkeimmäksi tehtäväkseen tä-

mäkin ministeri.stö katsoi vaalilain muutoksen
ja sen ohessa I:n sekä Unkarin välisen suh-

teen järjestämisen. Se kukistui kuitenkin pian

Unkarin ministeripresidentin kanssa syntyneen
erimielisyyden johdosta (koskeva tullitariffia),

kun keisari hyväksyi jälkimäisen kannan. Tämä
herätti taas saksalaisissa suurta tyytymättö-
myyttä. V. 1906 vapaah. v. Beck muodosti ,,par-

lamentaari.sen" ministeristön (jossa eri puolueet

olivat edustettuina). Ryhdyttiin nyt pontevasti

vaalireformiin, ja tammik. 1907 ilmestyi laki

yleisestä (mutta ei yhtäläisestä) vaalioikeudesta.

Senjälkeen ryhdyttiin taloudellisen tilan sovitte-

luun Unkarin kanssa, joka saatettiin perille jou-

luk. sam. v. Mahdottomuuteen aikaansaada so-

vintoa saksalaisten ja tiekkiläi.sten välillä ku-

kistui tämäkin ministeristö. Sitä seurasi vapaah.
V. Bienerthin muodostama 1908.

Ulkopolitiikassa ilmaantui myös selkkauksia.

Keisari Frans Joosef selitti 1908, että I:n aikai-

semmin miehittämät Bosnia ja Hertsegovina kuu-
luivat I.-Unkarille täydellisellä omistusoikeudella.

Sekä Turkki että myös Serbia vastusti tätä;

Turkin kanssa päästiin sovintoon, jossa I:n vaa-

timus hyväksyttiin (maalisk. 1909); Serbia uh-

kasi sodalla, mutta taipui vihdoin suurvaltain

pakotuksesta.

[F. M. Mayer, ,,Geschichte österreichs mit
besond. Riicksicht auf das Kulturleben" (2 pain.

1899-1901); Huber, „Gesch. österreichs" (1885-96)

ja ,.Österreichische Reichsgeschichte" (2 pain.

1901) ; Bachmann, ,,österreichische Reichsge-

schichte" (2 pain. 1904) ; Vancsa, „Gesch. Nie-

der- und Oberösterreichs" (1905) ; v. Helfert,

„Gesch. österreichs vom Ausgange des Wiener
Oktoberaufstandes 1848" (1869-86) ; Friedjung,

,,Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutsch-

land 1859-66" (6 pain. 1904) ; Kolmer, ,.Parla-

ment u. Verfassung in ö. 1848-85" (1902-05);

Rauter, „Gesch. österreichs v. 1848-1890" (1891);

Schmit V. Tavera, ,,Bibliographie zur Gesch. des

österreichischen Kaiserstaates" (1858) ; Dahlmann
u. Waitz, ,,Quellenkunde der deutschen Gesch."

(7 pain. 1905) ; Wurzbach, ,,Biographisches

Lexikon des Kaisertums ö." (1857-92) ; ,,Fontes re-

rum Austriacarum" (1849-1906); ,.Archiv fiir

Kunde österreichischer Geschichtsquellen". myöh.
„Archiv fiir Österreichische Gesch." (1848-1905) ;

„Mitteilungen des Instituts fur österreichische

Geschichtsforschung" (1880-1906).] ö. R.

Itävaltalainen koulukunta ks. Talous-
tiede.
Itävalta-Unkari, saks. österreichisch-

Ungarische Monarchie, on v:sta 1868

aikaisemman Itävallan keisarikunnan nimi, kak-
soisvaltio, jonka osat ovat Itävallan kei-

sarikunta (oik. ,,Die im Reichsrate vertre-

tenen Königreiche und Länder") 1. Cisleitha-
n i a sekä Unkarin kuningaskunta (unk.

Magyarorszäg), Kroatsia ja Slavonia sekä
Fiume (virall. yhteisnimityksiä ovat: „Magyar
szent korona orszägai", „Szt. Istvan koronäjä-
nak orszägai", „Magyarorszäg es tärsorszägai")

1. Transleithania ja näiden yhdessä hal-

littava alue Bosnia ja Hertsegovina.
Yhteensä 676,077 km^ 51,250,626 as. (1908 arv.),

76 km*:llä, alaltaan Euroopan toinen, väkiluvul-

taan kolmas valtio. Eri osat ovat alaltaan ja

as.-tiheydeltään

:

kin2. as. km2:llä.

Itävalta 300,193 28,264,049 94 (1908)

Unkari 324,857 21,130,742 65 (1909)

Bosnia ja Herts. 51,027 1,855,835 37(1909)

Pinnanmuodostus, ilmasto, vesistöt, kasvulli-

suus, eläimistö, asukkaat y. m. ks. Itävalta,
Unkari, Bosnia, Hertsegovina. V:n
1867, sittemmin joka 10 :s v. uudistettavan sopi-

muksen mukaan Itävalta ja Unkari muodostavat
yhden tulli- ja kauppa-alueen, johon myös kuuluu
vähäinen Liechtensteinin ruhtinaskunta. Ulko-

maankauppa on v:een 1907 ollut aktiivinen; 1909

oli (erikoiskauppa-) tuonti 2,906 milj. mk., vienti

2,448 milj. mk. V. 1903 olivat vastaavat sum-
mat: 1,971 milj. ja 2,236 milj. mk. V. 1908

l.-U:n ulkomaankauppa oli 3,3 % kaikkien maa-
ilman valtioiden ulkomaankaupasta, tullen siten

7 sijalle. Tuontitavaroista ovat tärkeimmät
(1908; arvo markoissa): puuvilla 260 milj., kivi-

hiili 198 milj., villa 139 milj., koneet 108 milj.,

epäjalot metallit 104 milj., rauta ja r.-tavarat

90 milj., vuodat 68 milj., silkki 62 milj., nahka,

kahvi, kirjatuotteet, raakatupakka, puuv.-tavarat,

munat, villalangat, silkkitavarat, villatavarat,

puuv.-langat, pellava, jalokivet. Viennin tär-

keimmät tavarat: puu 253 milj., sokeri 238 milj.,

hiilet 117 milj., munat 117 milj., vaatetustava-

rat 88 milj., puuv.-tavarat 85 milj., teuras-

karja 84 milj., rauta ja r.-tavarat 70 milj.,

lasi ja 1.-tavarat 67 milj., villatavarat 67 milj.,

vuodat 65 milj., paperi ja p.-tavarat 64 milj., mal-

taat 59 milj., vilja 57 milj., puutavarat, nahka-

tavarat, hevoset, silkki, villa, höyhenet, silkkita-

varat. Tärkeimmät tuonti- ja vientimaat sekä

kauppavaihto niiden kanssa (1908) : tuonti Sak-

sa-sta 1,444 milj., Pohjois-Ameriikan Yhdysval-

loista 233 milj., Isosta-Britanniasta 226 milj.,

Etu-Intiasta ja Ceylonista 143 milj.. Venäjältä

133 milj.. Ranskasta 86 milj., Sveitsistä 71

milj.; vienti Saksaan 1,099 milj., Isoon-Britan-

niaan 242 milj.. Italiaan 240 milj., Romaaniaan 97

milj., Sveitsiin 97 milj.. Venäjälle 75 milj.. Rans-

kaan 69 milj.. — Kauppatilasto Itävallan ja Un-
karin keskinäisestä kaupasta valaisee selvästi nii-

den erilaista kehitysastetta. V. 1907 vietiin (milj.

mk: oin)

Unkarista Itävaltaan

viljaa, jauhoja y. m. öG2
eläimiä 182

juomia . 45

karjantuotteita . . 40
rasvaa 37

Itävallasta Unkariin

puuvillaa ja p.-ta-

var 276

villaa ja v.-tavar. 144

vaatetustav 102

rautaa ja r.-tavar. 86

nahkaa jan.-tavar. 84
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Valtiomuoto ja hallinto. V:ii 1867

perustuslaia mukaan I.-U. on kaksoisvaltio, osat

toisistaan erottamattomat, yhteisenä perinnölli-

senä hallitsijana, Itävallan keisarina ja Unkarin
kuninkaana habsburg-lothringilaisen suvun jäsen.

Molempien valtionosien yhteisinä asioina ovat:

suhde ulkovaltoihin, sotalaitos (paitsi maanpuo-
lustusväkeä) ,

yhteisesti suoritettavia menoja kos-

kevat valtiovara-asiat, sekä Bosnian ja Hertsego-

vinan hallitus. Lainsäädäntö yllämainituissa asi-

oissa sekä niiden vaatimien verojen myöntäminen
kuuluu molempieq valtakuntien edustajalaitoksien

vuosittain valitsemille delegatsioneille,
jotka hallitsijan kutsumuksesta vuosittain kokoon-
tuvat vuorotellen Wieniin ja Budapestiin. Kum-
massakin on 60 jäsentä, 20 ylähuoneen, 40 ala-

huoneen valitsemia. Itävallan delegatsioniin vali-

taan alahuoneesta jäsenet maitten mukaan, joten

unkarilaiset, joille tulee kaikki sijat omassa
delegatsionissaan neljää Kroatsia-Slavonian täyt-

tämää lukuunottamatta, ovat saavuttaneet suu-

remman yhtenäisyyden ja huomattavamman vai-

kutuksen asiain menoon. Delegatsionit neuvotte-

levat asioista erikseen. Jos ne eivät kolmenkaan
kirjeellisen mielipiteidenvaihdon jälkeen pääse
yksimielisyyteen, kokoontuvat ne yhteisistuntoon,

jolloin pidetään huolta siitä, että kummankin
delegatsionin jäsenistä on yhtä monta saapuvilla.

Delegatsionit voivat yksimielisellä päätöksellä

vaatia yhteisten asiain ministerit edesvastuuseen
erityisesti kootun oikeuden tuomittaviksi. —
Yhteistä hallintoa hoitavat hallitusten yhtei-

set ministerit: u 1 k o-a s i a i n, joka samalla on
hoviministeri, valtakunnan raha-
asi a i n sekä valtakunnan sotaminis-
teri. Yhteisten ministeriöiden kassalaitosta tar-

kastaa yhteinen ylin tarkastusvirasto
(,,Rechnungshof", Wienissä) . — R a h a-a siat.
Yhteinen valtiovelka on 5,481 milj. mk (1910).

Yhteisiin menoihin maksetaan kummankin valta-

kunnan puolesta joka 10:s v. yhteisesti delegat-

sionien päätettävä osuus, joka, ellei siitä yksimieli-

syyteen päästä, jää hallitsijan määrättäväksi. Ny-
kyään Unkarin osuus on 33749%, Itävallan 66*^/40%,

hallitsijan määräyksen mukaan. V:n 1910 meno-
arvio päättyy 454 milj. mk:aan, josta sotaministe-

riön osalle 432 milj. mk. Tuloista saatiin suurin osa

valtakuntien yhteisistä maksuista ja tulleista, yht.

454 milj. mk. — Rahat ja mitat. V:sta
1892 I.-tJ:ssa on kultakanta, joka otettiin käy-

täntöön 1900; rahayksikkö on (I:ssa) Krone I.

(U:ssa) korona = 100 Eelleriä, 1. ftWeriä = l,05 mk.
Rahoissa on Itävallan tai Unkarin leima. Mitat
v:sta 1873 metriset. — Sotalaitos perustuu
v:sta 1868 yleiseen asevelvollisuuteen. Rauhanai-
kana maa-armeiassa on (kummankin valtakunnan
maanpuolustusväki mukaanluettuna) 359,000 sota-

miestä ja 29,800 upseeria (1910). Sotalaivasto

käsittää 168 alusta (joista 23 linjalaivaa ja

risteilijää) yhteensä 236,490 rek.-tonnia, 1,339

tykkiä; miehistö 16,545 (1910). — Siirtomaita
ei ole. Suojelusalue Bosnia ja Hertsegovina lii-

tettiin 1908 I.-U: iin. Vaakuna ks. Itävalta,
Unkari. Lippu: sotalipussa on vaakasuo-
rasti punainen, valkoinen, punainen, hallitsija-

huoneen samanvärinen vaakuna keskellä. Kauppa-
lipussa on keskellä rinnan hallitsijahuoneen ja

L^^nkarin valtion vaakunat ja alin kaistale on

jaettu kahtia poikittain väreinä punainen, vihe-

riä. [Kirjall. ks. Itävalta, Unkari.]
Historia ks. Itävalta, Unkari.

E. E. K.

Itävyys, maanvilj., siemenen kyky kehittää

uusi kasvi. Siemenvaraston i. ilmoitetaan itämis-

prosentilla s. o. sillä lukumäärällä siemeniä, joka
kustakin 100:sta itämään asetetusta siemenestä
kykenee määrättynä idätysaikana antamaan täy-

sikuntoiset, terveet idut (vrt. Idätys). Eri
kasvien siemenillä on erilainen normaali-i. Hyvinä
vuosina pidetään hyvänä itävyytenä esim. kau-
rassa 94 %, ohrassa 97 %, rukiissa 93 %, her-

neissä 95 fo, puna-apilaan siemenissä 90 %, nau-
riin siemenissä 97 %, porkkanan siemenissä 75 %,
timotein siemenissä 92 %, koiranruohon sieme-

nissä 80 %, puntarpään siemenissä 65 %.
V. A.

lulus [iii'-], roomal. tarun mukaan Julius-su-

vun {gens lulian) nimikkourho ja kanta-isä; pi-

dettiin samana kuin Aineiaan poika Askanios,
ks. A i n e i a s.

lurima ks. Jurmo.
luvenalis ks. J u v e n a 1 i s.

Iva, eräs pikkuplaneetoista.

Ivakura, Tom omi (1825-83), ruhtinas, jap.

valtiomies; sai nuorena korkean hoviviran ja

osoitti useita kertoja olevansa vihamielisellä kan-
nalla ulkomaalaisten suhteen. Jouduttuaan epä-

suosioon I. lähenteli Saigoa, Okuboa ja useita re-

formiliikkeen johtomiehiä ja sai vähitellen toi-

sen käsityksen länsimaisesta kulttuurista ja Ja-

panin asemasta ulkovaltoihin nähden. Hän vai-

kutti keisarivallan uudistamiseen 1868, tuli sam.
V. uuden valtioneuvoston varakansleriksi, ja ni-

mitettiin 1871 ulkoasiainministeriksi. I. sai este-

tyksi hankkeen ryhtyä sotaan Koreaa vastaan.

Vaikutusvaltaisen asemansa valtioneuvostossa

hän säilytti kuolemaansa asti. [L. van der Polder,

„Biographie de I. Tomomi", I. Morris, „Makers
of Japan".]

Ivalo, Santeri (s. 1866), alkup. sukunimel-
tään Ingman, kirjailija, yliopp. Oulun lyseosta

1885, fil. kand. 1889, fil. lis. 1894. Harjoittanut
historiallisia tutkimuksia [tutkimukset: ,,Pohjois-

suomen historiasta vuosilta 1595-1635" (1891) ja

„Kaarlo IX: n Jäämerenpolitiikka I-II" (1894-95)

sekä kansantajuiset esitykset ,,Kustaa Mauri
Armfelt" (1901) ja „Suomen sota 1808-1809"

(1907)], »Päivälehden" (päätoim. 1899-1904) ja

,,Helsingin Sanomien" (v:sta 1904) toimittajia,

toimittanut ,,Nuori Suomi" joulualbumia v:sta

1904, ollut Iisalmen kaupungin edustajana valtio-

päivillä 1904-05, 1905-06.

I. kuuluu kaunokirjailijana alkuansa siihen

lS90-luvun nuoreen polveen, joka vei realismin

kirjallisuudessamme voittoon. Hän ottaa esikois-

teoksiinsa todellisuuden semmoisena, kuin hän
sen ympärillään näki. „Hellaassa" (1890), „Ilta-

puhteeksi" I-II (1891, 1895), »Reservikasarmista"

(1892) ja »Kuusamon matkalta" (1892) ovat luon-

non mukaan kuvailtuja kohtauksia ylioppilasten,

maalaisten, reservimiesten elämästä ja näköaloja

matkan varsilta. Parhaimmat niistä ovat eräät

leikilliset palaset ja luonnonkuvaukset, tehdyt

siihen kevyeen tapaan, joka Ahon »Lastuissa" ke-

hittyi taiteelliseen huippuunsa. Laajempaan ja

syvempään nykyaikaisen sielunelämän tulkintaan

I. pyrkii romaanissaan »Aikansa lapsipuoli"
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(1895). I:n vahvuus ei ole psykologinen erittely

eikä yleensä todellisuuteen tartunta, vaan pikem-
min vapaan käden yksinkertainen ja laaja maa-
lailu historiallisella pohjalla. Hän onkin myöhem-
min rajoittunut vain joihinkin nykyajan tuokio-

kuviin {,,Saaristosta", 1904) ja keskittänyt voi-

mansa historiallisiin aiheisiin. Siihen hänellä on-

kin hyvät edellytykset tieteellisten tutkimustensa
kautta. Ensimäisessä historiallisessa kertomuk-
sessaan „Juho Vesaisessa" (1893) hän kuvailee

heimosotien aikaa Pohjanperillä 16:nnella vuosis.

Se on vauhtinsa, keskityksensä ja vahvan pohjois-

pohjalaisen paikallisvärinsä vuoksi ansiokkain
Ivalon kaunokirjallisista tuotteista. Värikkäitä
historiallisia kuvauksia sisältää myös kokoelma
„Margareeta" (1898). Niihin verrattuina ovat
romaanit ,,Anna Fleming" (1898) ja

,
.Tuomas

Piispa" (1901) ylimalkaisempia ja laimeampia
hahmotteluja. Suurimman suosion I. on saavutta-
nut romaanillaan „Erämaan taistelu" (1909),

jossa käsitellään Hämeen takamaiden asutushisto-

riaa. Sen laajasti maalailluissa kohtauksissa tu-

lee monta kuvatulle ajalle ominaista piirrettä nä-
kyviin. I. on myös kirjoittanut näytelmät »Lah-
joitusmailla" (1900) ja „Kustaa Eerikinpoika"
(1903). V. T.

Ivalojoki (lap. Auveljok) saa alkunsa Enonte-
kiön rajamailta ja juoksee vähitellen kaar-
tuen koillista kohti Inarinjärveen. Sen pituus
on 170 km, ja koko jokialue 3,400 m^ Joen
yläjuoksulla seudut ovat suoperäisiä, keskijuok-
sulla kallioisia ja alajuoksulla hietikkomaita.— I. sekä sen syrjäjoet Sotajoki, Pälsi, Hangas-
oja ja Lutto ovat kuuluisat niissä harjoitetusta

kullanhuuhdonnasta. V. 1868 Lappiin lähetetty

retkikunta totesi I:n alajuoksulla hiekassa ole-

van lupaavasti kultaa. Jo seur. kesänä sinne
riensi 3 suomalaista merimiestä, jotka olivat har-

joittaneet kullankaivamista Ameriikassa ja Aust-
raaliassa, ja huuhtoi nykyisen Kultalan kruunun-
aseman seudulla muutamassa viikossa n. 2 kg
kultaa. V. 1870 oli täällä jo 335 ja seur. v.

491 henkeä kultaa etsimässä. ,.Kultakuume" kui-

tenkin vähitellen lakkasi, 1880-luvun alussa se

tosin uudelleen heräsi, mutta on siitä ollut yhä
vähenemässä. Vv. 1870-1908 huuhdottiin näillä seu-

duin kaikkiaan 454,i kg kultaa, arvoltaan arvioi-

tuna 1,447,511 mk:ksi. V. 1910 saatiin kuivan
kesän takia jotenkin tuottavasti kultaa, nim.

Ivalojoen laakso Kultalan alapuolelta.

5,164 gr, joiden huuhtomiseen käytettiin 2,644
työpäivää. — Täällä oleva kullanpitoinen alue

ulottuu Ivalojoesta sen eteläisten lisäjokien läh-

teille, jotka ovat laajoilla moreeni- ja suomailla,

lännessä taas Porttikoskelle Ivalojoessa ja idässä

ainakin Luttojoen lähdepuroille. Se on pinta-alal-

taan vähintään n. 700 km^ Alueella ovat monet
yhtiöt (Prospektor y. m.) suorittaneet kullan-

huuhdontaa, ja niiden joukossa Kerkelän kulta-

kaivos o.-y. Pohjola on ottanut kultaa kiinteästä

kalliostakin. V. 1908 oli 9 huuhtomoa; huuh-
dottua maata 1,200 m^ (vrt. Kultala, Lää-
ni 1 a)

.

K. 8.

Ivan ks. Iivana.
Ivangorod (ven.) ks. livananlinna.
Ivanovo-Voznesensk /-o'- -se'-], kaupunki Ve-

näjällä Vladimirin kuvernementissa, koilliseen

Moskovasta, rautateiden risteyksessä; 64,628 as.

(1900). Keski-Venäjän tärkeimpiä kutomateol-
lisuuskaupunkeja, harjoittaa varsinkin suurta

puuvillateollisuutta („Veuäjän Manchester") ; tuo-

tantoarvo toistasataa milj. mk. Teollisuus on
vanha, kukoisti jo 1750-luvulta alkaen. — Lä-

hettyvillä on runsaasti muinaisten asukkaitten,

merjalaisten (ks. t.) hautakumpuja. E. E. K.
Ivan Velikij [-a'- -li'-] (,,Iivana Suuri"),

Iivana Suuren kellotorni Moskovan Kremljissä,

100 m korkea, Boris Godunovin rakennuttama
1600. Suurin sen 34 kellosta, „Uspenskij", painaa
60 tonnia. Toruin juurella on jättiläiskello

„Tsarj-kolokor', 6 m korkea, 200 tonnin pai-

noinen.

Ivar ks. I i v a r.

Iviza [-pa] ks. Ibiza.
Ivry ]ivrl'], kylä Euren departementissa Poh-

jois-Ranskassa, jossa Henrik IV 14 p. maalisk.

1590 saavutti suuren voiton katolisesta liigasta.

Ixion ks. I k s i o n.

Ixionoliitti, harvinainen, tantaliitin (ks. t.)

sukuinen mineraali, kokoomukseltaan tinanpitoi-

nen rautatantalaatti. I:a löydetään Kemiön
Skogsbölestä. P. E.

Ixodes ks. P u u n t ä i.

Ijmgidae ks. Käenpiika.
lynx ks. Käenpiika.
Izborsk [-o'-], Venäjän varhaisimpia kaupun-

keja, johon kronikan kertomuksen mukaan Tru-

vor V. 862 asettui. Oli Smolenskin ja Polotskin

keralla muinaisvenäläisen krivitsiläisheimon pää-

paikkoja. Kuului myöhemmin Pihkovalle, kunnes
V. 1510 liitettiin Moskovan valtakuntaan. Ny-
kyään I. on vähäpätöinen kylä, vaikka kulkee-

kin kaupungin nimellä. Schlözer arveli I:n ni-

men olevan skandinaavilaista alkuperää („I s a-

borg").
Izera ks. I z o r a.

Izevsk 1. Izevskij oruzeinyi zarod
(I:n asetehdas), kaup. Venäjällä Vjatkan ku-

venementissa, Sarapulin piirissä ; 41,074 as. ( 1900)

.

Suuri, 1760 kreivi Suvalovin perustama, nyk.

valtion omistama kivääri- ja rautatehdas; 1890

valmistettiin m. m. 190,000 kiväärinpiippua.

Izjum [-u'-], piirikuntakaupunki Harkovin ku-

vernementissa Donetsin varrella; 13,108 as.

(1897). Per. 1681 linnoitukseksi tataarilaisia

vastaan.

Izma, Pohjois-Venäjällä Petsoran lisäjoki vas.,

pitkän matkaa kulkukelpoinen; pituus 592 km.
Sen niittyrikkaille rannoille asettui 14:nneltä
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vuosis. alkaen vologdalaisia syrjänejä; I:n kylä
(n. 2,500 as.) on sikäläisen syrjäniläisasutuksen
keskus.

Izora [-o'-], vanha nimi I n g r a. 1. Pietarin
kuvernementissa, Nevan lisäjoki vas., pituus 75
km. I:n kylän luona Apraksinin johtamat venä-
läiset voittivat kenraali Cronhjortin 1702. — 2.

Vanhojen ven. aikakirjain iukerikoista
(ks. t.) käyttämä nimitys; vieläkin käytännössä.

Izso, Miklös [izö miklösj (1830-75), unk.
kuvanveistäjä, unkarilaisen laatukuvanveiston pe-

rustaja, otti innolla osaa Unkarin vapaustaiste-
luun (1848-49), ' opiskeli Wienissä (Gasserin
luona) ja Miinchenissä, jossa valmisti kuuluisan
„Surevan paimenensa" (Unkarin kansallismu-
seossa). Budapestiin palattuaan hän loi useita
mestarillisia laatukuvia, joista kuitenkin vain
„Kohtaus kehruutuvassa" valmistui; muut, jotka
esittävät kansanomaisia tyyppejä ja kohtauksia
elämästä, jäivät keskeneräisiksi leipätöiden,

muotokuvien (esim. Arany'in, Zrinyi'n) vuoksi.
I:n tekemistä muistopatsaista on mainittavin
Csokonai'n patsas Debrecenissä. I:n teoksille on
luonteenomaista voimakas luonteenkuvaus ja aat-
teen ytimekäs ilmaisu.

Iztaccihuatl [iptakpiua'tle] (= »valkoinen nai-

nen") , 5,286 m yi. merenp. kohoava sammunut
tulivuori Meksikon kaupungin kaakkoispuolella.
Vuoriharjänne yhdistää I:n sitä korkeampaan
Popocatepetl-tulivuoreen. I:n huippu on lumen
peitossa; siitä sen nimi. W. S-m.

Izvoljskij [-o'-], Aleksandr Petrovits
(s. 1856), ven. valtiomies, antautui diplomaatti-
selle uralle, hoiti v:sta 1894 lähettiläänvirkoja
Vatikaanissa, Belgradissa, Miinchenissä, Tokiossa
ja Kööpenhaminassa; oli 1906-10 ulkoasiainmi-
nisterinä. I. on koettanut hankkia Venäjälle
takaisin sen valta-aseman, mikä sillä oli suur-
valtain joukossa ennen onnetonta Japanin sotaa.

Samalla kuin hän edelleen ylläpiti hyviä suh-
teita Ranskaan, hän sai Englannin kanssa 1907
aikaan sopimuksen, joka koskee näiden valtain
välisiä suhteita Keski-Aasiassa ja johon niiden
yhteistoiminta Persiassa perustuu. Balkaninpoli-
tiikassaan I. kärsi suuren tappion, kun hänen
ei. Itävallan anastettua 1908 Bosnian ja Hertse-
govinan, onnistunut saada tätä kysymystä lykä-
tyksi Berliinin sopimuksen allekirjoittaneitten
valtain yhteisen konferenssin ratkaistavaksi. Hä-
nen ministeriaikanansa tehtiin myöskin n. s. Itä-

meren-sopimus (ks. t.).

Izvoztsik [-o'-] (ven.) ks. I s s i k k a.



J, useimpien eurooppalaisten kirjaimistojen

kymmenes, i:stä muodostunut kirjain. Latina-

laisessa kirjoituksessa j tuli yleisempään käytän-

töön vasta keskiajalla (sitä ennen ;-äänne mer-

kittiin i:llä, esim. iiigum). Suomalai.sessa, unka-

rilaisessa, saksalaisessa, skandinaavialaisissa sekä

latinal. kirjaimilla kirjoitettujen slaav. kielten

kirjaimistoissa j:n äännearvo on ;; engl. j on

= dz (esim. James), ransk. ja port. j=z (esim.

ransk. jour, port. Joao), esp. j = /i (esim. Mejico).

/-äänne on puheäänellinen konsonantti, ääntä-

mispaikkaan katsoen lakiäänne (palataali), ään-

tämistapaan nähden taas rakoäänne (frikatiivi

1. spirantti). Suomen j:n spiranttihäly on heikko

(heikompi kuin esim. ruotsin ;:n). Y. W.
Jaabaek [jöhek], Soren Pederse n (1814-94),

norj. politikko, toimi maanviljelijänä ja koulun-

opettajana; oli suurkäräjäin jäsenenä 1845-91.

Politikkona J. harrasti erityisesti talonpoikain

etuja ja vaati mitä suurinta säästäväisyyttä

valitiotalouden hoidossa (varsinkin virkamiesten

palkkoihin ja eläkkeisiin nähden). Tuntuvamman
vaikutusvallan Norjan talonpoikiin J. saavutti

vasta 1865, jolloin hän perusti ,,talonpoikain

ystäväin" seuran; toimitti 1865-79 sen äänen-

kannattajaa ,,Folketidende". V. 1868 J. ryhmineen
yhtyi Sverdrupin ja Uelandin johtamaan reformi-

puolueeseen, ja näin syntyi n. s. vasemmisto-

puolue; tuli myöskin tunnetuksi hyökkäyksistään
valtiokirkkoa vastaan, mutta oli siitä huoli-

matta uskonnollismielinen mies. J . F.

Jaakari (ruots. jagare), merenk., kolmionmuo-
toinen kokkapurje keulamaston prammitaakissa.

F. W. L.

Jaakkima (ruots. Jaakimvaara). 1.

Kunta, Viipurin 1., Kurkijoen khlak., Jaakki-

man nimismiesp. ; kirkolle 3 km Jaakkiman ase-

malta; 776,8 km^ joista viljeltyä maata 8,632 ha

(1901) ; 61,80 manttaalia, talonsavuja 1,271, tor-

pansavuja 28 ja muita savuja 856; 14,162 as.

(1907), jotka miltei kaikki suomenkielisiä; —
834 hevosta, 3,001 nautaa (1908). — Kansakou-
luja 11 (opett. 18). — Kunnanlääkäri. Apteekki.

Teollisuuslaitoksia: Tervajoen meijeri o.-y., J:n
turvepehku osuu.sk. r. 1. (1906), Lahdenpohjan
hovin saha ja mylly (1830, valtion), Miklin höyry-
mylly osuusk. r. 1. (1908) y. m. — Uusi satama-

rata on tekeillä. — 2. Seurakunta, konsisto-

rlUiuen, Savonlinnan hiippak., Kurkijoen rovas-

tik. ; 1630-luvulla oma kirkkoherra. Kirkko tii-

linen (rak. 1850, piir. C. L. Engel.) K. S.

Jaakkima Didrikinpoika ks. B r a n d.

Jaakko (esp. Jaime), Aragonian kunin-

kaita. — l.JaakkoIValloittaj a(1206-76)

,

kuninkaana 1213-76. Hänen pitkälliset ja voi-

tokkaat sotansa maurilaisia vastaan hankkivat
hänelle liikanimen „Valloittaja". Kirkollismie-

lisyydestään huolimatta tämä kykenevä hallitsija

oli läheisissä väleissä Hohenstaufien kanssa; hä-

nen vanhin poikansa Pietari III nai kuningas
Manfredin tyttären. Sisilia joutui tämän naimis-

kaupan johdosta 1282 Aragonian kuningassuvun
haltuun. J. on myöskin tullut tunnetuksi lain-

säätäjänä; kirjoittanut espanjaksi oman elämä-

kertansa. 2. J. II Oikeudentekijä (k.

1327), Aragonian kuninkaana 1291-1327, edellisen

pojanpoika, Pietari III: n toinen poika. Paavi

Bonifacius VIII: n kehoituksesta hän luovutti

apellensa Anjou'n Kaarle II:lle Sisilian ja vas-

taanotti sensijaan paavillisena lääninä Sardinian,

joka vallattiin Genovalta (1322-26). Pitääksensä

puoliaan aateliston ylivaltaa vastaan hän haki

tukea hengellisestä säädystä ja porvaristosta:

yhdisti Tarragonan konstitutsionilla pysyväisesti

toisiinsa Aragonian, Katalonian ja Valencian.
E. M-a.

Jaakko (engl. James) , Englannin kunin-
kaita.

1. J. I (1566-1625), Maria Stuartin ja Henry
Darnley'n poika, kruunattiin heinäk. 29 p. 1567

J. VI:na Skotlannin kuninkaaksi, sen jälkeen kuin

hänen äitinsä oli pakotettu luopumaan kruunus-

taan. Opettajana J:lla oli oppinut humanisti

George Buchanan. Hänen alaikäisyytensä aikana

hoitivat hallitusta ylimykset, loppumattomiin

asti keskenänsä vallasta taistellen; samaa ka-

teellista kiistaa kesti vielä sen jälkeen, kuin J.

1578 julistettiin täysikäiseksi, hänen neuvonanta-

jiensa kesken. Milloin johtivat maan asioita

Ranskan tukemat katolilaiset ylimykset, milloin

taas presbyteriaaniset papit ja aatelismiehet,

jotka puolestaan saivat kannatusta Englannilta.

V. 1585, kun aie Ranskan avulla vapauttaa

Maria Stuart vankeudesta oli rauennut tyhjiin,

J. alkoi lähestyä Englantia ja teki jo seur. v. so-

pimuksen, jossa hänelle luvattiin vuotuinen apu-

raha ja annettiin puolittainen lupaus päästä Elisa-

bethin kruununperijäksi. Äitinsä kuolemantuomi-
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on johdosta J. sitten tyytyi panemaan vain san-

gen laimean vastalauseen. Elisabethin kuoltua maa-
lisk. 24 p. 1603 J. tunnustettiin hänen seuraa-

jakseen, joten Englanti, Irlanti ja Skotlanti sai-

vat saman hallitsijan. Hänellä oli erittäin kor-

keat ajatukset kuninkuuden jumalallisesta alku-

perästä. Mutta luonteeltaan horjuvana, kelvot-

tomien suosikkiensa johdettavana ja samalla pik-

kumaisen ylpeänä hän ei kyennyt arvoansa yllä-

pitämään alamaistensa silmissä, jota paitsi hän
skotlantilaisena ei ymmärtänyt englantilaisten

kansallisia omituisuuksia. Alamaisten luottamuk-
sen menettämiseen vaikutti lisäksi varsinkin hä-

nen pyrkimyksensä rajoittaa parlamentin vaiku-

tusvaltaa maan asioihin, vaikka hän kyllä parla-

mentilta lakkaamatta vaati uusia rahamyönny-
tyksiä, sekä hänen ulkopolitiikkansa, joka ei vas-

tannut parlamentin eikä kansan toiveita. Aluksi
vainottuaan presbyteriaaneja ja puritaaneja ja

suosittuaan katolilaisia hän jälleen pani käytän-
töön viimemainittuja vastaan säädetyt rangais-

tusediktit, siten aiheuttaen katolilaisten toimeen-
paneman ,, ruutisalaliiton" (1605). Sen suosion,

jonka hän kansansa keskuudessa saavutti anta-

malla tyttärensä puolisoksi Pfalzin protestantti-

selle vaaliruhtinaalle Fredrik V:lle, hän suurelta
osalta menetti kovin heikosti tukiessaan tätä ko-

vaonnista ruhtinasta kolmikymmenvuotisessa so-

dassa. Ja kokonaan vihamieliseksi muuttui mieli-

ala, kun J. yritti hankkia vanhemmalle pojal-

leen puolisoksi espanjalaista, katolilaista prin-

sessaa. J. pyrki myöskin esiintymään välittä-

jänä ja suunnanmäärääjänä aikansa uskonnolli-

sissa ja valtiollisissa taisteluissa; niinpä hän
tässä mielessä lähetti edustajiaan Ruotsin ja Ve-
näjän rauhanneuvotteluihin Stolbovaan 1617. —
J:n mielipiteeet tulevat kuvaavasti ilmi hänen kir-

joitelmissaan, joissa hän, etenkin teologiassa var-

sin suurta tietomäärää osoittaen, puolustaa raja-

tonta yksinvaltaa, kannattaa uskoa kummituk-
siin ja taikuuteen, vastustaa tupakanpolttoa j. n. e.

[Disraeli, ,,Inquiry into the literary and political

character of James I" (1816) ; Gardiner, „History
of England from the aecession of James I" (1863-

75); Henderson, ,,James I and VI" (1904).]

2. J. II (1633-1701), edellisen pojanpoika, Kaarle
I:n toinen poika, ennen kuninkaaksi tuloaan ar-

vonimeltään Yorkin herttua, joutui vallankumouk-
sessa parlamentin joukkojen vangiksi 1646,

mutta pakeni 1648 ensin Hollantiin, sitten Rans-
kaan. V:sta 1652 lähtien hän palveli Ranskan
armeiassa Turennen johdolla ja v:sta 1657 Es-
panjan armeiassa. Kuninkaaksi tultuaan hänen
veljensä Kaarle II nimitti hänet suuramiraaliksi
ja laivaston ylipäälliköksi; voitokkaasti hän johti

laivastoa sodassa Hollantia vastaan. Siirryttyään
1671 katoliseen uskoon hänen paria vuotta myö-
hemmin täytyi luopua virastaan ,.test-säännön"

määräyksen mukaan. Sam. v. (1673) hän, ensi-

mäisen puolisonsa Anua Hyden 1671 kuoltua,

meni naimisiin katolilaisen prinsessan, Modenan
Annan, kanssa. Kun 1678 paljastettu n. s. kato-

lilaisten salaliitto pani mielet entistä enemmän
kiihdyksiin, täytyi J:n lähteä maasta (1679).

Parlamentissa esitettiin nyt ehdotus J:n syrjäyt-

tämiseksi vallanperimyksestä, mutta ehdotus rau-

kesi ylähuoneen vastustukseen. V. 1682 J. lopulli-

sesti palasi Lontooseen ja sai ennen pitkää niin

suuren vaikutusvallan veljeensä, että hän jo tä-

män viimeiset elinvuodet oli hallituksen varsinai-

sena johtajana. Kaarle II :n kuoltua J. (helmik.

5 p. 1685) nousi Englannin valtaistuimelle. Häntä
vastaan tehtiin pari onnistumatonta kapinayri-

tystä (Englannissa Kaarle II: n äpäräpoika, Mon-
mouthin herttua, ja Skotlannissa Argyllin hert-

tua), jotka yritykset vain olivat omiaan vahvista-
maan hänen asemaansa. Mutta sikäli kuin hänen
aikeensa saattaa voimaan rajaton yksinvalta ja ka-
tolisuus alkoivat ilmetä, rupesi myös tyytymättö-
myys kasvamaan. Hän syrjäytti alinomaa ,,test-

säännön" määräyksiä ja julkaisi vihdoin 1687 ylei-

sen suvaitsevaisuuslain. Sisällinen rauha säilyi kui-

tenkin niin kauan kuin valtaistuimen perijöinä

olivat J:n protestanttiset tyttäret, Maria ja Anna,
mutta kuningattaren 1688 synnytettyä pojan
puhkesi vallankumous. Oppositsionin johtajat
kääntyivät J:n vävyn, Oranian prinssin Wilhel-
min puoleen, ja tämä lähti sotajoukkoineen Eng-
lantiin. Turhaan J. nyt peruutti vihatut toimen-
piteensä. Kansansa hylkäämänä hän pakeni Rans-
kaan, ja 1689 hänet julistettiin kruununsa me-
nettäneeksi. St Germain'issä hän vietti elämänsä
loppuvuodet, useita kertoja turhaan koettaen kan-
nattajiensa, jakobiittien, ja Ranskan avulla
saada takaisin valtaistuintansa. [J. S. Clarke,

„Life of James II" (1816), joka perustuu J:n
omiin elämäkerrallisiin muistiinpanoihin; O.

Klopp, ,,Der Fall des Hauses Stuart"; Macaulayn
katsotaan ,,Englannin historiassaan" liioittelevan

J:n luonteen varjopuolia.] K. B:dt.

3. J. III ks. Jaakko Frans Edvard.
Jaakko I, Haitin keisari, ks. Dessalines.
Jaakko, Skotlannin kuninkait a(engl.

James). 1. J. I (1394-1437), hali. v:sta 1424 (ni-

mellisesti v:sta 1406); Robert III: n poika. Isänsä

lähetti hänet Ranskaan 1406 vallanhimoisen vel-

jensä, Albanyn herttuan vainoa pakoon, mutta
matkalla vangitsivat hänet englantilaiset ja hän
pääsi vapaaksi vasta 1424. J. hallitsi kelvolli-

sesti, rajoitti aateliston liiallista valtaa, edisti

elinkeinoja sekä järjesti sota- ja oikeuslaitosta.

Ollen liitossa Ranskan kanssa hän alkoi sodan.

Englantia vastaan 1436, mutta kääntyi kohta ta-

kaisin, kun Skotlannin aateliset tekivät kapinan.

Pian senjälkeen hänet murhasivat liittoutuneet

ylimykset. Hänen sepittämäksensä väitetään ru-

noteos „The Kingis Quair".

2. J. IV (1473-1513), hali. v:sta 1488. J. III:n

poika, edell:n pojanpojan poika, nai Englannin
Henrik VII: n tyttären Margaretan; kaatui Flod-

denin taistelussa sotiessaan Englantia vastaan

Ranskan liitossa; pidetään Pyh. Andreaksen ri-

tarikunnan perustajana.

3. J. V (1512-42), hali. v:sta 1513 holhouksen

alaisena, v:sta 1528 itsenäisesti, edell:n poika;

koetti turhaan estää uskonpuhdistuksen leviä-

mistä, sai kuten edellisetkin Skotlannin hallitsi-

jat taistella aatelistoa vastaan, joka m. m. luopui

hänestä sotaretkellä Englantia vastaan 1542. Hä-
nen toisesta aviostaan Maria Guisen kanssa syn-

tyi tytär Maria Stuart.

4. J. VI ks. J. I, Englannin kuningas. G. R.

Jaakko (engl. James) Frans Edvard
(1688-1766), engl. kruununvaatija, tunnettu ni-

mellä pretendentti 1. vanhempi pre-
tendentti 1. Chevalier de S:t George,
Englannin kuninkaan Jaakko II: n poika; hänen
syntymänsä oli yhtenä aiheena v:n 1688 vallan-
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kumoukseen, jonka kautta hänen isänsä menetti

kruununsa (ks. Englanti, historia). Jaakko
II :n kuoltua Ludvik XIV ja muutamat muut ka-

toliset vallat tunnustivat J:n Ison-Britannian

kuninkaaksi; hänen kannattajansa kutsuivat

häntä siitä lähtien Jaakko III:ksi. V. 1706 J.

teki ransk. laivastolla epäonnistuneen yrityksen

nousta maihin Skotlannissa ja palveli seur. vuo-

sina Ranskan armeiassa. Utreehtin rauhan jäl-

keen (1713) Ranska ei enää kannattanut häntä,

mutta Englannissa valtaa pitävä tory-puolue

näytti olevan halukas tunnustamaan hänet Anna
kuningattaren seuraajaksi. Hanke raukesi, kun
J. ei suostunut luopumaan katolin-uskosta. Hä-
nen hyväkseen 1715-16 tehdystä kapinayrityksestä

ks. Jakobiitit 2. Elämänsä viime ajat J.

oleskeli Roomassa. [H. D. Roome, ,,The old pre-

tender".] J. F.

Jaakko Henrikinpoika ks. Hästesko.
Jaakko Pietarinpoika ks. 111 e.

Jaakko Pyhä, apostoli ks. Jaakob van-
hempi.
Jaakko Ulfinpoika (k. 1521), Upsalan arkki-

piispa. Häneu vaakunassaan oli kotkanjalka,
mutta luultavasti hän ei, kuten aikaisemmin on

oletettu, kuulunut sukuun örnfot (suomeksi ,,kot-

kanjalka"). Hänet kirjoitettiin 1457 Rostockin

yliopiston kirjoihin, ja hän oli sitten kaniikkina

Upsalassa sekä arkkiteininä Vexiössä. V. 1470

paavi vastoin tuomiokapitulin vaalia nimitti hä-

net Ruotsin arkkipiispaksi. J. U. oli unionin

lämmin puoltaja; m. m. hän oli mukana 1497

erottamassa Sten Sture vanhempaa valtionhoita-

jan virasta joutuen sitten tämän kanssa riitaan.

V. 1502 hän sopi Sten Sturen kanssa ja oli per-

soonallisesti hyvissä väleissä myöskin Svante
Sturen ja Sten Sture nuoremman kanssa,

vaikka edelleenkin kannatti unionipuoluetta. V.

1514 hän luopui arkkipiispan virasta. Kirkossa
J. U. erittäin tunnollisesti hoiti tehtävänsä. Kir-

japainon tuonti Ruotsiin oli luultavasti hänen
ansiotaan ja Upsalan yliopiston perustamisessa

(1477) on hänellä niinikään ansiokas osansa. [A.

N. Sundberg, „Jakob Ulfsson, Svea rikes ärke-

biskop 1470-1515".] K. Ö.

Jaakob (hepr. ja'akob, 1 Moos. 2526 mukaan =

,,kantapäästä kiinnipitävä", 1 Moos. 273a mukaan
= »petkuttaja"), Iisakin ja Rebekan poika, Aabra-
hamin pojanpoika, kahdentoista poikansa kautta
Israelin varsinainen kantaisä (1 Moos 252i-50i4).

Siitä syystä J. esiintyy usein runokielessä Israe-

lin nimenä. Samoinkuin muita patriarkkoja, on
J:iakin yritetty selittää alkuperäiseksi heimo-
jumalaksi (Edv. Meyer), myytiksi (Stucken,

Winckler, Volter), tai kansanheimon olennoi-

maksi (H. Ewald, Wellhausen y. m.), mutta nämä
yritykset ovat katsottavat epäonnistuneiksi. J. on
pidettävä historiallisena henkilönä, heimopäällik-

könä, jolla oli sekä kansallisessa että uskonnolli-

sessa suhteessa tärkeä sija Israelin kansan esi-

historiassa. Ar. H.
Jaakob, kolme apostolista henkilöä, joitten

tarkempaa määrittelemistä kohtaa monenlaiset
vaikeudet. [Zahn, ,,Briider und Vettern Jesu"
(1900).]

1. J. Vanhempi, galilealaisen kalastajan
Sebedeuksen ja hänen vaimonsa Salomen poika,
apostoli, Johanneksen (ks. t.) veli; Herodes Ag-
rippa I mestautti hänet 44 (Ap. t. 12j). Hänen

päivänsä on 25 p. heinäk. Legenda kertoo J:n
saarnanneen evankeliumia Espanjassa, jonka
vuoksi hänen oppilaansa muka olivat kuljettaneet

hänen ruumiinsa sinne ja haudanneet Composte-
laan.

2. J. Nuorempi (toisten mukaan J. Pieni,
Mark. 1640), Alpheuksen 1. Klopaan poika, apostoli.

3. J. ,,H e r r a n veli" (Gal. I19), Marian
ja Joosefin poika, joka, vaikkei ollutkaan apos-

toli, kuitenkin oli yhdessä Pietarin ja Johan-
neksen kanssa Jerusalemin alku.seurakunnan vai-

kuttavimpia henkilöitä, „pylväitä" (Gal. 2,), ja

ankaramman juutalaiskristillisen suunnan joh-

taja; hänellä oli liikanimi vanhurskas.
Traditsionin mukaan hän oli Jerusalemin l:nen
piispa. Kivitettiin 62, tahi, toisen tiedon mukaan,
syöstiin alas temppelin muurilta 69. Tämä J. on

ehkä U:n T:n Jaakobin kirjeen tekijä.

Edv. St.

Jaakonsaari, saari Vuoksessa, Antrean kirkon
eteläpuolella; höyrylaivalaituri. K. <S'.

Jaala. 1. Kunta, Uudenmaan 1., Pernajan
khlak., Jaalan-Iitin pohjoisosan nimismiesp.

;

kirkolle Selänpään asemalta 16 km; 360,7 km',

joista viljeltyä maata 5,428 ha (1901) ; 17.»7»o

manttaalia; 3,472 as. (1907), jotka miltei kaikki

suomenkielisiä; 330 hevosta, 1,343 nautaa, (1908).— Sivistyslaitoksia: kansakouluja 4 (opett. 5).

Teollisuuslaitoksia: Verlan puuhiomo ja paperi-

tehdas (per. 1882), Siikakosken saha (1828). —
Laivayhteys Kausala-Leininselän radan kanssa.

2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon
hiippak., Iitin rova.stik. ; itsen, khrakunnaksi
1905 (Keis. k.

'"Z,
1873) litistä. Kirkko puinen

(rak. 1878). K. S.

Jaala, kaksi- tai kolmimastoinen kahvelipur-

jeilla varustettu alus, jossa ei ole toppipurjeita.

F. W. L.

Jaalanka, seutukunta Oulujärven pohjois-

kulmassa, johon yksi haara savolaisia uutisasuk-

kaita asettui 1552. K. S.

Jaama 1. Jamburg 1. Jamagorod, piiri-

kaupunki Länsi-Inkerissä Pietarin kuvernem.,

Laukaanjoen oikealla puolella, Baltianradan var-

rella. 4,584 as. (1897). Sairaala, 4 kirkkoa, joista

yksi luterilainen. J. on vanha kaupunki, kuului

Novgorodille, joka sen 1384 varusti rajalinnaksi.

V:sta 1395, jolloin ruotsalaiset sitä ensi kerran

piirittivät; v:een 1703, jolloin venäläiset sen lo-

pullisesti miehittivät, J. on ollut monien piiri-

tysten ja valloitusten alaisena; v:sta 1612, jol-

loin sen valloitti Evert Horn, v:een 1700 se

oli ruotsalaisten hallussa. Valloitettuaan J:n
1703 Pietari Suuri antoi sen 1708 lahjaksi Mensi-

koville, jonka kukistuttua se joutui takaisin val-

tiolle. Jaaman linnoitus käsitti nelitornisen. kau-

pungin ympäri kulkevan muurin. Katariina II: n

käskystä tornit poistettiin. Edullisesta asemas-

taan huolimatta kaupunki viettää sangen kituvaa

elämää. K. S.

Jaamanlinna ks. Jaama.
Jaappani ks. Japani.
Jaarli (ruots. jarl; samaa juurta ovat anglosaks.

eorl ja engl. earl), vanha skand. sana, joka al-

kuansa näyttää merkinneen vapaata miestä

yleensä; historiallisena aikana j. oli Skandinaa-
vian valtakunnissa kuninkaan korkeimpain
virkamiesten nimi. Jaarleja oli alussa useampia,

mutta sittemmin kussakin valtakunnassa vain
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Jaavalainen maisema.

yksi ainoa, lluotsin jaarli (lat. diix eli

comes Suecice) oli ainakin 1100-luvun keskipai-

koilta lähtien valtakunnan korkein arvomies ku-

ninkaan jälkeen. Hän oli luultavasti valtakun-
nan sotavoimain ylipäällikkö. Useimmat tunne-

tut Ruotsin jaarlit olivat Folkunga-sukua. Kuu-
luisimmat ovat Birger Brosa (k. 1202) ja

Birger jaarli (ks. t.) . Viimemainitun kuole-

man jälkeen (1266) jaarlin nimi hävisi Ruotsista,

ja sijaan tuli herttuan (ks. t.) arvonimi.

Jaatinen, Heikki (1829-79), lahjoittaja, ta-

lollinen. Jäsen Tammikuun valiokunnassa 1862,

valtiopäivämies 1877. Jälkisäädöksessään J. mää-
räsi Kansanvalistusseuralle 10,000 mk.

(E. E. K.)

Jaava, oik. Java [djavaj, pienin, mutta tär-

kein Malaijin-saariston Isoista Sundasaarista.

Pituus on 1,060 km, leveys 55-200 km, pinta-

ala 121,622 km^; lähisaarineen, joista suurin on
Madoera pohjoisrannikolla, 131,508 km^ Sumat-
rasta J:n erottaa Sunda-salmi, Balista Balin-

salmi. — Rannikko etelässä korkea, köyhä-
satamainen, pohjoisessa alava, hyviä satamapaik-
koja runsaasti. — J:n samoinkuin muiden Ma-
laijin-saarien vanhempi kehityshistoria on vielä

osaksi hämärän peitossa. Ennen Sumatraa ja Bor-

neota J. erkani mantereesta. Vielä tertiäärikau-

tena J. oli katkenneena 10 saareen, jotka mioseeni-

ajalla alkaneet tulivuorten purkaukset vähitellen

yhdistivät toisiinsa. N. 20% J:n pintaa peit-

tävät nämä vulkaaniset kerrokset. Muuten vallit-

sevat liitukauden ja vanhemman tertiäärikauden
muodostumat. Vanhempia ei ole ollenkaan näky-
vissä, vaikka runko on paleozooinen. Pohjois-

osassa on sangen hedelmällinen kvartäärikauden
ja nyky-aikain kerrostumain muodostama alan-

komaa. — J. on tulivuorista maapallon rikkain
maa; Sunda-salmen saaret lukuunotettuina on
täällä 121 vulkaania; 14 niistä on historiallisena

aikana toiminut. Korkeammat vuoret ovat kaikki

vulkaaneja, korkein on Semeroe itäosassa, 3,676

m. Maanjäristykset ovat tuhoavia, suhteellisen

harvinaisia. — Joet lyhyitä, liikenteelle arvot-

tomia; pisin Bengawan 260 km. Järvet pieniä,

useat kraatereihin syntyneitä. Ilmasto trooppi-
nen meri-ilmasto, kuumimman ja kylmimmän
kuukauden keskilämmön ero mitätön: Bataviassa
2° C, Buitenzorgissa l,i° C (syyskuu, lämpimin
kk. + 25,5° C, helmikuu, kylmin -1-24,4° C). Sade-
määrä runsas (Bataviassa 1,829 mm, Buitenzor-
gissa 4,367 mm). — Rannikoilla ilmasto usein
on hyvin epäterveellistä, vuorilla sitävastoin val-

litsee raikas ilma. Kasvullisuus on san-
gen rehevä, muuttuu korkeussuhteitten mukaan.
Runsaasti arvokkaita puulajeja: kookos-, saago-,

sokeripalmuja, fiikus-lajeja, teak y. m. Kuivem-
massa itäosassa esiintyy savannikasvullisuus
alang-alang ruohoineen (Imperata cylindrica 1.

arundinacea) paikoilla, joilla metsä on hävitetty.

Eläinkunta rikas (puuttuu kuitenkin monta
Borneon ja Sumatran lajia: norsuja, tapiireja,

orang-utaneja, malaijilaisia karhuja y. m.). Suu-
rempia petoeläimiä ovat tiikeri ja leopardi. Asuk-
kaita J:lla lähisaarineen 30,098,008 (1905;

1880 19,8 milj.), asukastiheys 228,9 henkeä
km^:llä; näistä 29,715,908 on jaavalaista
(varsinaiset jaavalaiset idässä ja keskellä, sunda-
laiset lännessä). He kuuluvat malaijilai-
seen rotuun (ks. t.), ovat sen sivistyneimmät;
heillä on oma kirjallisuus. Uskonto 1300-luvun

lopulta islami. Kansansivistys alhainen, vaikka
kouluja on runsaasti. — Muukalaisista ovat

lukuisimmat kiinalaiset (295,193), hajallaan ym-
päri saarta, sekä eurooppalaiset (64,917) ja ara-

bialaiset (19,148) . Pää elinkeinona on maan-
viljelys, n. 28 % maata on peltoa. Maan asuk-

kaiden alkuaan viljelemien kotimaisten kasvien
lisäksi (tärkein riisi ; viime aikana kookospalmun



1243 Jaavan apinaihminen—Jackson 1244

viljelys suuresti leviää) ovat hollautilaiset tuo-

neet J:n nykyään tärkeimmät: sokeriruovon,

tupakan, kahvin, indigon, teen, kiinapuun, kaa-

kaon. N. s. kultuurstelselin, jonkunlaisen vil-

jelyspakon, avulla hallitus koetti saada alku-

asukkaita viljelemään tärkeimpiä näistä; kul-

tuurstelsel järjestettiin 1830-33, nyt siitä jo on

melkein kokonaan luovuttu. Suurimmat sadot

tulevat plantaaseilta, jotka ovat valkoihoisten,

osaksi kiinalaisten hallussa; tärkeä maanomis-
taja on myös hallitus, joka samalla harjoittaa

laajaa kauppaa. Kokonaisuudessa on viime ai-

koina huomattavissa taantuminen maanviljelyk-

sen alalla, samalla kuin Alankomaiden Intia

vähitellen menettää entisen johtavan asemansa.

Karjanhoito vähäinen : 4,9 milj. nautaa,

0,86 milj. hevosta. Vuorityön tuotteista on
ainoastaan polttoöljy mainittava. Teollisuus
alulla: sokeri- ja arakkitehtaita, sahoja ja myl-

lyjä. Kotiteollisuutena harjoitetaan puuvilla-

kankaan Cbatik) valmistamista, puunleikkelyä,

rautatöitä. Kauppa. Ensimäinen vientituote on

sokeri l,i55 milj. tonnia (1906-07), sitten tu-

pakka, kopra, kahvi, riisi, arakki;
kaikkiaan arvoltaan 403 milj. mk., n. */5 siitä

menee Alankomaihin. Tuonti: kangas-, rauta-

teollisuuden tuotteita, jauhoja, ruokatavaroita,

yhteensä 30.5 milj. mk. (1906). J:n laivastoon

kuuluu 2,795 alusta (1907), etupäässä purjelai-

voja; rautatieverkko 4.177 km (1907) ; meren-

alaisia sähkölennätinkaapeleita on Austraaliaan
sekä naapurisaariin. Raha- ja mittayksiköt alanko-

maalaisia; paitsi niitä käytetään myös viral-

lisesti: ho2iio (=7,096 m") ja pikol (=61,? kg).
— Hallintoa varten J. on jaettu 17 resi-

denttikuntaan ; kotimaisissa ruhtinaskunnissa
Soerabaja ja Djokjakarta valvovat ruhtinaita

residentit. Pääkaupunki on B a t a v i a, joka myös
on tärkein kauppapaikka; 138,551 as.; muita
on Soerabaja ja Soerakarta. — Ennen eurooppa-

laisten tuloa J. oli ollut intialaisen vaikutuksen
alainen; 1520 J:n kanssa kauppayhteyttä alka-

neet portugalilaiset menettivät asemansa 1596
maahan tulleille hollantilaisille. Käyttäen hy-

väkseen sisällisiä riitaisuuksia nämä piankin val-

tasivat koko saaren; käytännöllisellä mutta itse-

valtai.sella hallitustavalla he kohottivat J:n ku-
koistavaan tilaan. V:sta 1860 on noudatettu va-

paamielisempää politiikkaa. — Suurempia kapi-

noita oli ainoastaan 1825-30. Vv. 1811-15 saari

oli Englannin hallus.sa. E. E. K.

Jaavan apinailiiniiieii ks. Apinaihmi-
nen.
Jaavan kieli on haara malaijilais-polyneesia-

laista kielikuntaa. Sillä on vanha ja rikas kir-

jallisuus, joka, samoin kuin jaavalainen kulttuuri,

on syntynyt jo 6:nnella vuosis. j. Kr. alkaneista

vilkkai-sta yhdyssuhteista Etu-Intian kanssa.

Tämä kulttuuri oli ensin brahmalainen ja sit-

ten buddhalainen. Ruhtinaat olivat etu-intialaista

syntyperää ja hovikielenä oli sanskrit. Tämän
vaikutuksen alaisena syntyi Jaavan kävi (ks. t.)

niminen kirjakieli. Tämän rinnalla kehittyi sia-

reu länsiosassa, jossa intialainen kulttuurivaiku-

tus oli vähäisempi, kansanomaisempi s u n d a

kieli. Jaavan kielen kieliopeista mainittakoon
Roordan ja Vreeden, sanakirjoista Janz, „Ne-
derl.-Jav. Woordenboek". J. J. M.
Jaavan-meri on Jaavan, Borneon ja Sumatran

saarien välissä; idässä se ilman tarkkaa rajoi-

tusta yhtyy Sunda-mereen.
Jabalpur [dzähälpu'9] 1. D z a b a 1 p u r, sa-

mannimisen piirikunnan pääkaupunki Intian

Keskiprovinsseissa; 90,316 as. (1901). Rautatie-

verkon solmukohta; uudenaikaisesti rakennettu,
useita oppi- ja senanalähetyksen tyttökouluja.

Puuvillateollisuus. E. E. K.
Jablonoi-vuoret (ven. Jablo'no'vyi hrebet <

hurjat, jaileni-daba = „säThyn.yt vuori"), vuo-

ristojono Siperiassa, Baikal-järven itäpuolella,

Amurin ja Lenan vedenjakaja. Keskim. 1,000-

1,500 m korkea, metsän ja sorakasojen peittämä.

E. E. K.
Jablonowski [-no'-], Josef Aleksander

Jablonovin ruhtinas (1712-77) , Nowogro-
dekin voivodi, sai saksalaisen valtakunnan ruh-
tinaan arvon, jätti isänmaansa Puolan 1768 val-

tiollisten levottomuuksien tähden ja asettui Leip-

zigiin. Perusti tähän kaupunkiin tiedeseuran
(„Furstlich Jablono\vskische Gesellschaft der Wis-
senschaften") ja lahjoitti sille pääoman, jonka ko-

roilla palkitaan Puolan historiaa, kansantaloutta,
fysiikkaa ja matematiikkaa käsitteleviä kilpa-

kirjoituksia. Kirjoitti itse historiallisia teoksia.

[,,Acta Societatis Jablonovianae" (1772-73) ; „Nova
acta S. J." (1802-45), „Preisschriften" (1874-

1900).] G. R.

Jablonski [-o'-], Daniel Ernst (1660-

1741), preussil. teologi, tuli opiskeltuaan Oxfor-
dissa reformeeratuksi saarnaajaksi Magdeburgiin
sekä 1686 Lissan lukion rehtoriksi, kutsuttiin

1691 hovisaarnaajaksi Königsbergiin, sai Lis-

san synodilta 1699 böömiläisen veljesseura-

kunnan piispan arvon ja vihki tämän ar-

vonsa nojalla herrnhutilaisen veljesseurakunnan
ensimäisen piispan, David Nitschmannin, 1735 ja

toisen piispan, kreivi Zinzendorfin, 1737. V. 1693

J. siirtyi hovisaarnaajaksi Berliinin tuomiokirk-
koon; kohosi 1718 konsistoriaalineuvokseksi. J.

harrasti luterilaisen ja reformeeratun kirkon yh-

tymistä. Hän oh sitäpaitsi ansiokas tiedemies.

Jablonsky, Boleslav, tsekk. kirjailija, ks.

T u p y, Karel Eugen.
Jabmi aibmo (lp., = „Kuolleitten valtakunta"),

ks. Lappalaisten mytologia.
Jacaranda ks. Jakarand a-p u u.

Jackson [dzäksdii], usean Yhdysvaltain kau-
pungin nimi. 1. Michiganin valtiossa, Grand Ri-

verin varrella, rautatieristeyksessä; 25,300 as.

(1904). Kivihiilikaivoksia; harjoitetaan vaunu-
ja koneteollisuutta. Suuri valtiovankila. — 2.

Mississipin valtion pääkaupunki; 7,816 as. (1900).— 3. Tennesseen valtiossa, Mississipin lisäjoen

Forked Deer Riverin varrella; 14,511 as. (1900).

Harjoittaa villa-, puuvilla- ja koneteollisuutta

sekä viljakauppaa. E. E. K.

Jackson [dzäksdn], Andrew (1767-1845),

Yhdysvaltain seitsemäs presidentti. Jo lapsena

hänessä heräsi kiihkeä viha Englantia kohtaan
vapaussodan aikana. V. 1785 hän sai paikan
eräässä asianajokonttorissa ja 1788 hän itse ru-

pesi harjoittamaan asianajajan tointa läntisessä

Pohjois-Carolinassa, mikä myöhemmin muutettiin

Tennesseen valtioksi. Yleisenä syyttäjänä hän
edisti tarmokkaasti oikeusjärjestystä tässä osassa

maata, jossa kauttaaltaan asui uutisasukkaita.

V. 1796 hän oli mukana Tennesseen hallitus-

muotoa laadittaessa, valittiin svksvllä sam. v.



1245 Jackson—Jacobi 1246

uuden valtion edustajaksi kongressiin ja edusti

1797-98 Tennesseetä senaatissa. Vv. 1798-1804 hän
toimi Tennesseen ylioikeuden jäsenenä; taisteli

1814-15 kenraalimajurina onnellisesti englantilai-

sia vastaan Ne\v Orleansin tienoilla; tunkeutui
1818 Floridaan, otti maan haltuunsa jo ennen-
kuin Pohjois-Ameriikka oli ostanut sen Espan-
jalta, ja sai pian aikaan järjestyksen siellä. Vv.
1821-22 hän toimi Floridan kuvernöörinä; jo 1824
hän oli erään demokraattien ryhmän ehdokas pre-

sidentinvaalissa, valittiin presidentiksi 1828 ja

uudestaan 1832 ensimäisenä ,,Lännen miehenä".
Hänen presidenttiaikanaan otettiin käytäntöön
n. s. ,,spoils-järjestelmä", jolla tarkoitetaan sitä,

että virkamiehiä joukottain erotettiin ja sijaan

astui presidentin puolueystäviä. Hän sai intiaa-

nit pakotetuiksi muuttamaan läntiselle puolelle

Mississippiä; v. 1832 hän pontevasti tukahdutti
Etelä-Carolinassa syntyneen liikkeen, mikä uh-
kasi johtaa tämän valtion eroamiseen unionista.

Edelleen hän kävi kiihkeätä taistelua Yhdysval-
tain pankkia vastaan, joka uhkasi keskittää kai-

ken rahavallan. Hän esti 1836 veto-sanallaan

sen etuoikeuksien uudistuksen ja sai siten aikaan
1837 suuren liikepulan. Ulkovaltoihin nähden
hän tarmokkaasti piti yllä Yhdysvaltain arvoa.
— Presidenttinä J. osoittautui olevansa sangen
kokematon valtioasioissa ja sangen helposti joh-

dettavissa, kun vedottiin hänen persoonallisiin

tunteisiinsa tai ennakkoluuloihinsa, mutta hän
oli rohkea, rehellinen ja isänmaataan lämpimästi
rakastava voima-ihminen. J. saavutti harvinaisen
suuren kansansuosion. fj:n elämäkertoja ovat
julkaisseet m. m. Parton, Sumner, Dyer ja Buell.]

E. M-a.

Jackson [dzäksanj, Jonathan (1824-63),

amer. kenraali, taitavimpia strategeja, mitä sota-

historia tuntee, tuli 1846 tykistöupseeriksi ja

otti kunnialla osaa Meksikon sotaan. V. 1852 hän
otti eron, mutta meni uudelleen sotapalvelukseen
sisällisen sodan sytyttyä 1861 ; hänestä tuli pian
jumaloitu johtaja etelävaltioiden armeiassa; tuli

1861 kenraaliksi. Ensimäisessä taistelussa Bull-

Runin luona 1861 hän sai itselleen kunniakkaan
liikanimen ,,stonewaH" (kivimuuri). Varsinaisen
kuuluisuutensa strategina J. saavutti keväällä
1862, jolloin hän mestarillisilla liikkeillään She-
nandoah-laaksossa piti puoliaan. Täältä J. riensi

vihollisarmeian uhkaaman Richmondin kaupungin
avuksi ja otti kesällä sam. v. kunniakkaasti osaa
kiihkeisiin taisteluihin Richmondin luona, sekä
toiseen taisteluun Bull-Runin luona. J. kunnos-
tautui etelävalloille onnettomassa Antietamin
taistelussa (syysk. 17 p.) ja johti Fredericksburgin
luona (jouluk. 13 p.) oikeata sivustaa. Tunnus-
tukseksi ansioistaan tässä taistelussa hänet ko-

rotettiin kenraaliluutnantiksi. Chancellorsvillen

taistelussa (toukok. 2 p. 1863) J. kunnostautui
myöskin erinomaisesti, mutta kun hän illalla pa-

lasi eräältä rohkealta tiedusteluretkeltä, ampui-
vat hänen omat miehensä erehdyksestä häntä ja

haavoittivat hänet kuolettavasti. J. oli vaatima-
ton sotilasluonne, johon miehistö oli erittäin kiin-

tynyt, vaikkakin hän oli tavattoman ankara ja

vaati ehdotonta kuuliaisuutta. [J:n elämäkertoja
ovat julkaisseet m. m. Parton ja Anderson.]

E. M-a.

Jacksonville [dzäks9nvil]. 1. Kaupunki Yh-
dysvalloissa, Floridassa, St. Johns Riverin suusta

40 km; tärkeä satamakaupunki; 36,675 as. (1905).

Valtion matkailijaliikenteen keskus. Harjoittaa
saha- y. m. teollisuutta, puutavara-, hedelmä-,
puuvilla-, sokerikauppaa. — 2. Kaupunki Yhdys-
valloissa, Illinoisissa; 16,362 as. (1906); rautatie-

solmukolita. E. E. K.
Jack the Ripper [dzäk de ripa] 1. J a c k-h a 1-

k a i s i j a, erään tuntemattoman Lontoossa v.

1888 esiintyneen salaperäisen murhaajan omak-
suma nimitys. J. murhasi uhrinsa, joiksi hän
valitsi prostituoituja naisia, silpoen ja halkileika-

ten näitten vatsat ja muut alaruhon osat.

M. OB.
Jacobaeus, M a 1 1 i a s ks. T o 1 j a.

Jacobi l-kö'-], Friedrich Heinrich
(1743-1819), saks. kirjailija ja filosofi, synt. Diis-

seldorfissa, antautui ensin kauppatoimiin, oli sit-

ten virkamiehenä, mutta vaikutti etenkin kirjaili-

jana, eli v:sta 1805 Miinchenissä, jossa hän 1807-

12 oli tiedeakatemian esimiehenä. Kirjoittanut
romaanit ,,Allvvills Briefsammlung" (julkaistu vä-

hin erin v:sta 1775 alk.) ja ,,Woldemar" (v:sta

1777 alk.), jotka jalon tunteellisuuden eläliyttä-

minä vaikuttivat voimakkaasti senaikuisiin luki-

joihin, sekä filosofisia teoksia, „tJber die Lehre
des Spinoza" (1785), „D. Hume iiber den Glauben"
(1787), „Von den göttlichen Dingen" (1811) y. m.
Filosofinakin J. oli tunteen ihminen, ,,uskonfilo-

sofi". Arvostellessaan muita filosofeja J. osasi

usein hyvin sattuvasti kiistakysymysten ytimeen
ja osoitti teräväj arkisesti monta heikkoa kohtaa
muiden opeissa. Itse puolestansa J. väittää, että

tieteen todistelut eivät voi selvittää ihmiselle ky-
symystä kaiken olevaisen äärimmäisestä, ehdot-

tomasta perustuksesta, vaan siitä antaa meille

vakaumuksen ainoastaan tunteeseen perustuva
usko. [F. A. Schmid, „F. H. J." (1908).]

A. Gr.

Jacobi f-kö'-], Hermann Georg (s. 1850)

,

saks. sanskritisti, prof. Miinsterissä 1876, Kie-
lissä 1885 ja Bonnissa v:sta 1889, julkaissut

suuren joukon Intian kieliä, kirjallisuutta, astro-

nomiaa ja ajanlaskua koskevia kirjoituksia ja

teoksia. Hänen mielipiteensä, että Rigveda osit-

tain on syntynyt jo 3,000 v. e. Kr., on riidan-

alainen. K. T-t.

Jacobi [-ö-'J. 1. Moritz Hermann J.

(1804-74), saks. teknikko, toimi rakennusmesta-
rina Königsbergissä, mutta nimitettiin 1835 ra-

kennustaidon professoriksi Tarttoon. Muutettuaan
Pietariin hän tuli 1842 tiedeakatemian yli-

määräiseksi ja 1847 vakinaiseksi jäseneksi. J. on
galvanoplastiikan keksijä (1837). Hän on myös
suunnitellut elektromagnetismin käyttöä koneit-

ten liikevoimaksi ja kokeillut sähkövalaistuksen
alalla.

2. Karl Gustav Jakob J. (1804-51),

edellisen veli, kuuluisa matemaatikko, tuli 1824
Berliinin yliopistoon matematiikan dosentiksi ja

1829 Königsbergin yliopistoon matematiikan va-

kinaiseksi professoriksi. Tästä virasta hän sai-

rauden tähden erosi 1843 ja eli sen jälkeen ensin

Italiassa ja sitten Berliinissä, omistaen aikansa
sekä erinomaisen neronsa ja luomisvoimansa tie-

teelliseen työhön. J. on miltei samaan aikaan
kuin Abel ja riippumatta hänestä laskenut perus-

tuksen yhdelle korkeimman analyysin tärkeim-

mälle haaralle, nimittäin elliptisten funktsionien

teorialle. Sangen huomattavat ovat niinikään hä-
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Jacobi.

nen tutkimuksensa lukuteorian, analyyttisen me-

kaniikan, infinitesimaalikalkylin ja variatsioni-

laskennon alalla. Geo-

metriaa hän niinikään
rikastutti uusilla tär-

keillä tiedoilla, kuten
esim. väittämillä toisen

asteen pinnoista. Tutki-

muksensa tulokset hän
on julkaissut Crellen

toimittamassa ,,Jour-

nal fiir die reine und
angewandte Mathema-
tik" nimisessä y. m.
aikakauskirjoissa sekä

itsenäisissä teoksissa

kuten : ,,rundamenta
nova theorise functio-

num ellipticarum" (1829)

ja „Canon arithmetieus" (1839). J:n „Vorlesun-

gen iiber Dynamik" Clebsch on julkaissut (1868).

Berliinin tiedeakatemia on toimittanut J:n
,,Gesammelte Werke" seitsemässä niteessä (1881-

91). V. S:n.

Jacobsen [jä-]. 1. Jacob Christian J.

(1811-87), tausk. oluenpanija, Carlsbergin pani-

mon perustaja Kööpenhaminassa. J. johti liiket-

tään tieteellisten tutkimusten pohjalla ja perusti

sitä varten laboratorin (ks. Carlsbergin la-

boratori). J. otti tehokkaasti csaa yhteis-

kunnalliseen elämään sekä kunnallisella että val-

tiollisella alalla. Hän on järjestänyt Kööpenha-
minan palosammutuslaitoksen sekä luonut sen

vesijohto- ja kaasulaitoksen. Sitäpaitsi hän on
suuri lahjoittaja. Hänen taidekokoelmansa, eri-

toten kuvanveistokset, ovat kuulut. J. otti myös
innokkaimpana osaa Frederiksborgin linnan uu-

delleen rakentamiseen ja sisustamiseen antaen sii-

hen suuria lahjoja. Hänen lahjoituksistaan on
Carlsbergin rahastolla (ks. t.) pysyväinen merki-

tys.

2. CarlChristianHilmann J.(s. 1842)

,

edellisen poika, oluenpanija ja lahjoittaja, perusti

Ny Carlsbergin panimon, jonka kohotti ensimäis-

ten joukkoon alallaan. V. 1901 hän lahjoitti pani-

mon isänsä perustamalle Carlsbergin rahastolle

sillä ehdolla, että tulot oli käytettävä taiteen hy-

väksi Tanskassa. Hän on perustanut 100,000 kruu-

nun rahaston Kööpenhaminan julkisten palkkain
koristamiseksi ja n. s. Ny Carlsbergin glyptotee-

kin, kokoelman koti- ja ulkomaisia kuvan-
veistoksia, joihin hän liitti suurenmoiset antiik-

kiset kokoelmansa. Glyptoteekin uutta rakennusta

varten J. antoi runsasta avustusta ja lahjoitti

1900 1 milj. kruunua kokoelmain ylläpidoksi.

Muitakin suurenmoisia lahjoituksia J. on tehnyt

sekä pystyttänyt omalla kustannuksellaan useita

mui-stomerkkejä. J:lla on luja usko taiteen kas-

vattavaan voimaan; erikoisesti hän suosii rans-

kalaista taidetta.

Jacobsen [jä-J, JensPeter (1847-85), tansk.

kirjailija, syntyi Thistedissä Jyllannissa. Isä,

kauppias, oli vanhaa talonpoikaissukua; äidin

puolelta J. on perinyt runolliset lahjansa. Aluksi

hän opiskeli luonnontieteitä, kirjoitti väitöskir-

jansa kasvitieteen alalta ja voitti sillä yliopiston

kultamitalin (1873) ; hän ensimäisenä tutustutti

tanskalaiset Dar\viniin V. Mellerin aikakauskir-

jassa ,,Nyt dansk maanedskrift", uusien virtaus-

ten äänenkannattajassa. Samassa aikakausleh-

dessä hän julkaisi ensimäiset kaunokirjalliset

tuotteensa: novellin „Mo-
gens" (1872; suom.), lu-

vun nimellä „Af Marie
Grubbes barndom" (1874)

sekä kertomukset „Et skud
i taagen" (1875), joka il-

maisee hienoa luonnonkä-
sitystä. J:n varhaisem-
massa tuotannossa voi

huomata H. C. Andersenin
vaikutusta; myöhemmin
hänen kehitykseensä vai-

kuttivat, paitsi Shakes-
peare ja Darwin, etu-

päässä ranskalaiset psyko-
logit, niinkuin Beyle ja _
Sainte-Beuve sekä Flau-
bert ja M6rim6e. Voimak- J- P. Jacobsen.

kaimman herätyksen hän
sai G. Brandesin kautta, jonka lähimpään piiriin

hän liittyi ja joka antoi hänelle suurta kannatusta.
Aivan uuden suunnan tanskalaiselle proosakirjal-

lisuudelle hän mursi historiallisella romaanillaan
„Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende
aarhundrede" (1876), joka yhdellä iskulla kohotti

hänet pohjoismaiden runoilijoiden eturiviin. Se
oli historiallinen romaani, mutta aivan toisen-

lainen laadultaan kuin Ingemannin tai hänen
seuraajiensa. Se oli uudenaikainen, psykologinen
kuvaus, joka perustui arkisto- ja kirjastotutki-

rauksiin sekä sielullisiin erittelyihin, jotka usein-

kin olivat tehdyt luonnontieteilijän tarkkuudella.

Marie Grubben omituiset elämänvaiheet antoivat

aihetta voimakkaiden vastakohtien kuvaamiseen,
ja kirjassa on joukko luonnekuvia, jotka edus-

tavat eri yhteiskuntaluokkia 1600-luvulla. Tyyli

on hyvin omituinen ja tavattomalla taiteellisuu-

della muovaeltu. Toisessa pääteoksessaan „Niels

Lyhne" (1880) J. tahtoi antaa psykologisen

kuvauksen nuoresta miehestä, joka kuului vuo-

sien 1848-64 välisen aikakauden haaveilijoihin,

mutta hän ei saanut siihen samassa määrässä
kuin ,,Marie Grubbeen" aikakauden väritystä,

vaan pikemmin se on kuvaus J:n omasta ajasta

ja hänen ikäistensä tunne-elämästä. Teos kuvaa
vain päähenkilön, Niels Lyhnen elämää ja rak-

kaussuhteita. Samoin kuin „Marie Grubbessa"
kuvataan päähenkilö tässäkin elämänsä tyypilli-

simpinä hetkinä; edellisessä esitetään naisen suh-

detta eri miehiin, tässä miehen suhdetta mitä
omituisimpiin naisolentoihin, jotka ovat piirre-

tyt hienolla psykologialla ja tarkalla erittelyllä.

J:n suunnittelema kolmas romaani, jonka oli

määrä kuvata aikaa Kristian VI: n hallituk-

seta aina Kristian V:n aikaan asti, ei tullut

toteutetuksi, sillä vaikea keuhkotauti, joka oli

puhjennut esiin jo 1873 ja vaikeuttanut ja hi-

dastuttanut hänen työtään, teki tämän aikeen

tyhjäksi. Viimeisinä vuosinaan hän sepitti vielä

muutamia pienempiä novelleja sekä yksityisiä

runoja, jotka ovat ilmestyneet hänen kootuissa

teoksissaan (4:s pain. 1902). J. on etevimpiä

pohjoismaalaisia tyyliniekkoja, hän on nykyajan
suorasanaisen kirjallisuuden suuri koloristi, joka

maalaa sanoin. Harvinaisen hienoon, joskus

hiukan etsittyyn muotoon hän pukee pessimistisen

ja poliJaltaan toivottoman maailmankatsomuk-
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sensa. Stilistinä ja psykologina J:n vaikutus on
ollut hyvin suuri pohjoismaalaisiin, vieläpä uuden
ajau saksalaisiinkin kirjailijoihin. E. S.

Jacobsen [jä-J, Ludvig (1783-1843), tansk.
lääkäri juutalaista syntyperää. Sai Tanskan
tiedeseuran mitalin tutkimuksesta, joka käsitteli

erästä ennen tuntematonta nenän erityselintä.

J. oli etevä lääkäri ja eritoten taitava kirurgi.

Hän keksi eusimäisen kivenmurtamiskojeen, n. s.

litoklastin, josta sai Ranskan tiedeakatemian pal-

kinnon. Vertailevan anatomian alalla J. myös
on tehnyt tärkeitä havaintoja. J:sta ovat saa-

neet nimensä J:n hermo, hieno hermo, joka
lähtee IX:ssä aivohermossa (juuri siinä, missä
se tulee ulos pääkallosta) olevasta gangliosta
ja pyramidin luun kautta menee rumpuouteloon
yhtyen muihin hermoihin, sekä J:n elin, useilla

selkärankaisilla eläimillä esiintyvä erikoinen
neuäontelon osasto, jonka nisäkkäillä tavallisesti

muodostaa lyhyt ja kapea rustoputki ja joka
0)1 nenän väliseinän alla; siihen kulkee hermo-
säikeitä 1 :stä ja 2:sta aivojen hermosta. Sen
tehtävästä ei toistaiseksi olla selvillä.

Jacobus [-ö'-J, Jaakko nimen latinaiuen muoto.
Jacobus de Voragine [-kö'- de -rä'-] (1230-98),

dominikaanimunkki ja legenda-kokoelman julkai-

sija, Genovan arkkipiispa. Hänen kokoelmansa
„Legenda sanctorum", jota sittemmin on nimi-
tetty „Legeuda aurea"ksi, on saatu erinäisistä

kirjallisista lähteistä, osaksi kansan ja munkkien
suusta; se on suoritettu ilman kritiikkiä ja si-

sältää osaksi aivan eriskummallisia kaskuja,
jotka ovat keskiaikuisenkin katolilaisen arvos-

telun mukaan todistuksia raa'asta mausta. Keski-
ajalla tämä kokoelma oli hyvin suosittu kansan-
kirja. Dominikaanikenraalin toimesta 1300-lu-

vulla laadittu historiallis-kriitillinen painos ,,Spe-

culum sanctorum" ei saavuttanut suosiota eikä,

kuten tarkoitettiin, voinut syrjäyttää alkupe-
räistä Legenda aureaa. J. de Voraginen nimissä
mainittua italialaista raamatunkäännöstä lienee

tuskin ollutkaan.

Jacoby [-kö'-], J o h a n n (1805-77), saks. poli-

tikko, juutal. sukuperää, toimi lääkärinä Köuigs-
bergissä; suurta huomiota herätti hänen kirjoi-

tuksensa „Vier Fragen, beantwortet von einem
Ostpreussen" (1841), jossa hän vaati Preussille

valtiosääntöä; tuomittiin tämän johdosta vankeu-
teen, mutta ylioikeus vapautti hänet; otti inno-

kasta osaa VV. 1848-49 tapahtumiin ja oli m. m.
Frankfurtin esiparlamentin, Preussin kansallisko-

kouksen ja Frankfurtin parlamentin jäsenenä kuu-
luen vasemmistoon ja osoittautuen hyvää tarkoit-

tavaksi, mutta epäkäytännölliseksi idealistiksi; oli

1863-70 Preussin edustajakamarin jäsenenä vas-

tustaen kiivaasti Bismarckin politiikkaa; siirtyi

1872 sosiaalidemokraattiseen puolueeseen; sam.
V. ilmestyivät hänen ,,Gesammelte Schriftea und
Reden". J. F.

Jaconet [zakone'J, ohut pehmeä musliinikangas,
jota käytetään naisten juhlapuvuiksi. Tällä ni-

mellä tunnetaan myös eräs kiiltäväksi viimeis-

telty kirjansitomokangas. E. J. 8.

Jacopone da Todi [-pö'-] l.JacobusdeBe-
nedictis (n. 1230-1306), it. runoilija, eli rik-

kaana ja arvossapidettynä asianajajana kotikau-
pungissaan, kunnes hänen vaimonsa surullinen
kuolema (n. 1268) aiheutti hänessä kääntymyk-
sen, jonka jälkeen hän antautui ylenmääräisiin

40. III. Painettu V. 11.

katumuksentekoihin ja rupesi myöhemmin fran-
siskaaniksi. Paavi Bonifacius VIII suljetutti
hänet 1298 Palestrinassa vankilaan, missä hän
sai kitua v:een 1303. J. d. T. oli kuuluisin n. s.

1 a u d a-runojen (ks. t.) sepittäjä. Lisäksi luule-
vat monet häntä kauniin pääsiäishymuin „Sta-
bat mater" sepittäjäksi. Paras runojen painos
1558. [Ozanam, „Les poetes franciscains en Italie"

(1852); A. d'Ancona, „Studi sulia letteratura
italiana de' primi secoli" (1884).] J. H-l.

Jacotot fzakotö'], Jean Joseph (1770-
1840), ransk. pedagogi, hänestä nimensä saa-
neen uuden opetusmenetelmän (,,m6thode Jaco-
tot") keksijä. Opiskeli lakitiedettä ja toimi jon-
kin aikaa asianajajana. Innostui vallankumouk-
sen aatteista ja palveli tykistökapteenina Belgian
sotaretkellä 1792; oli sitten sihteerinä sotaminis-
teriössä ja sen jälkeen eri tieteiden opettajana
Pariisin polyteknillisessä opistossa ja muutpmissa
muissa oppilaitoksissa. Napoleonin kukistuessa
1815 hän oli pakotettu lähtemään maasta ja
muutti Belgiaan, jossa sai paikan ranskan kielen
opettajana Leuvenin yliopistossa. V. 1830 hän
palasi takaisin isänmaahansa. J. on tullut kuu-
luisaksi varsinkin keksimästään opetusmenetel-
mästä, jonka hän on esittänyt kirjassansa ,,Me-

thode d'euseignement universelle". Hän lähtee
siitä perusolettamuksesta, että ,,kaikilla ihmisillä
on yhtäläinen ymmärrys", jotenka kaikilla lap-

silla on samat älylliset edellytykset oppimiseen,
ja että „kaikki on kaikessa", s. o. latinan taito

esim. voidaan oppia yhdestä ainoasta sivusta.

Tämän mukaan tuli kieliopetuksessa mennä hi-

taasti lause lauseelta, sana sanalta, tavu tavulta
ja äänne äänteeltä eteenpäin. Kun yksi lause
näin oli tarkoin opittu, otettiin seuraava käsitel-

täväksi, ja etsittiin, oliko siinä lapsilla ennes-
tään tuttuja sanoja, tavulta tai äänteitä. Luku-
opetukseen J. tahtoi yhdistää läheisesti kirjoitus-

opetuksen. — J:n mielipiteet herättivät aikoinaan
vilkasta huomiota varsinkin Saksassa ja Englan-
nissa, mutta pysyvää vaikutusta hänellä ei ole

ollut. [Rein, „Encykl. Handb. d. Päd." (2:neu
pain., jossa on runsaasti kirjallis.).] O. M-e.

Jacquard [zakä'r], Joseph Marie (1752-

1834), ransk. teknikko, jacquardi-koneen kek-

sijä. Isä oli kutojames-
tarina silkkikutomossa
Lyon'issa. Poika pereh-

tyi täällä kutojan am-
mattiin, mutta ollen opin-

haluinen hän meni sit-

temmin kirjansitojaoppi-

laaksi. Isän kuoltua hän
peri kangastuolin ja ru-

pesi kutojaksi asettaen

päämääräkseen koneme-
kanismien parantamisen.
Työ ei kannattanut, hän
köyhtyi ja sai hankkia
elatuksensa muilla työ-

aloilla. Vv. 1793-95 J. oli

sotapalveluksessa, mutta
tämän jälkeen hän alkoi

uudestaan jatkaa keksijätoiutansa. Pariisin teol-

lisuusnäyttelyssä hän saikin jo 1801 pronssimita-

lin eräästä keksimästään kutomatuolin parannuk-
sesta. Tämän jälkeen liän otti osaa kilpailuun

verkoukutomakoneen keksimisessä ja ratkaisi

J. M. Jacquard.



1251 Jacquardikone—Jadrintsev 1252

Jacquardi-kone.

tehtävän edullisesti saaden 1804 palkinnoksi

kultamitalin ja 3,000 frangia sekä paikan Pa-

riisin taide- ja teollisuusmuseossa ,,Conservatoire

des arts et metiers". Täällä hän tutustui Vau-
(•anson'in aikaisemmin keksimään kalliiseen ja

rakenteeltaan monimutkaiseen mallien kutoma-

koneeseen. Rakentamalla tämän yksinkertaisem-

maksi ja sovittamalla siihen omia keksintöjääu

hän valmisti 1805 n. s. j a c q u a r d i-k o n e e n

(ks. t.). Keisarillisella kirjeellä lokak. 27 p:ltä

1806 hänelle määrättiin nyt 3,000 frangin vuo-

tuinen eläke, josta puolet hänen kuoltuaan oli

tuleva hänen vaimolleen. — Vieläkin cli hänellä

voitettavana monta vaikeutta, sillä kutojat, ka-

teellisesti käyttäen väärin hänen konettaan, ju-

listivat sen kelvottomaksi sekä hävittivät koneet

ja vaativat häneltä vahingonkorvausta kaikista

vahingoistaan. Julkisella näytteellä J:n onnistui

vihdoin todistaa koneensa todellinen kelpoisuus

ja hän sai 1819 kunnialegioonan ristin. E. J. S.

Jacquardi-kone [zakär-J 1. s a k a r d i-k o n e,

J. M. Jacquard'in 1805 keksimä kuvioiden kudon-

takcne. Tämä kone sai aikaan huomattavan uu-

distuksen sellaisten kuviol-

listen kankaiden kutomi-

sessa, joiden sidos käsit-

tää suuremman lukumää-
rän eri tavoilla sitoutuvia

loimilankoja kuin mitä
varsi- 1. roskakoneilla voi-

daan kutoa. Koneen ra-

kenne on seuraava: Kou-
kut (platin) K seisovat

koneen pohjalla P ja ovat

sidotut alaskulkeviin niisi-

nauhoihin Ti-^. Veitsikehyksessä V on koukku-
rivejä vastaava määrä koukkuveitsiä Vxi- Nämä
veitset nousevat ylös ja alas nostaen mukanaan
kaikki ne koukut, joiden väkä en veitsen päällä.

Xeulat Xi-4. joita kannattavat neulalauta 7? ja vie-

terikehys K, hallitsevat koukkujen aseman pai-

naen koukut veitsiä vastaan. Lappusilinterillä

1. pri-smalla S kulkee lappuketju L. Kulkien
vaakasuorasti edes ja takaisin silinteri painaa

lapun neuloja vastaan. Jos lapussa on neu-

lan kohdalla reikä, painuu neulan kärki sen

l;ipi saamatta aikaan mitään muutosta, mutta
kuu lappuun ei ole lävistetty reikää, painuu

neula takaisin kuten neula N^ painaen koukun
K, takaisin. Veitsien noustessa jää taapäin pai-

nettu koukku alas ja muut nousevat ylös nos-

taen niidet viremuodostukseen. Jokaisella ko-

neen iskulla silinterin sivu kiertyy tuoden uu-

den lapun toimintaan. Lappuihin on lävistetty

kudottavan kankaan sidos. — J. rakennettiin al-

kuaan yksinostoi-seksi ja muodosti suljetun vi-

reen. Koukkujen lukumäärä oli 100-200. Myö-
hemmin on alettu rakentaa sekä yksi- että kaksi-

nostoisia koneita, joiden koukkuluku nousee

800 liian ja ylikin. Viremuodon puolesta ne saat-

tavat olla suljetun, avoimen ja puoliavoimen vireen

koneita. Lukuisiin eri tarkoituksiin rakennetaan

nykyään erikois-jacquardi-koneita. Uusimpia
j:eita on viime aikoina käytäntöön tullut Verdol-

jaccjuardi-kone, joka soveltuu etenkin hienoimpien

kankaiden kutomiseen.

Laput 1. kortit valmistetaan pahvista erikoi-

.sella reiänlävistyskoneella 1. lappukoneella.

E. J. S!.

Jacquerie [zakrl'], talonpoikain kapina Rans-
kassa 1358. ks. Jacques ja Talonpoikais-
s o d a t.

Jacques [zakj, Jaakko nimen ransk. muoto.—
Jacques Bonhomme [bono'?}}], oik. ..kun-

non mies Jaakko", „Jaakko tyhmeliini", 1300- ja

1400-luvuilla ranskalaisesta talonpojasta käy-

tetty pilanimi, jonka mukaan ranskalaisten ta-

lonpoikain 1358 tekemä kapina sai nimen la
jacquerie.
Jacques-Dalcroze ks. Jaques Dalcroze.
Jaeta alea esto (lat.), oikeastaan iacta alea

est, vrt. Alea jaeta est.
Jaculus ks. H y p p y r o t a t.

Jadassohn [-lön], Salomon (1831-1902),

saks. teoreetikko ja säveltäjä, Lisztin ja Haupt-
maunin oppilas; tuli 1871 opettajaksi Leipzigin

konservatoriin. Usea suomalainen musiikkimies
on saanut häneltä teorian opetusta. V. 1887 J.

sai Leipzigin yliopistolta kunniatohtorin arvon,

nimitettiin 1893 kunink. professoriksi. Julkaisi

lukuisia käytännöllisiä teorianoppikirjoja, joissa

kuitenkaan ei ilmene mitään varsinaisesti

omintakeista. Säveltäjänä J. oli mestari kaano-

nin alalla (orkesteri- ja pianoserenadeja, laulu-

duettoja) ; mutta muuten hänen monilukuisissa

teoksissaan (4 sinfoniaa, 2 pianokonserttoa, 2 jou-

hikvartettia, 4 pianotrioa, kuorosävellyksiä y. m.)

on sujuvan muodon, miellyttävän soinnin ja klas-

sillisen sanontatavan ohella ylen vähän itsenäi-

syyttä ja tuoreutta. /. K.

Jade (\. Jahde), 22 km pitkä kulkukelpoinen

joki Oldenburgissa; laskee J.-lähtee n (190

knr) : tämän suu on kulkukelpoinen eikä koskaan
ole jäässä. Strategisista syistä Preussi 1853 lu-

nasti Oldenburgilta pari maa-aluetta (lO.s knr)

lahden molemmin puolin ja rakensi sinne 1855-69

n. 120 milj. mk: n kustannuksilla sotasataman.

Alueella on kaupunki Wilhelmshaven. E. E. K.

Jadeiitti, valkea tai vihertävä, läpihohtava.

pyrokseenin sukuinen kivennäinen (kokoomus

NaAlSioOe). J:ia on Kiinassa ikimuistoisista

ajoista käytetty koruesineiden ja pienien kuvan-

veistosten valmistukseen. Myös on löydetty siitä

tehtyjä kivikauden aikuisia työkaluja ja amu-
letteja, ks. J a d e i i 1 1 i-k i r V e e t. P. E.

Jadeiitti-kirveet, jadeiitti-kivestä tehdyt kir-

veet ja taltat, jollaisia tavataan jokunen määrä
nuoremmalla kivikaudella. Kun jadeiittia ja sen

sukuista nefriitti-kiveä yleiseen tavataan Itä-Aa-

siassa, pidettiin jadeiitti-kirveitä Euroopassa

kauan itäisenä kauppatavarana, ja tälle otaksu-

malle rakennettiin arkeologisia teorioja. Sittem-

min on noita kivilajeja löydetty etupäässä irto-

naisina vierinkivinä paikoittain Euroopastakin,

ja kirveitä tutkittaessa on huomattu, että ne ei-

vät ole kaikki vieraasta aineksesta valmistettuja,

vaan että siis paikallista kiveä on käytetty.

Jcka tapauksessa nämä kivilajit näyttävät raaka-

aineinakin olleen hyvin haluttuja nuoremmalla
kivikaudella. — Suomesta jadeiitti-kirveitä ei

tunneta. A. M. T.

Jadrintsev, Nikolai M i h a i 1 o v i t .s

(1842-94), ven. kirjailija, tutkimusmatkailija ja

yhteiskunnallinen toimimies, syntyisin Omskista,

harjoitteli opintoja Pietarin yliopistossa. Vv.

1865-68 J. siperialaisen ,.separatisminsa" vuoksi

sai istua Omskin vankilassa, jonka jälkeen hän

karkoitettiin Senkurskiin. josta pääsi vapaaksi



1253 Jaeger—Jaffa 1254

1873. Vv. 1876-80 hän oli virkamieheuä länsi-

siperialaisen kenraalikuvernöörin hallituksessa,

jolloin tutkimusmatkoillaan laajaperäisesti tu-

tustui alueen hallinnollisiin ja yhteiskunnallisiin
oloihin. V. 1889 J. matkusti Orkhon-virran ylä-

juoksulle, jolloin lopullisesti sai määrätyksi mui-
naisen mongoli-valtakunnan pääkaupungin, Kara-
korumin paikan. Pääjulkaisut:

,
.Venäläinen kylä-

kunta vankilassa ja karkoitettuna" (1872), „Si-

peria siirtomaana" (1882) sekä „Siperian vieras-
syntyiset, heidän elintapansa ja nykyinen ti-

lansa" (1891). J. harrasti lämpimästi siirtolais-

kysymystä, kuin myöskin vankien ja karkoitet-
tujen sekä Siperian alkuasukasten aineellisen ja
henkisen tilan parantamista. Hän rakasti into-

himoisesti synnyinmaatansa Siperiaa, jonka hän
toivoi pääsevän Venäjän suhteen siirtomaan ase-

maan. J. oli kaiken hallinnollisen keskittämisen
ankara vastustaja ja laajan paikallisen itsehal-

linnon peloton puolustaja. Y. W.
Jaeger [je-J. 1. Henrik Bernhard J.

(1854-95), norjalainen kirjallisuushi-storioitsija.

G. Brandesin vaikutus käy selvästi ilmi hänen
kirjallisista tuotteistansa. Hän on julkaissut jou-

kon helppotajuisia ja mielenkiintoisia kuvauksia
sekä norjalaisista että ulkomaalaisista kirjalli-

sista henkilöistä. Hänen teoksensa ,,Litteratur-

historiske pennetegninger" (1878) ja „Norske
forfattere" (1883) ovat kuitenkin vain valmis-
tuksia hänen pääteokseensa „Illustreret norsk
litteraturhistorie" (3 nid.), josta alku ilmestyi

1892. J:n kuoltua koulunjohtaja O. Anderssen
saattoi tämän työn päätökseen. J. on erikoisesti

Ibsenin tutkija. Hänen juhlajulkaisunsa runoi-

lijan 60 syntymäpäiväksi ,,Henrik Ibsen 1828-88"

(1888) on parhaita Ibseniä koskettelevia teoksia

ja hänen esteettis-kriitillinen tutkielmansa ,,Ibsen
og hans vaerker" (1892) on tavallaan runoilijan

itsensä hyväksymä. Muista J:n teoksista mai-
nittakoon: ,,Bergen og bergenserne" (1889),

..Kristiania og kristianianserne" (1890), ,,Mixed

I)iekles" (1890), „En ganimel kjterlighedshistorie"

(1891). Sitä paitsi hän on sepittänyt runoja ja

julkaissut näytelmät „Et fotografi" (1881), „Lose
fugle" (1882), „Arvegods" (1886). H. S.

2. Hans Henrik J. (1854-1910), norj. kir-

jailija, edellisen serkku, synt. Drammenista.
Oltuaan merimiehenä hän tuli 1875 ylioppilaaksi

ja toimi 1887 pikakirjurina suurkäräjillä. Hä-
nen ensimäinen teoksensa „Kants fornuftskritik"

(1878) osoittaa filosofisia harrastuksia, mutta
pian hän joutui ajan kirjallisen suunnan pyör-

teeseen ja painatti yksityisesti jaettavaksi näy-
telmän ,,01ga" (1883) sekä sen alkunäytelmän
„En intellektuel forforelse" (1884). Romaani
,,Fra Christiania-Boliemen" (1885) otettiin taka-

varikkoon rivojen kuvaustensa ja yhteiskun-
taa vastaan tehtyjen hyökkäystensä vuoksi ja

J. tuomittiin 60 päivän vankeuteen. Tämä
toimenpide nostatti myrskyn kirjallisessa ja

akatemiallisessa maailmassa, varsinkin vast.a-

perustetun „Frisindede studenterforening"in kes-

kuudessa. Seur. V. J. tuomittiin jälleen suuriin

sakkoihin ja 150 päivän vankeuteen, koska taka-

varikkoon otettua kirjaa oli Ruotsissa myöty,
ja päästäkseen rangaistuksesta hän pakeni Parii-

siin. Romaani ,,Syk kjserlighet" (1894) kiellettiin

myöskin loukkaavien kuvaustensa johdosta. V.

1S9S J. palasi Kristiaaniaan ja toimi v:sta 1908

..Social-Demckratenin" toimituksessa. Oleskelles-
saan vuoroin ulkomailla ja Norjassa J. julkaisi
omalla kustannuksellaan ja kirjakauppojen ulko-
puolella teokset ,,Bekjendelser" ja „Fa>ugsel og
fortvivlelse" (1903), jotka ovat „Syk kjserlighe-

tin" jatkoa. Samoinkuin edellisetkin sisältävät
ne tunnelmia ja mietteitä sukupuolikysymyksestä.
Lopullisen tilinsä porvarillisen yhteiskunnan
kanssa hän teki teoksessaan ..Anarkiets Bibel"
(1907). H. 8.

Jaen [hae'?i], samannimisen sinkki- ja lyijy-

rikkaan provinssin (13,480 km=, 528,352 as. 1909)
pääkaupunki Espanjassa Guadalquiviriin laskevan
J.-joen varrella: 23,854 as. (1900). Useita vanhoja
muistomerkkejä: romaanilaistyylineu katedraali
(1500-luvulta), maurilainen kastelli, goottilainen
palatsi; sitäpaitsi taulu- ja kuvanveistomuseo. —
J. oli yhteen aikaan kukoistava maurilainen
kauppakaupunki nimellä Jajjan, tuli vähäisen
kuningaskunnan pääkaupungiksi, joka 1246 jou-
tui Kastilian valtaan. (E. E. K.)

Jsenisch [jenisj, Amalia, ks. Boije 7.

Jaettava ks. Jakolasku.
Jafet, 1 Moos. 5-^. mukaan Noan kolmas poika,

josta ,,jafetilaiset kansat" (ks. t.) polveutuvat.
Nimen merkitys näkyy olleen jo heprealaisille

tuntematon (vrt. 1 Moos. 92^). On arveltu että

J. olisi = lapetos, Uranoksen ja Gaian poika, Pro-
metheuksen isä. E. T-t.

Jafetilaiset kansat, Raamatun kansaitjuet-
telon (1 Moos. 10) mukaan Jafetista (ks. t.)

polveutuvien kansojen yhteinen nimitys. Näit-
ten kansojen kotipaikat olivat etupäässä Vähässä-
Aasiassa sekä Välimeren läntisillä ja pohjoisilla

saarilla ja rannikoilla, joten enimmät jafetilai-

set näkyvät olleen indo-eurooppalaisia. K. T-t.

Jaffa (arab. Jäfä < hepr. Jäfö > kreik.

Joppa), satamakaupunki , Syyriassa, josta käy
85 km pitkä rautatie Jerusalemiin; n. 40,000

as., muhamettilaisia, kristittyjä ja juutalaisia.

Satama on huono mutta tärkeä pyhiinvaeltaja-

liikkeelle ja kaupalle. Vienti käsittää etupäässä

viljaa, seesamia, appelsiineja, viinejä ja suolaa.
— J. esiintyy kanaanilaisena kaupunkina nimellä

Jepu jo Egyptin 18:nnen ja 19:nnen dynastiaa
kirjoituksissa, samoin Japu nimisenä elAmarna
kirjeissä ja Sanheribin nuolenpääkirjoituksissa.

Keskiajalla J. oli ristiretkeilijäin tärkein maalle-

nousupaikka. Saladin valloitti sen 1187, Rikhard
Leijonamieli 1191, Melik alAdil 1196, jonka
jälkeen se joutui rappiolle ja vasta 1700 vai-
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heillä pääsi uudestaan elpymään. V. 1799 Kleber '

valloitti J:n ja ampui kuoliaaksi 2.500 turkki-!

laista. A'. T-t.
j

Jaffe, Philipp (1819-70), saks. historian-

tutkija, juutal. sukuperää, Ranken oppilaita; jul-

kaisi jo nuorena huomiota herättäneet tutki-

mukset: „Geschichte des deutschen Reichs unter

Lothar dem Sachsen" (1843) ja ..Geschichte des

ileutschen Reichs unter Konrad III" (1845) sekä

oivallisen asiakirjaluettelon ,,Kegesta pontificum

romanorum" (1851). Kun hänellä juutalaisena ei

ollut toivoa ylenemisestä yliopisto-uralla, suoritti

hän 1853 lääketieteen tohtorin tutkinnon, mutta
kutsuttiin kohta sen jälkeen ottamaan osaa ,.Mo- I

uumenta Germaniae" teoksen julkaisemiseen:
|

erosi tästä toimesta 1863; nimitettiin 1862 yli-

j

määräiseksi professoriksi Berliinin yliopistoon i

ja ryhtyi julkaisemaan lähdekokoelmaa ,,Bi-

bliotheca rerum germanicarum" (1864-73). Kun i

hänellä, vaikka 1868 oli kääntynyt kristin-
j

uskoon, ei näyttänyt olevan mahdollisuutta saada

korkeampaa yliopistovirkaa, surmasi hän alaku-

loisuuden painamana itsensä. J. cli erinomaisen

huolellinen ja harvinaisen terävällä kriitillisellä

älyllä varustettu tutkija. J. F.

Jaga-baba ks. Baba.
Jagannath [dza-] (engl. Juggernaut, sanskr.

Jagannätha), intialainen jumaluus ja sen py-

häkkö Orissassa. etelään Bengaalista. Pyhäkkö,

joka valmistui 1198 j. Kr., on hindulaisten suo-

situimpia pyhiinvaelluspaikkoja. Vaunujuhlan ai-
i

kana heinäkuussa kuljetetaan jumalan kuvaa
suunnattomissa vaunuissa ympäri kaupunkia

äärettömän saattojoukon seuratessa (saattue jos-

kus noussut 150,000 henkeen asti). Uskonnollisen

innostuksen vaikutuksesta on näillä retkillä jos-

kus tapahtunut itsemurhia, kun osanottajat ovat

lieittäytyneet vaunujen alle. J:n palvelus on

salapalvelusta, jonka ilmoittaminen on ankarasti

kielletty. E. Ka.
Jagello ks. J a g e 1 1 o t.

Jagellot, puol. hallitsijasuku, joka polveutui

Liettuan suuriruhtinaasta Jagellosta. Kään-
nyttyään kristinu-skoon tämä meni naimisiin Puo-

lan kuningattaren Ludvik Suuren tyttären kanssa

ja tuli 1386 Puolan kuninkaaksi Vladislav II :n

nimellä. Hänen jälkeisiään oli 6 kuningasta

Puolassa: Vladislav III (1434-44), joka myös hal-

litsi Unkarissa, Kasimir IV (1445-92), Juhana
Albert (1492-1501), Aleksanteri (1501-06), Sigis-

mund I (1507-48) ja Sigismund II August
(1548-72). Viimemaitun kuoltua J:n suku sam-

mui miehen puolelta, mutta jatkui naisen puo-

lelta siten, että Sigismund II: n Augustin si-

sar Katariina Jagellonica meni naimisiin Ruot-

sin kuninkaan Juhana III:n kanssa; tästä avio-

liitosta syntyi Sigismund, joka valittiin Puo-

lan kuninkaaksi 1587; hänen jälkeläisensä hal-

litsivat siellä v:een 1668. — Yllämainitun Ka-
simir IV: n viides poika Vladislav hallitsi Böö-

missä 1471-1516 ja v:sta 1490 myöskin Unkaria.

Hänen poikaansa Ludvik II:een sammui 1526

miehenpuolelta böömiläis-unkarilainen haara J:n
sukua. K. O. L.

Jagic [jägitsj, Vatroslav (s. 1838). kuu-

luisa slaavil. filologi, harjoitti opintoja Wieniu
yliopistossa, oli lukionopettajana Agramissa, tuli

1871 vertailevan kielitieteen professoriksi Odes-

saan ja kutsuttiin 1874 Berliinin yliopistoon

V. Jagic.

juuri perustetun slaavilaisen filologian profes-

sorinviran ensimäiseksi haltiaksi, mutta siirtyi

1880 samaan toimeen Pie-

tarin yliopistossa tullen

samalla Venäjän tiedeaka-

temian varsinaiseksi jäse-

neksi. Vv. 1886-1908 hän
Miklosichin seuraajana oli

slaavilaisen filologian pro-

fessorina Wienin yliopis-

tossa. J:n toiminta slaa-

vilaisten kansain kirjal-

lisuuden ja kielen tutki-

jana on ollut erittäin

laaja ja monipuolinen.
Varsinkin ovat ne hänen
julkaisunsa, jotka käsitte-

levät muinaisslaavilaisella

kirkkokielellä kirjoitettua

kirjallisuutta, perustavaa
laatua. Niistä mainitta-
koon: „Quatuor evangelio-

rum codex glagoliticus Zographensis" (1879), „Co-
dex Marianus glagoliticus" (1883), „Carminum
christianorum versio palseoslovenica" (1886), ,,Psal-

terium Bononiense" (1907), ,,Evangelium Dobro-
miri" (1898-99), ,,Zur Entstehungsgeschichte der
kirchenslavischen Sprache" (1900). Vanhaa krcaat-
tilaista ja serbialaista kirjallisuutta koskettelevat:
.,Primjeri starohrvatskoga jezika" (1864-66), ,.Za-

kon Vinodolski" (1880), ,,Svetostefanski chri-so-

vulj" (1890), „Poljicki statut" (1891), „Veteris
Testamenti prophetarum interpretatio i-stro-croa-

tica S9ec. XVI" (1897), „Historija knjizevnosti
naroda hrvatskoga i srbskoga" (1867) sekä useat
kirjoitukset Wienin ja Agramin tiedeakatemiain
toimituksissa. Hän on niinikään julkaissut vanho-
jen kroatsialaisten runoilijain teoksia kokoelmassa
,,Stari pisci". Myöskin ke.skibulgaarialaista kirja-

kieltä hän on käsitellyt muutamissa tutkimuksissa,
muinaisvenäläisiä pyhimysten elämäkertoja hän
julkaisi 1886. Sangen tärkeät ovat hänen tutki-

muksensa muinaisslaavilaisten kirjaimistojen al-

kuperästä: ,,Kriitillispaleografisia kirjoituksia"

(ven. 1884), „Glagolitica" (1890). Muita teoksia:

..Codex slovenicus rerum grammaticarum" (1896),

j.Beiträge zur slav. Syntax" (1899), ,,Die Geheim-
sprache bei den Slaven" (1895), laaja ,,Slaavil.

filologian historia" (ven. 1910). V. 1875 J. perusti

aikakauskirjan ,,Archiv ftir slavische Philologie",

joka viime aikoihin asti on ollut slaavilaisen filo-

logian pääelimenä. J. J. M.
Jaguaari (Felis onca), ,,o n z e'" 1. ameriikka-

lainen tiikeri, suurin amer. kissaeläin. Se on
lähes tiikerin kokoinen, ruumiin pituus häntää

^;^

Jaguaari.
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Jahn.

lukuuuottamatta 1,5 m. Eräs jaguaarin muun-
nos on musta, mutta tavallisesti sen väri on
ruskea, sivuilla pitkittäisiin riveihin järjestyneitä
kehämäisiä täpliä ja kehän sisässä pari tummaa
pikkutäplää. J. asuskelee jokien ja purojen luona,

on taitava uimari ja vaarallinen useimmille eläi-

mille, jopa ihmisellekin. Tekee usein melkoista
vahinkoa sarvikarjalle. Sen metsästykseen in-

tiaanit käyttävät urari-myrkkyyn kastettuja
nuolia, jotka ammutaan puhallusputkesta ; myrkky
vaikuttaa muutaman minuutin kuluttua. J:n le-

venemisalue ulottuu Paraguaysta läpi koko Etelä-
Ameriikan Pohjois-Ameriikan eteläosiin saakka.

E. M. L.

Jahn [jän], Friedrich Ludwig (1778-

1852), saks. seuravoimistelun perustaja (der Turn-
vater). Jo ylioppilaana
hän salanimellä julkaisi

kirjoituksen ,,ttber die

Beförderung des Patrio-

tismus im Deutschen
Reiche" (1800). Kieli-

opinnoiden tuloksena oli

teos ,,Bereicherung des
hochdeutschen Sprach-
schatzes, versucht im
Gebiete der Sinnver-
wandtschaft" (1806). J.

tahtoi myös olla mu-
kana taistelussa Napo-
leonia vastaan, mutta
ehti vain ottaa osaa Je-

nan ja Auerstädtin tap-

pioiden jälkeiseen pakoretkeen. Seuraavina vuo-

sina J. valmisti kuuluisan teoksensa „Deutsches
Volksthum" (1810). Saatuaan opettajapaikan
Berliinissä hän perusti sen läheisyyteen Saksan
ensimäisen voimistelulaitoksen oivaltaen ruumiil-

lisen kasvatuksen suuren merkityksen kansalli-

suusasialle. Samalla aikaa hän johti nuorten
miesten voimisteluharjoituksia Hasenheidin kan-
kaalla lähellä Berliiniä. 1813 v:n vapautussotaan
J. otti tehokkaasti osaa Liitzowin kuuluisan
vapaajoukon jäsenenä. Sen jälkeen hän valtion

avustusta nauttien jatkoi työtään voimistelu-

harrastuksen hyväksi m. m. julkaisten 1816 kir-

jan ,.Deutsche Turnkunst". Pian alkoivat kum-
minkin Pyhän allianssin aikaisen taantumuksen
edustajat katsella karsain silmin J:n toimintaa.

Muudan 1819 v:n liittopäivien komissioni esim.

syytti J:ia siitä, että hän oli ,,ensimäisenä esit-

tänyt tuiki vaarallisen opin Saksan yhtenäisyy-
destä." Sam. V. J. joutui vankeuteen 6 vuodeksi
ja häntä pidettiin vielä 15 v. poliisivalvonnan
alaisena. Nauttimansa suuren kansansuosion no-

jalla hän joutui 1848 :n liittovaltiopäiville, mutta
kaikkien ihmeeksi liittyi siellä äärimmäisiin van-
hoillisiin. J. luetaan Saksan kansallisiin merkki-
miehiin. Paitsi useita muistopatsaita eri osissa

maata rakennettiin hänen haudalleen Freiburgiin
(an der Unstrut) 1903 J a h n-m u s e o. J:n koo-

tut teokset („Werke") julkaisi Euler 2 nid. 1883-

87. [Elämäkerran on kirjoittanut Pröhle (1855;
Eulerin uudistamana 1881).] L. P.

Jahn ljä>tj, Otto (1813-69), saks. klassillinen

filologi ja antiikkisen taiteen tutkija, toimi yli-

opiston opettajana Kielissä v:sta 1847; pantiin
1851 valtiollisista syistä viraltaan pois; tuli 1855
professoriksi Bonniin. J. kehitti tehokkaasti mui-

naisajan taiteen opetusta ja tutkimista järjestä-

mällä ensimäisenä n. s. „arkeologisia" seminaari-
harjoituksia. — J:n julkaisuista saks. kirjallisuu-

denhistorian alalla ovat mainittavia hänen tutki-

miiksensa „tJber Goethes Iphigenia" (1843) ja hä-
nen julkaisemansa kirjekokoelmat „Goethes Briefe
an Leipziger Freunde" (1849), „Briefe der Frau
Eat an ihre lieben Enkeleins" (1855) ja ,,Goethes
Briefe an Chr. G. v. Voigt" (1868). Hänen musii-
kintutkimustensa tuloksia ovat kirjoitelma „tJber
Mendelsohns Oratorium Paulus" (1842) ja etevä
Mozartin elämäkerta (1856-60, 4 nid.), joka tar-

kan filologiskriitillisen menetelmänsä vuoksi
tuli useain toisten samantapaisten teosten mal-
liksi. J:n kokoamat ainekset Beethovenin ja

Haydnin elämäkertoja varten jäivät hänen kuol-

tuaan toisten käytettäviksi (Thager, Pohl). [A.

Springer, ,,Gedächtnisrede auf Otto J." (,,Grenz-

boten" 1869, n:o 45).]

O. E. T. d J. H-l. (& I. K.)

Jahnsson [jän-]. 1. Adolf Waldemar J.

1841-94), koulunopettaja ja kasvatusopillinen
kirjailija. Oltuaan jonkun aikaa suomen kielen

opettajana muutamissa pääkaupungin kouluissa J.

nimitettiin 1875, suoritettuaan sitä ennen lisen-

siaattitutkinnon, latinan lehtoriksi Turun ruot-

sal. klassill. lyseoon; 1888 hän siirtyi latinan ja
kreikan kielen lehtoriksi Turun suomal. klassill.

ly.seoon, jossa virassa oli kuolemaansa saakka.
Väitöskirjana J. julkaisi ansiokkaan suomen kie-

len lauseopin oppikirjan kokeen (,,Finska sprä-

kets satslära", 1871). J. harrasti innokkaasti
suomalais-kansallisia sivistyspyrinnöitä ja oli

tunnettu myös sanomalehtimiehenä. Hän oli Tu-
run suomal. lyseon ja suomal. tyttökoulun perus-

tajia sekä osallisena useissa taloudellisissa edis-

tyspyrinnöissä. O. M-e.
'
2. "e V a 1 d Ferdinand J. (1844-95) , edell :

n

veli, kirjailija, pappi ja kollega Turussa.

Kirjoitti J. V. Snellmanin kehoituksesta histo-

riallisen romaanin „Hatanpään Heikki ja hänen
morsiamensa, kertomus Tuomas piispan ajoilta"

(1884), ja yritteli ensimäisenä historiallisia

draamoja suomen kielellä (,,Lalli", ,.Barthol-

dus Simonis" y. m.), näissä kuitenkaan onnistu-

matta. Esiintynyt myös ruotsinkielisenä kauno-
kirjailijana: „Eä,dmaunens dotter", ,,Korpens be-

rättelser". V. T.

Jahti, yksimastoinen, kiinteällä kokkapuulla
varustettu alus, jossa on yksi kokkapurje, kahveli-

purje ja toisinaan myös toppipurje. F. W. L.

Jahtihaukka ks. Tunturihaukka.
Jahtileopardi ks. Gepardi.
Jahtimestari, Euotsissa metsäviraston virka-

mies, jonka tehtävät ovat samat kuin metsänhoi-
tajan Suomessa. — Venäjän hovissa toisen luokan
hoviarvo, joka vastaa virka-arvojärjestyksen kol-

matta luokkaa. Yli-jahtimestari, ensimäi-

sen luokan hoviarvo, joka vastaa virka-arvojär-

jestyksen toista luokkaa. J. F.

Jahtivouti, vanhoista ajoista saakka esiintyvä,

vakinaisten kruuuunpalvelijain avuksi otettu, ti-

lallisten palkkaama virkailija, jonka velvollisuu-

tena oli toimeenpanna ajometsästyksiä ja metsän-
valkean sattuessa johtaa sammutustyötä. Jahti-

voudin virka lakkautettiin Keisarillisella asetuk-

sella helmikuun lOprltä 1891, jolloin n. s. silta- ja

jahtivoudin kapat, jotka tekivät kaksi kappaa j.yviä

kultakin talolta, peräytettiin kruunulle. L. Cg.
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Jahve tarkoittaa ^':ssa T:ssa ensi sijassa Israe-

lin kansallisjumalaa. sitten myös ainoata abso-

luuttista jumalaa. Ximi esiintyy heprealaisessa

muodossa Jehova, mutta tämä jo kieliopilli-

selta asultaan mahdoton muoto on todistettavasti

tullut käytäntöön vasta n. 1520 j. Kr. Se perus-

tuu siihen ilmiöön, että juutalaiset pitivät juma-
lansa nimeä niin pyhänä, että sen lausuminen jo

varhain näyttää olleen kielletty, ja siksi otettiin

Jahve-sanaan ääntiöt toisesta heprealaisesta, ni-

mittäin adonaj (Herra) sanasta. Näin syntyi ni-

mitys Jehova. Missä Jahve pyhissä teksteissä

esiintyy adonaj sanan jälkeen, on sillä ääntiöt

elohim (jumala) sanasta. Miten Jahve on alkuaan
äännetty, ei ole ihan varmaa, mutta päättäen
m. m. tämän sanan Samarian kieleen perustuvasta
kreikkalaisesta kirjoitustavasta ja lyhennetystä
Jahu muodosta, joka tavataan useiden yhdistet-

tyjen ominaisnimien jälkiosana, on Jahve luulta-

vasti alkuperäinen, oikea ääntämistapa. Nimen
alkuperäinen merkitys on hämärä. 2 ]\Ioos. 3i^ se-

litetään Jahven nimi sanoilla ,.minä olen", joten

siis Jahve merkitsisi ..olevaista", mutta merkitys
..ilmestyvä", ,,elävä" yumala) saattaa myös (vrt.

esim 1 Kun. IS20 seur., 5 Moos. 4^; To) tulla kysy-
mykseen.
Jahvenpalvelus ulottuu 1 Moos. 4^ mu-

kaan aina ihmiskunnan alkuaikoihin asti; 2 Moos.
63 mukaan Jahven nimi on kuitenkin ilmoitettu

vasta Moosekselle. Moosesta onkin pidettävä
jahvenpalveluksen varsinaisena perustajana, ja

vastoin yleisseemiläistä naturalistista jumalan-
palvelusta on jahvenpalveluksessa useita eetilli-

siä piirteitä. Niinpä jahvenpalvelus näyttää ol-

leen kuvatonta, ja prostitutsiouin harjoittaminen
jahvenpalveluksessa oli kielletty (5 ISIoos. 23i8

.seur.). Profeetat taasen (vrt. Miika ög-g) sanovat
nimenomaan, että oikeuden tekeminen, laupeuden
harjoittaminen ja nöyrä vaellus ovat Jahvelle
otollisempia kuin lukuisimmatkin polttouhrit.

Yleensä on jahvenpalveluksen kehityksessä ero-

tettava useampia asteita, joista n. s. korpivaelluk-
sen aika, Kanaanissa oloaika (n. s. tuomarien ja

kuningasten aika) ja maanpako erityisesti mai-
nittakoon. Korkeinta, siveellisesti puhtainta as-

tetta edustavat profeetat, sillä ulkonainen juma-
lanpalvelus yleensä on heidän mielestään sisäiseen

mielentilaan verrattuna toisarvoinen asia. Jah-
venpalvelukseen kuuluvista laitoksista mainitta-
koon paitsi papistoa ja pyhää oraakkelia Jahven
arkku. Muinais-israelilaiset pyhäköt sijaitsevat

kukkuloilla, joten jahvenpalvelus oli etupäässä
kukkulapalvelusta. Vasta myöhemmin kuningas
Josian (ks. t.) aikana (621 e. Kr.) julistettiin Je-

rusalemin temppeli ainoaksi oikeaksi jahvenpal-
veluspaikaksi. A. F. P-o.

Jaik ks. Ural-joki.
Jaina [dzainaj, brahmalainen lahko Etu-In-

tiassa: sen jäsenet, I.334 milj. (1901), asuvat kau-
pungeissa ja kuuluvat yleensä varakkaaseen kaup-
piassäätyyn. Lahkon opin mukaan ilmestyy maa-
ilmaan silloin tällöin jumalallise.sti valistuneita
opettajia, jotka ilmoittavat ihmisille totuuden tien.

Jaina-oppi on, kuten kaikki Intian u-skonnot, pe-

lastusoppia, — se tarkoittaa Uimisten pelastusta
sielunvaelluksesta ja elämän kiertokulusta: a)

oikean uskon, b) oikean opin ja c) oikean vaelluk-
sen kautta. U.skon esineenä ovat jumalalliset
opettajat, jiuas. Jaina-lahko asettaa ankarat vaa-

timukset : pidetäänpä vapaaehtoista nälkäkuole-
maa hyvin ansiollisena. Käskyjä ovat seuraavat 5 :

1) ei saa kuolettaa eikä vahingoittaa eläviä olen-

toja, 2) ei puhua valhetta, 3) ei varastaa, 4) ei

harjoittaa sukupuoliyhteyttä 5) eikä omistaa omai-
suutta. Näihin käskyihin ovat ehdottomasti gido-

tut vain munkit, mutta eivät maallikkcuskovai-
set. J.-lahkon varsinainen perustaja on Buddhan
aikalainen Vardhamäna (buddhalaisessa kir-

jallisuudessa nimitetty Nätaputta), lahkon kes-

kuudessa myöskin nimitetty M a h a v I r a = suuri
mies (544-467 e. Kr.). Hän oli kotoisin samoilta
.seuduilta kuin Buddha, erosi maailmasta 28 vuo-
den vanhana, vaelsi sitten 12 vuotta ympäri alas-

tomana ja saarnasi oppiansa kuolemaansa asti.

Häneen liittyviä oppilaita 1. munkkeja nimitet-
tiin ,,nirgranthas" s. o. siteistä irroitetut. Hei-
dän ja Buddhan oppilasten välillä tapahtui usein
väittelyitä, erotus itse asiassa ei ollut suuri. —
Jainat ovat myöhemmin jakautuneet kahteen ryh-

mään : Cvetämbara (valkopukuiset) ja D i-

g ä m b a r a (ilmapukuiset). Jälkimäiset hylkä-
sivät vaatteet synnillisinä eivätkä ottaneet naisia

munkiston jäseniksi. Jaina-lahkolla on oma py-
hien kirjain kokoelma (siddhänta), josta prof.

K. F. Johansson on kääntänyt useita näytteitä
Söderblomin kokoelmaan ,,Fremmande religions-

urkunder" (11:217-262). vrt. Brahmalai-
suus ja Intian uskonnot. [„Sacred books
of the East", XXII ja XLV; Buhler, »tJber die

indische Sekte der Jaina" (1887) ; Hopkins, „The
Religions of India" (1895).] E. K-a.
Jaipur [dzaipu,'9] 1. Jeypore. 1. Englannin

vasallivaltio Etu-Intiassa, Rajputanassa; 40,350
km^ 2,658,075 as. (1901). J. on ylimalkaan ta-

saista, pohjoisessa osaksi erämaantapaista, ete-

lässä hedelmällistä, hyvin kasteltujen vilja-, so-

keriruoko-, ooppiumi- ja tupakkavainioiden peit-

tämää maata. Luoteessa ulottuu J:iin Aravalli-

vuoriston kupari-, koboltti-, nikkeli- ja rauta-

rikas haarake. — J. on Etu-Intian parhaiten
hallittuja kotimaisia valtioita. J:n läpi kulkee
useita rautateitä. — 2. Edelli-sen pääkaupunki
lvajputana-Malwan radan varrella; ;• 60,167 as.

(1901). Uudenaikaisesti rakennettu komeine pa-

latseineen. Useita sivistyslaitoksia. Harjoitetaan
kangas- ja jalokiviteollisuutta. E. E. K.
Jakaja ks. Jakolasku.
Jakaranda-puu [za-], palisanteripuu.

kaupassa esiintyviä puulajeja, jotka ovat mustan-,
punaisen- tai violetinruskeita, hyvin kovia ja ras-

kaita, usein heikosti ruusunhajuisia ja kauniin
juovikkaita. Tulevat Brasiliasta, jossa niiden

emäpuita lienevät hernekukkaispuut Daklbergia
nigra ja Machcerium firminn ja Bigitoiiiacece-Yiei-

moon kuuluva Jacaravda hrasiliana. J.-puuta käy-

tetään faneeriksi ja pianoteoUisuudessa.

J. A. W.
Jakautuvaisuus, se aineen yleinen ominaisuus,

että jokaisesta kappaleesta voidaan erottaa osia

ja näistä edelleen uusia. J:ta pidetään kaikkien
kappaleiden yleisenä ominaisuutena, ja voi se

useissa (etenkin kaasumaisissa) aineissa ulottua

hyvinkin pitkälle, mutta sillä on kuitenkin ra-

jansa. Aineen oletetaan näet olevan kokoonpan-
nun molekyleistä, joita mekaanisin keinoin ei

enää voida jakaa. S. V, H.
Jakkarila (ruots. J a c k a r b y), maatila Por-

voon pitäjässä. Sen ovat omistaneet m. m. 1500-
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Jakki.

luvulla Lars Torstenssou, 1600-luvulla Forbus-
suku, 1700-luvulla Ramsay- ja sitten von Essen-,

VVinter- y. m. suvut. Kahdessa huoneessa säily-

neet öljymaalitapetit idyllisiue maalais- ja met-
sästyskohtauksineen ovat siirretyt Kansallismu-
seoon. K. S.

Jakki (Poephagiis [Bos] grunniens), aasial. mä-
rehtijä. Se muistuttaa sekä biisonia että taval-

lista härkää, mutta sillä on juuresta asti pitkä-

jouhinen häntä
ja kupeilla pit-

kät jouhet,

niin että jalat

ovat suureksi

osaksi niiden
peitossa. Se
elää villinä

laumoissa
Keski-Aasian
vuoristoissa

(Tibetissä), ja

sitä pidetään

myös kesytettynä. J. kasvaa 4,25 m pitkäksi, van-

hat sonnit tulevat lihottamatta 700 kg painoisiksi.

^'äri on musta, mutta kesyroduissa se vaihtelee.

Kotimaassaan kesytettyä j:a käytetään kuorma-
ja ratsastusjuhtana, sen lantaa kootaan polttoai-

neeksi, liha ja maito on hyvää. Karvoista punotaan
köysiä, jouhista tehdään m. m. „turkkilaiset hevo-

-sen hännät", sotamerkit. J. on kuumuudelle arka;

kokeet .sen kotiuttamiseksi Eurooppaan eivät ole

toistaiseksi onnistuneet. K. M. L.

Jakko ks. Papukaijat.
Jako ks. Papukaijat.
Jakoaika (virolaisten ,.Hiuge kuu" 1. ,,In-

gede aig"), pakanallisten suomalaisten juhla, jota

vietettiin syysjuhlana vainajain henkien kun-
niaksi. Samoin kuin muinaisten suomalaisten
juhlien viettoaika ja pituus yleensä oli epämääräi-
nen, samoin oli laita jakoajankin. Henkien syys-

juhlan viettäminen ryhmittyi myöhemmin Py-
häinmiesten päivän ja Mikkelin päivän ympä-
rille. Jakoaika näyttää olleen tunnettu varsinkin
Länsi- ja Etelä-Suomessa. Erään Vehkalahdella
saadun muistiinpanon mukaan silloin eläimet

jakaillaan, toiset tapetaan, toiset jätetään tal-

veksi, ja samoin jaetaan myös eläinten ruoka.

A. A.
Jakob ks. Jaakob.
Jakobiinilakki (ks. J a k o b i i n i t)

,
punainen,

suurella kolmivärisellä kokardilla varustettu

suippolakki (Bonnet roM^fe = punainen lakki), jota

kiihkeät vallankumousmiehet ja joskus naisetkin

käyttivät vapauden symbolina Ranskan suuren
vallankumouksen aikana. Sen käytäntö alkoi 1792
ja sen sanotaan johtuneen siitä, että muutamat
kapinantehneet ja sen johdosta kaleerilaivastoon

tuomitut sveitsiläissotamiehet käyttivät vielä va-

paaksi päästyään tätä kaleeriorjien päähinettä.

Thermidorin vallankumouksen jälkeen (1794) se

hävisi käytännöstä, vrt. F r y y g i a 1 a i n e n
lakki. K. O. L.

Jakobiinit (ransk. Jacohins), valtiollisen klu-

bin nimi Ranskassa suuren vallankumouksen ai-

kana. Sen muodostivat 1789 muutamat Bretag-

nesta kotoisin olevat kansalliskokouksen jäsenet

A'ersailles'issa. jonka vuoksi sitä sanottiin ,,bre-

tagnelaisten klubiksi" (cluh breton). Kansallis-

kokouksen mukana se siirtyi Pariisiin, jossa sen

kokouspaikaksi tuli S:t Honore-kadun varrella

oleva entinen dominikaani- 1. jakobiiniluostari.

josta sen jäseniä ruvettiin nimittämään jakobii-

neiksi; itse he sanoivat klubiansa perustus-
lain ystävien liitoksi (Societe des am is

de la constitution). Sen johtomiehiä olivat aluksi

edustajat Dupont, Barnave ja Lameth; pian se sai

suuren merkityk.sen, tullen kiihkeimpien vallau-

kumousmiesten kokouspaikaksi. Siihen kuului
muitakin kuin kansalliskokouksen jäseniä, ja maa-
seuduille perustettiin haaraosastoja, jotka seura-
sivat Pariisista saamiaan käskyjä. Maltillisem-
mat jäsenet erosivat siitä heinäkuussa 1791 ja pe-

rustivat feuillanttien (ks. t.) klubin. Lakia-
säätävän kokouksen jäsenistä suuri osa liittyi j.-

klubiin; se sai aikaan kuningasvallan kukistumi-
sen ja konventin kokoonkutsumisen (1792) y. m.
Mutta pian syntyi siinä hajaannusta girondistien
ja jyrkemmän ryhmän välillä, jota sanottiin ,,vuo-
reksi" ja jota Robespierre johti. „Vuori" pääsi

voitolle; sen kiihkeän toiminnan johdosta kunin-
gas mestattiin ja girondistit kukistettiin, jonka
jälkeen se nyt alkavan hirmuhallituksen aikana
hallitsi Ranskaa ja ulotti vaikutustaan sen rajo-

jen ulkopuolellekin. Kun Robespierre kukistui
(heinäkuussa 1794), menetti j.-klubikin johtoval-

tansa. Lokak. 16 p:nä 1794 konventti päätti, et-

tei se saisi pitää haaraklubeja, ja marrask. 12

p:nä se kokonaan suljettiin. Direktoriumin halli-

tuksen aikana se yritti jatkaa toimintaansa, mutta
hallituksen käskystä sen kokouspaikka taas sul-

jettiin (1799). Jakobiini nimitystä käytettiin

myöskin tämän ajan kumousmiehistä yleensä.

[Zinkeisen, ,.Der Jakobinerklub"; Taine, ,,Origi-

ues de la France coutemporaine" (os. 2) ; Aulard,
,,La societe des Jacobins".] K. O. L.

Jakobiitit. 1. Uskonnollinen lahkokunta, saa-

nut nimensä Jaakob Zanzolus Baradseuksesta. ks.

M o n o f y s i i t i t.

2. Ne Stuartien hallitsijasuvun kannattajat,

jotka Jaakko II :n tultua 1688 karkoitetuksi Ison-

Britannian valtaistuimelta, koettivat saada hänet
takaisin ja hänen kuoltuaan hankkia kruunun
ensin hänen pojalleen Jaakolle (,,Jaakko III"),

n. s. vanhemmalle pretendentille, sitten tämän
pojalle Kaarle Edvardille, n. s. nuoremmalle pre-

tendentille. J:eja oli etupäässä Skotlannin aate-

liston ja Englannin toryjen joukossa. He yritti-

vät useat kerrat päästä päämääränsä perille, mutta
epäonnistuivat säännöllisesti. Kapina 1715-16

„Jaakko III: n" hyväksi, joka itse lyhyemmän
aikaa oleskeli Skotlannissa, päättyi siten, että

muutamat vaikutusvaltaisimmista jakobiiteista,

loordi Derwent\vater Englannista ja loordi Ken-
mure Skotlanni.sta vangittiin ja mestattiin. Sa-

malla sai surmansa 38 alempaan säätyyn kuulu-

vaa henkilöä ja useat menettivät omaisuutensa.

Viimeinen kapina puhkesi 1745-46 Kaarle Ed-

vardin hyväksi, jolla alussa oli menestystä, mutta
joka kadotti kaikki toiveet Cullodenin tappion jäl-

keen huhtik. 27 p:nä 1746. [Jesse. „Memoirs of

the pretenders and their adherents".] E. Ma.
Jakobson, Carl Robert (1841-82), Viron

kansallisen liikkeen huomatuimpia johtomiehiä

viime vuosisadan 70- ja 80-luvuilla, synt. heinäk.

14 p. 1841 Tartossa, toimi ensin lukkarina ja pi-

täjäkoulun opettajana Törmässä lähellä Tarttoa.

Mutta jouduttuaan kiivaan luonteensa takia selk-

kauksiin paikallisten saksalaisten mahtimiesten
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kaussa hän siirtyi Pietariin, jatkoi opinnoitaan
ja suoritti saksan kielen yliopettajan tutkinnon.
Pietarissa hän tutustui taideakatemian professo-

rin ja virolaisen isänmaanystävän J. Kölerin
seurapiiriin, joka vaikutti hänessä kansallisen he-

räämisen ja vakaannutti hänen taipumuksiaan
vapaamieliseen, mutta poliittisessa suhteessa ehkä
liian venäläisystävälliseen suuntaan. Jo 1865 hän
esiintyi J. W. Jannsenin maltillisessa ja kirkol-

lismielisessä ,,Eesti Postimees" lehdessä pontevana
uudistusten ja parannusten vaatijana. Opettajana
hänen huomionsa etupäässä kiintyi epäkoh-
tiin virolaisten koulujen alalla, ja hän kirjoitti

erinomaisen. Virossa vuosikymmeniä käytetyn
kolmiosaisen lukukirjan ,,Kooli lugemiseraamat"
(I:n osa 1867). V. 1873 J. julkaisi värikkään
kansallisromanttisen mielikuvituksen kannatta-
man esityksen Viron hi.storiasta ,,Kolm isamaa
könet", joka herätti suurta suuttumusta saksa-

laisten ja vanhoillisten piirissä, mutta samalla
se teki J:sta yhdellä iskulla suositun ja vai-

kutusvaltaisen kansanjohtajan. V. 1878 J.. joka
oli muuttanut takaisin kotimaahan, perusti Vil-

jandissa kansallis-vapaamielisen ..Sakala" sanoma-
lehden ajamaan laajempien kansankerrosten va-

pauttamista Itämerenmaakuntain etuoikeutettu-

jen säätyjen valtiollisen, taloudellisen ja sivistyk-

sellisen holhouksen alaisuudesta. ,,Sakala", vaikka
lakkautettiinkin seur. v. 8 kiuikaudeksi. saavutti

suurta, innostunutta kannatusta; kyllästyneinä
Jannsenin sanomalehteen liittyivät siihen alussa

m. m. Kreutzwald ja Hurt. Mutta pian tuli kui-

tenkin ero Hurtin ja J:n välillä. J. arvosteli ni-

mittäin ankarasti kirkkoa ja pappeja, ja se, sama-
ten kuin moni muukaan seikka, ei miellyttänyt
Hurtia. Mutta J. sai puolelleen sen kansan enem-
mistön, jonka nimessä hän esiintyi, jonka etuja
hän puolusti ja jonka kansallista kunnianhimoa
hän kiihotti. Hurt luopui, muutettuaan kirkko-
herraksi Pietariin. 1881 ..Eesti kirjameeste seltsin"

esimiehyydestä, hänen sijalleen valittiin esimie-

heksi J., joka oli keskittänyt käsiinsä jo monien
muittenkin seurojen johdon. Mutta J:n demagogi-
siin taipumuksiin tyytymättöminä erosivat seu-

rasta useammat sivistyneet jäsenet, vaikka jäsen-

luku miuiten kyllä saatiin kohoamaankin. Tämä
teki J:n miettiväiseksi ja hän kehoitti kaikkia
yhteiseen työhön, mutta kuoli yhtäkkiä maalisk.

7 p:nä 1882, parhaassa iässään ja toteuttamatta
kaikkia niitä toiveita, joita häneen oli kiinni-

tetty. J. on julkaissut helppotajuisia ja herättä-

viä kirjasia virolaisen musiikin, maanviljelyksen
ja merenkulun edistämiseksi. Hän on kirjoitta-

nut näytelmän ,,Artur ja Anna" ja julkaissut

runokokoelman ,,C. R. Linnutaja laulud". Mutta
hänen merkityksensä ja vaikutuksensa palautuu
pääasiallisesti hänen toimintaansa ensimäisenä
virolaisena ..reaalipolitikoitsijana". G. S.

Jakobstad ks. Pietarsaari.
Jakobstadt [jäkobstat], kaup. Venäjällä, Kuu-

rinmaalla, Väinäjoen varrella, 5.843 as. (1897),

40 % juutalaisia; harjoittaa olut- ja viinateol-

lisuutta. — V. 1704 A. Lewenhaupt voitti täällä

venäläis-puolalaisen armeian.
Jakoi) TJlfsson ks. Jaakko Ulfinpoika.
Jakokieliset (Fissilinijuia), sisiliskoja, joilla on

ohut ja pitkä, kärjessään kahtia jakautunut
kieli. Tämä on hyvin liikkuva ja ne voivat ojen-

taa sen pitkälle ulos suusta käyttäen sitä tunto-

elimenä. J:siin luetaan vanhassa maailmassa le-

vinneet varsinaiset sisiliskot (Lacertidm), skin-

koidit (Scincoidece), varaanit (Varanidoe) ja

amer. tejusisiliskot (Ameividece). K. M. L.

Jakokirja, isojako-, isojaonjärjestely- ja hal-

komistoimituksissa tehtävä asiakirja, joka osoit-

taa, miten jako on osakasten kesken toimitettu

ja mitä tiluksia ja tiluskuvioita kukin osakas
on tullut jaossa saamaan. — Perinnönjaossa
ks. P e r i n t ö. K. E-a.
Jakokone, ilmapuntarien, lämpömittarien, täh-

titieteellisten ja geodeettisten y. m. koneitten
asteikkojen piirtämiseen käytetty laitos. J:n ra-

kenne perustuu tav. hyvin tarkan mikrometriruu-
vin käyttämiseen, jonka nousu on pieni (esim 1

mm). Ruuvi siirtää kullakin kierroksellaan joko
asteikolla varustettavan kappaleen tai asteikon
pykäliä piirtävän terän yhtä paljon eteenpäin. J.

on erilaatuinen sitä myöten, onko se tarkoitettu

suoraviivaisten vaiko ympyränmuotoisten asteik-

kojen pykälien piirtämiseen. J:lla on saavutettu
niin suuri tarkkuus, että 1 mm: n pituudelle

on osattu kaivertaa 5.000 piirtoa. JJ. S:n.
Jakokunta, maanjaoissa esiintyvä nimitys; j.

käsittää kaikki samaan jakotoimitukseen kuulu-
vat talot ja tilukset. Niinhyvin sarka- kuin iso-

jaossakin on kukin kylä tavallisesti muodosta-
nut oman jakokunnan. Jos samaan lohkokuntaan
kuuluu useita kyliä ja niin laajoja tilusaloja,

ettei niitä voida tarpeeksi selvästi ja joutuisasti

samassa isojakotoimituksessa käsitellä, voidaan
sellaiset lohkokunnat jakaa ensin pienempiin
jakokuntiin, joissa kussakin erikseen isojako toi-

mitetaan, vrt. Kylä ja Maanjako.
K. E-a.

Jakolasku. Jos luku a on jaettava toisella

luvulla h, niin etsitään kolmatta lukua A-, joka
kerrottuna 6:llä antaa tuloksi a. Lukua o sa-

notaan jaettavaksi, & jakajaksi ja k

osamääräksi. Jakoa merkitään tai a:h

(lue: a jaettuna Z):llä). Kun a ja & ovat kokonaisia
lukuja ja k niinikään kokonainen, sanotaan jaon
menevän tasan. Ellei jako mene tasan, on A-

kahden peräkkäin seuraavan kokonaisen luvun
n ja n-\-l välillä ja a lukujen nb ja (n-\-l)'b

välillä, o ja ?!& erotusta sanotaan jakoperäksi
(r). Siis on a— rib = r [r pienempi kuin b),

V. 8:n.

Jakoluettelo. Kun irtainta omaisuutta on ulos-

mitattu useampain saamisista ja joku saamamie-
histä vaatii parempaa etuoikeutta ulosmitattuun
omaisuuteen kuin minkä ulosmittaus tuottaa,

taikka jos omaisuudesta, joka on ulosmittaukseen
saatu, toinen velkoja on pyytänyt maksua sen

nojalla, että hänellä on siihen panttioikeus tahi

oikeus pitää sitä takanansa, eikä varoja riitä

täydeksi maksuksi velkojille eivätkä nämä sovi

siitä, miten ne ovat jaettavat, tulee ulosotto-

miehen, noudattaen sitä etuoikeusjärjestystä,

joka on säädetty ulosmittauksessa noudatetta-

vaksi ynnä sopivissa osissa mitä kiinteistöä ulos-

ottotoimin myytäessä tehtävästä velkojainluette-

losta on säädetty, tehdä jaosta eri luettelo eli

n, s. jakoluettelo ja sitten ilmoittaa velkojille,

että luettelo on jostakin määräpäivästä alkaen

ulosottomiehen luona nähtävänä 20 päivän ku-

luessa; ja tulee ulosottomiehen, vaikkakin jako-

luettelosta valitettaisiin, heti luettelon mukaan
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toimittaa jakaminen kuitenkin panttia ja ta-

kausta vastaan, milloin sellainen lain mukaan
on asetettava. (Joulukuun 3 p:nä 1895 annetun
Ulosottolain 6 luvun 3-6 §§.) L. Cg.
Jakoraja, jakotoimituksessa syntynyt raja,

erotettava jakokuntaa ympäröivästä piirirajasta.

Sittenkuin jakotoimitus on kartalla tehty val-

miiksi ja jakorajat kartalle vedetty, paalutetaan
ne kartan mukaan maalle sekä merkitään pyy-
keillä ja viisareilla. K. E-a.
Jakosenranta, liöyrylaivalaituri Saimaassa

Joutsenon kunnassa. K. S.

Jakosienet ks. Bakteerit.
Jaksartes [•a'r-J, Sir-Darja-joen (ks. t.) mui-

nainen nimitys.

Jakso, mus., sonaattimuodossa (ks. t.) pää-
ryhmityksen kautta syntyvä jaosto: I. Pää-
jakso (alusta repriisiin saakka) , II. K e h i t y s-

jakso, III. Kertaus jakso (pääasiassa I.

jakson kaltainen), IV. Lisäjakso (1. Coda).
ks. Satsi. 7. K.
Jaksoittelu ks. Fraseeraus.
Jakso-ornamentti, samaa, kahta, tai useampaa

aihetta kertailemalla ja toistamalla syntynyt nau-
han- tahi friisintapainen koriste. U-o. N.
Jakub kaani (s. 1849), Afganistanin emiiri,

Sir Ali'u poika, pääsi isänsä kuoltua emiiriksi

helmik. 1879; vähää ennen (jouluk. 1878) oli syt-

tynyt sota Englantia vastaan; J. ryhtyi heti

.sovitteluihin englantilais-intialaisen hallituksen

kanssa, solmi toukok. 1879 rauhan ja liiton,

mutta kun Englannin asiamies muutamia viik-

koja myöhemmin murhattiin, erottivat englanti-

laiset hänet, ja hänet vietiin Intiaan vankeuteen
epäiltynä murhaan osalliseksi. E. M-a.
Jakubovits [-o'-], Petr Filippovits

(1860-1911), ven. kirjailija, istui 3 vuotta Petro-
pavlovskin linnassa ja oli 1887-99 pakkotyössä
Siperiassa valtiollisista syistä. Julkaisi 1895 oi-

valliset, suurta huomiota herättäneet kertomuk-
sensa siperial. vankien elämästä: ,,Hyljättyjen
maailmassa" ja „Elämän lapsipuolet". J. on myös
tunnettu lyyrillinen runoilija.

Jakuskin [-u'-], Ivan Dmitrijevits
(1793-1857), dekabristi, vanhaa ven. ylimyssukua,
otti kaartinupseerina osaa sotaan Napoleonia vas-

taan. Sotaretken aikainen oleskelu ulkomailla
paljasti hänelle, samoinkuin monelle muullekin
venäläiselle upseerille, kotimaan olojen kierouden.

Saattaakseen Venäjälle perustuslaillisen hallituk-

sen ja poistaakseen maaorjuuden J. perusti yh-
dessä Muravjevien, Muravjev-Apostolien ja ruht.

S. Trubetskoin kanssa ,,Pelastuksen liiton" (Sojuz
spasenija). Yltiöpäisessä intomielisyydessä hän
1817 tahtoi surmata keisari Aleksanteri I:n,

kun eräs hänen toverinsa ilmoitti keisarin muka
aikovan luovuttaa muutamia valtakunnan osia

Puolalle ja siirtävän pääkaupungin Varsovaan.
Omalla maatilallaan Smolenskin läänissä hän
koetti, vaikka menestyksettä, toteuttaa talon-

poikainvapautusta. ,,Yhteisen hyvän liitossa"

(Sojuz ilagodenstvija), joka oli uudestaan muo-
dostettu

,.Pelastuksen liitosta", J. oli innokkaim-
pia jäseniä. Aleksanteri I:n kuoltua hän joulu-

kuussa 1825 yritti estää kaartinrykmenttejä ja

liiton jäseniä vannomasta uskollisuutta Nikolai
T:selle sekä vapauttaa vangitut toverinsa, mutta
joutui itse vangiksi ja tuomittiin kovaan pakko-
työhön Siperiaan, josta hän 1856 armahdettuna

sai palata Moskovan kuvernementtiin. Täällä hän
saneli merkilliset muistelmansa, jotka ensi ker-
ran ilmestyivät Lontoossa 1862. J. J. M.
Jakut (J a q u t) [jäkilt], i b n-A b d-a 1 1 a h u r-

Rumi (1179-1229), arab. maantieteilijä, kreikka-
laista syntyperää, on kirjoittanut laajan „Maan-
tieteellisen sanakirjan" (julk. Wustenfeld 1866-73).
Jakutsk {-u'-]. 1. Hallintoalue Koillis-Sipe-

riassa, ulottuu pohjoisessa Jäämereen, rajoittuu
idässä, etelässä ja lännessä muihin venäl. aluei-

siin. Siihen luetaan myös Uuden-Siperian- ja De
Longin-saaret. J. on suurin Venäjän maakunnista,
3,963,228 km^ ja harvimmin asuttu: 309,900 as.

(1909), s. o. 0,07 henkeä km°:llä. Eteläosan täyt-
tävät Jablonovyi y. m. Itä-Siperian vuoristoon
kuuluvat vuoret. Pohjoiseen maa alenee. Jää-
meren rantamalla tasankoa ja tundraa. Ilmasto
maapallon mantereisin. Verhojanskissa vuoden
keskilämpö — 16,9° C, tammikuun — 50,8° C,

heinäk. -f 15,i° C; on mitattu —70° C. Sade-
määrä vähäinen, talvet sangen vähälumiset;
Verhojanskissa sataa talvella n. 12 mm. Sää
talvella tyven. Eteläisillä vuorilla on laajoja
havupuu- ja lehtimetsiä, pohjoisessa, missä maa
pinnan alla on alituisessa jäässä, vallitsee tundra-
kasvullisuus. Eläinkunta rikas, varsinkin tur-

kiseläimiä ja kaloja runsaasti. Liikenne käyt-
tää yksinomaan vesiteitä; joet: Lena ja sen lisä-

joet Aidan, Olekma, Viljui, Vitim, Jana, Indi-

girka, Kolyma ovat tasajuoksuisia, syviä, enim-
mäkseen kuljettavia. Lenalla kulkee n. 30 höyry-
alusta. Vesien jääpeite kestää kauan. Jakutskin
luona Lena on jäätön 5 kuukautta; suupuolella
vedet ovat auki ainoastaan 2^2 kuuk. Asuk-
kaitten enemmistö on jakuutteja, 224,700 (1900)

;

venäläisiä on 21,000 (1900), joista sinne karkoi-
tettuja 6,580. Loput ovat tunguuseja, lamuut-
teja, tsuktseja ja jukagiireja. Maanviljelys voit-

taa alaa. V. 1861 tänne siirretyt skoptsit ja

heidän oppilainaan jakuutit harjoittavat sitä

J:in eteläosissa menestyksellä. Useat piirikunnat
voivat tyydyttää oman viljantarpeensa. Karjan-
hoito edistyy. Pohjoisosissa poronhoito on ainoa
elinkeino. Kalastus on tuottoisa. Vuorten rik-

kaudet suuret: rautaa, hiiltä (etupäässä rusko-

hiiltä), kuparia, lyijyä on laajat kerrokset, tois-

taiseksi ei niitä, paitsi kultaa, kuitenkaan voida
käyttää. Kultatuotanto on v :een 1901

arvoltaan ollut kaikkiaan 2,670 milj. mk.; 1906:

1,380 kg. Muita J:n tuotteita ovat turkikset

(n. '/, arvosta soopelinnahkoja; saanti vähene-

mässä) sekä maasta kaivetut mammutin ham-
paat. — Teollisuutta ei ole. J. jaetaan 5 piiri-

kuntaan. Pääkaupunki Jakutsk. — J:n valtaus

kasakkojen kautta alkoi 1627. Viimeinen jakuut-

tien kapina kukistettiin 1682. — 2. Edellisen

pääkaupunki, Lenan vas. rannalla; 7,097 as.

(1901), enimmäkseen jakuutteja. Reaalikoulu,

naislukio y. m. oppilaitoksia, 2 kirjastoa; sähkö-

lennätinyhteys Irkutskiin. J:iin keskittyy alueen

kauppa. Kesämarkkinain tavaranvaihto n. 5,»

milj. mk; talvella on pienemmät markkinat. —
J:n perustivat kasakat 1632. E. E. K.

Jakuutit, turkkilais-tataarilaisiin kuuluva
kansa Itä-Siperiassa. Asumusalue Hatangasta Le-

nan ylitse Kolymaan, enimmäkseen 60° pohjoispuo-

lella. — J. ovat Siperian alkuasukkaista kestä-

vimmät; Middendorf kiittää heidän kykyään so-

peutua erilaisiin olosuhteisiin, heidän oikeudentun-
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Jakuutti-nainen Utsurista.

toaaii, kauppataitoaan ja sivistyshaluaan. ,,Pane

jakuutti paljaalle kalliolle, löydät tulevana vuonna
siellä reiman talon",

! sanoo venäläinen sa-

nanlasku. Sekarotuiset,

jotka j:iu kanssa syn-

tyvät, tavallisesti ja-

kuuttilaistuvat, vieläpä

venäläisetkin. J:n kieli

on levinnyt yli koko
Itä-Siperian. Osa j : sta

harjoittaa maanvilje-

lystä yhä lisääntyvässä

määrässä, enimmät he-

vos-, lehmän- ja poron-
' hoitoa sekä metsästystä

J ja kalastusta. Huoli-

matta karjalaumojensa

ja metsänriistan vähe-

nemisestä j. säilyttävät lukumääränsä; heitä on

n. 230,000, enemmän kuin mitään muita Siperian

alkuasukkaita. — J. tunnustavat ulkonaisesti

kristinoppia. — Ensimäiset tiedot j:sta toivat

1620 kasakat, jotka pian tekivät heidät veronalai-

siksi. Aseellista vastarintaa tehtiin; viimeinen,

suurin oli 1682. — Jakuutinkielestä, joka

eräissä suhteissa on sangen vanhanaikaisella kan-

palla. on O. v. Böhtlingk julkaissut erinomaisen

tutkimuksen: „tjber die Sprache der Jakuten"
(1848). E. E. K.

Jalansuutelu oli itämailla ammoisista ajoista

alkaen nöyryyden ja alistumisen tavallisin osoi-

tus, joka myöhempien roomalaisten keisarien ai-

kana tuli tavaksi Euroopassakin. Paavit vaati-

vat jo 700-luvulla j:ua ruhtinailtakin. K. T-t.

Jalapa-juuri (suom. farmak. tiihera jalapce),

Ipomcea piirga kasvin mukulamaiset juuret, joita

sisältämänsä oksennusta vaikuttavan hartsin

vuoksi käytetään rohdoksena. Jalapa-kasvi on ba-

taatti-kasvin näköinen ja lähisukuinen köynnös-
kasvi, kotoisin Itä-Meksikon vuoristoista, ny-

kyään viljelty troopillisessa Ameriikassa. Jamai-
kassa ja Ceylonissa. J. A. W.

Jalashirsi, rakennust., puurakennuksen alimai-

nen, muita hiukan vahvempi hirsi, joka lepää ki-

vijalan päällä ja johon lattiavuoliaiset upotetaan.

K. S. K.

Jalasjoki lähtee Jalasjärvestä luoteista kohti

ja yhtyy Kyröjokeen. K. S.

Jalasjärvi. 1. Kunta, Vaasan 1., Ilmajoen

khlak., Jalasjärven-Peräseinäjoen nimismiesp.;

kirkolle 39 km Sydänmaan asemalta; 798,7 km-,

joista viljeltyä maata 15,757 ha (1901); 33^/,„

manttaalia, talonsavuja 585, torpansavuja 505 ja

muita savuja 337; 12.394 as. (1907), joista ruot-

sinkielisiä n. puoli sataa: 1,315 hevosta, 4,424

nautaa, (1908).— Kansakouluja 9. Kunnanlääkäri.
Apteekki. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Turun arkkihiippak.. Vaasan ylärovastik. ; ensim.

kirkko 1700-luvun alulta, itsen, khrakunnaksi
1894 (Keis. k. 8/11 1858) Ilmajoesta. Kirkko (rak.

1800, korj. 1902). [K. A. Bäckman, „Beskrifning
öfver Jalasjärvi kapell" (Suomi 1851, siv. 231
seur.).] K. S.

Jalassaari, saari Lohjanjärvessä eteläpuolella

Isoasaarta. Luonnonihana ja rehevästä kasvulli-

suudestaan kuuluisa; täällä kasvaa näet tammia,
jalavia, lehmuksia, vaahteria y. m. K. S.

Jalava (Ulmtis), nokkoskasveille läheinen piui-

Vunrijalava.
/ kukkiva oksa. ä emi-
kukka, 3 emi, i lehtiä

ja nuoria hedelmiä
kantava oksa, 5 he-

delmä, 6 siemen.

suku; korkeahkoja puita, 16 lajia pohjoisen pallon-

puoliskon lauhkeissa osissa ja troopillisen Aasian
vuoristoissa. Lehdet toissahai-

sia, vinotyvisiä, suippokärki-
siä. Kukat, jotka puhkeavat
ennen lehtiä, pienissä sarja-

maisissa kukinnoissa, kaksi-

neuvoisia, niiden kehä yhdis-

lehtineu, hedelmä siipipaltei-

nen pähkylä. Suomessa kas-

vaa vuorijalava (U. mon-
tana) maan eteläosassa n.

62°:een, harvinaisempi on
kynäjalava (U. effusa),

joka edellisestä eroaa pitem-
pien kukkaperiensä kautta.

Molempia lajeja viljellään

yleisesti puistoissa, ne menes-
tyvät pohjoisessa vielä Oulun
tienoissa. — Useita kivetty-

neitä lajeja on tavattu, van-
himmat eoseenikerrostumista,

mioseenia j alla j:ia kasvoi
Huippuvuorillakin. J. A. W.

Jalava, Antti (1846-1909), kirjailija, alkupe-

räinen nimi: Anton Fredrik Almberg.
jonka aluksi kirjailijanimenä ja 1906 virallisesti

vaihti Antti Jalavan ni-

meen. Hän oli synt. Mas-
kussa 18 p. heinäk. 1846,

tuli ylioppilaaksi 1863 sekä

filcsofiankandidaatiksi

1868. J. oli toiminnassaan
harvinaisen monipuolinen

:

hän oli koulunopettaja(eri
kouluissa 1868-78), sanoma-
lehtimies, kirjailija, viral-

linen suomen kielen kään-
täjä (nimitetty kielenkään-
täjäksi suomen kieltä var-

ten senaattiin 1876). kirja-

painon johtaja (senaatin

kirjapainon johtaja v:sta

1887), suomalaisen teatte-

rin harras suosija ja sen

johtokunnan monivuotinen
jäsen, hän oli toimihenkilönä Suomalaisen kirjalli-

suuden seurassa (toisena varaesimiehenä v:sta

1902), Kansanvalistusseurassa ja monessa muussa
yhdistyksessä, hän oli verraton suullinen kielen-

kääntäjä säätyvaltiopäivillä talonpoikaissäädyssä

(1877-91) ja erinomaisen tarkka ja nopea sihteeri

pappissäädyssä (1894-1900). Hän näytti pystyvän
mihin toimeen tahansa, missä tarvittiin käytän-

nöllistä älyä, nopeaa arvostelukykyä, tarkkuutta
ja täsmällisyyttä.

Erityisesti on mainittava J:n toimet sanoma-
lehtialalla, johon toimeen hänellä oli aivan erikoi-

set lahjat. Hän oli tosin vain lyhyen ajan sano-

malehden toimittajana (Uuden Suomettaren ensi-

mäisenä päätoimittajana 1869-70), mutta sen jäl-

keenkin hän on neljän %'uosikymmenen kuluessa

ollut ahkerana sanomalehden avustajana. Muista-

mista ansaitsevat sanomalehdistömme historiassa

sukkeluutensa, pirteytensä ja kulttuurihistorial-

lisen arvonsa puole.sta ne ,,Helsingin-kirjeet",

jotka hän kirjoitti Uuteen Suomettareen „Matin"
nimellä, etenkin kirjeet ensi vuosilta, joina hän
tätä nimimerkkiä kiivtti.

Antti Jalava.
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Aivan erikoiuen asema on J:lla meidän sivis-

tyselämässiimme sen johdosta, että hän ensimäi-
seuä ja miltei ainoana on varsinaisesti meillä
herättänyt harrastuksen Unkarin maata ja kan-
saa kohtaa. Vv. 1874-75 hän teki tutkimusmatkan
Saksaan, Böömiin ja Unkariin, ja tämän matkan
hedelmänä ilmestyi ensin matkakirjeinä, sittem-
min eri teoksena ..Unkarin maa ja kansa" (1876).
Sitä harrastusta, jonka tämä kirja herätti Unka-
rin oloja kohtaan, J. sittemmin yhä piti suuressa-
kin yleisössä vireillä osittain suomennoksilla un-
karilaisesta kirjallisuudesta (m. m. Jökain
,.Uusi tilanhaltia", 1878), matkakirjeillä ja
muilla Unkaria koskevilla kirjoitelmilla sekä jul-

kaisemalla ,,Unkarin-albumin" (1881), uuden
yleistajuisen esityksen Unkarista Kansanvalistus-
seuran ,,Maantieteellisissä kuvaelmissa" (1882-83)
ynnä vihdoin Tapani Szechenyin ja Frans Deäkin
elämäkerrat (1901-02). Unkarin kielen taidon
levittämiseksi J. vaikutti toimitta.malla (yhdessä
imkarilaiseu prof. J. Szinnyein kanssa) ,,Unka-
rin kielen oppikirjan" (1880) sekä antamalla
v:sta 1880 alkaen ylioppilaille opetusta unkarin
kielessä, jonka aineen ylimääräiseksi lehtoriksi

yliopistoon hän nimitettiin 1881. -— Hän oli

kutsuttu jäseneksi eräihin unkarilaisiin seuroi-

hin, m. m. Unkarin tiedeakatemian ulkomai-
seksi jäseneksi 1902. J. kuoli 3 p. heinäk. 1909.

E. N. S.

Jalka. Jalaksi sanotaan yleensä maalla elä-

vien luurankoisten parillisia paikanmuuttoelimiä,
etu- ja takaraajoja, ihmisellä takaraajoja (ala-

raajoja) tai ahtaammassa merkityksessä vain
näiden alinta osaa. J:ssa, joka jonkinmoisena
pylväänä kantaa koko ruumiin ja välittää sen
paikansiirtoa, erotetaan kolme osaa: reisi, sääri

ja jalka. Keiden tukena on yksi luu, vahva
reisiluu (femur) ; sen pallomainen, ruston peit-

tämä yläpää on kiinnitetty lantion syvään nivel-

kuoppaan ja alapäällään se polven kohdassa ni-

veltää kahdella vahvalla kamaralla ja litteän

pyöreähkön polvenlumppion avulla sääri-

luuta vasten. Reiden ja lantion välillä on niin-

muodoin kuulanivel, polvessa taas kulmanivel,
molemmissa nivelissä vahvat nivelpussit. Sää-
ressä on kaksi pitkää putkiluuta, vahvempi
sääriluu (tibia) ja paljoa hienompi pohje-
luu (fibula), joista edellisen alapäässä on ulko-

neva haarake, sisäpuolinen kehräsluu,
jälkimäisen alapään taas muodostaessa ulko-
puolisen kehräsluu n. Jalassa (pes) ero-

tetaan kahteen suuntaan kupera jalanselkä ja

ali puolinen kovero jalkapohja. Jalan luuston
muodostavat nilkan, jalkapöydän ja varpaiden
luut. Nilkassa (tarsus) on 7 luuta, joista

vahva, kehräsluitten välissä oleva kantalasta muo-
dostaa jalkanivelen, kantaluu taas taap-

päin pistävän kantapään, jalkakaaren takimai-
sen tukikohdan. Jalkapöydän (metatarsus)
viisi luuta ovat putkiluita ja niihin liittyvät

varpaiden (digiti) luut, joita on kussakin
varpaassa kolme, paitsi isossavarpaassa, missä
on kaksi. Kaikkia j:n luita yhdistävät vahvat
siteet toisiinsa. Suuri merkitys käynnin jous-

tavuudelle on jalan kaarevuudella. Koko jalka-

pohja ei yhtä vahvasti nojaa maahan, vaan tuki-

kohtina ovat kantapää ja jalkapöydän uloin osa.

Samoinkuin luusto ja siteet on jalan lihaksisto

vahvasti kehittynyt. Reiden etusivulla on o j e n-

tajia; pinnalla suora, sisäinen ja ulkonainen
reisilihas, jotka toimivat jalkavarren ojentajina
ja reiden nostajina, sisäpuolella lähentäjiä,
takasivulla taas säären t a i v u 1 1 a j i a, takana
perän luona suuret istuinlihakset, jotka vaikutta-
vat reiden ojentamiseen ja ulospäin kiertämiseen;
sekä vartalon pystyssä pitämiseen. Säären lihak-
sista ovat huomattavat isct pohjeluun lihakset,
jotka jatkuvat kantaluuhun kiinnittyneeksi
Akhilleksen jänteeksi, ojentavat jal-

kaa ja nojaavat sitä käydessä ja seisoessa maata
vastaan.

J. saa valtimonsa suuresta reisivaltimo.sta
(arteria femoralis), joka polven taipeessa ja-

kaantuu kahteen päähaaraan, hermonsa taas
pääasiallisesti suuresta lonkkahermosta (nei-vus

ischiadicus), ihmisruumiin leveimmästä ja vah-
vimmasta hermosta. K. M. L.

Jalka, vanha, monessa maassa käytetty pituus-
mitta, jonka sijaan nykyään melkein kaikkialla
Euroopassa, paitsi Englannissa ja Venäjällä, on
astunut metri ja sen osamitat. J. jaetaan joko
12 tuumaan (= 12 linjaan) tai 10 tuumaan (= 10
linj.). Meillä oli 2 jlk.= kyynärä. J :n pituus met-
riin verraten on seuraava: 1 m =3,368 suom. 1.

ruots. jlk., siis 1 jlk. = 0.2969 m; 1 m = 3,078 Parii-

sin jlk. = 3,163 itävalt. jlk. = 3,i86 reininmaal. jlk.

= 3,281 engl. tai ven. jlk. = 3,333 sveits. tai baden.
jlk. = 3,424 hannov. jlk. = 3,426 baier. jlk. = 3, 491

\viirtemb. jlk. = 3,531 saksii, jlk. ['.
»S' .-n.

Jalkaharppi ks. Harppi.
Jalkahiki, jalkaterän ja varsinkin varpaitten

luonnottoman runsas hikoileminen, josta iho var-
paitten välissä pian sierrettyy ja irtaantunut mar-
raskesi syöpyy, levittäen sitten erittäin ilkeän
hajun. J:n välttämiseksi ovat jokapäiväiset jalka-

kylvyt osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi, vrt.

Kylvyt. (31. 0-B.)

Jalkainpeseminen oli muinaisajan sivistys-

kansoilla, jotka käyttivät sandaaleja, tärkeä teh-

tävä, jolla esim. isäntä osoitti kohteliaisuutta ja

kunnioitusta vierailleen. Raamatun mukaan (Joh.

185) Jeesus kuolemansa edellisenä iltana pesi ope-

tuslastensa jalat opettaaksensa heille nöyryyttä
ja rakkautta lähimäiseen. Siitä lähtien jalkain-

peseminen kristittyjen piireissä tuli tavaksi, joka
kuului ripilläkäymisen valmistuksiin. Kreikka-
laisessa kirkossa j.-p:llä on sakramentin arvo,

vaikka se ei ole pakollinen. Roomalais-katolisessa
kirkossa paavin, piispojen, apottien ja muutamien
ruhtinasten, esim. Itävallan keisarin, on tapana
kiirastuorstaina pestä kahdentoista köyhän jalat.

Sama tapa on säilynyt Venäjällä ja äskettäin sitä

vielä noudatettiin anglikaanisessakin kirkossa.

K. T-t.

Jalkakylpy ks. K y 1 v y t.

Jalkalista, rakennust., profiloitu lauta, joka

lattiaa ympäröiden peittää seinän ja lattian vä-

listä rakoa ja suojelee seinän alaosaa. K. S. K.

Jalkapallo, maailman yleisin pallopeli, on ko-

toisin Englannista, missä sitä jo 1300-luvulla

sangen häikäilemättömä.sti ja ilman mitään erikoi-

sia sääntöjä pelattiin pitkin katuja ja kujia var-

sinkin laskiaisena. 19:nnen vuosis. puolivälissä

j. saa järjestelmällisemmän luonteen. Se jakaan-

tuu sääntöjen puolesta kahteen lajiin.

1. Football association, jota pelataan

kaikkialla maailmassa. Pohjoismaissa yksin-

omaan. Käytetään noin 70 cm: n ympärimittaista
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nahkapalloa, jonka sisässä on ilmaa täyteen pum-
puttu kumipallo. Tarkoituksena on saada tämä
pallo vastapuolueen maaliin, 7,5 m levyisen ja 2,4

m korkuisen portin takana olevaan verkkoon.

Jalkapallopeli.

Palloa saa koskettaa kaikilla muilla ruumiinosilla

paitsi kyynärvarsilla ja käsillä. Ainoastaan yksi

mies kumpaisestakin joukkueesta, maalin-
vahti, saa pitää palloa käsissään korkeintaan
kolmen askeleen ajan. On laadittu mitä seikkape-

räisimmät säännöt estämään ,.kovaa" ja vaaral-

lista peliä. ,,Erotuomarilla", joka kahden ..linja-

tuomarin" avustamana johtaa peliä, on niin suuri

valta, että pelin hyvä luonne voi riippua hänestä.

Kumpaiseenkin joukkuee.seen kuuluu 11 miestä,

jotka edullisimmin sijoitetaan seuraavasti: 5

hyökkääjiksi (fortcards) nimitetyn, tavalli-

sesti juoksukykyä ja potkaisuvarmuutta silmällä

pitäen valitun pelaajan erityistehtävänä on viedä

pallo vastustajan porttiin ; 3 apupuolusta-
j a a (halfbacks), joiden tulee olla erityisen kestä-

viä pelaajia ja samalla tarkkoja potkaisemaan
maalin edustalla, saa olosuhteitten mukaan mil-

loin puolustaa, milloin taas hyökätä. Apupuo-
1 ustaj at ovat puolueen tärkeimmät miehet,

joista peliyhdistelmien teho ja menestys yleensä

ja etupäässä riippuu ; 2 puolustajaa (fuU-

bdcksj, tavallisesti kookkaita miehiä, joiden pitää

pystyä potkaisemaan kovasti, on maalinvahdin
apuna portin edustalla; maalinvahdin tulee olla

nopea ja kylmäverinen ja hänellä tulee olla isku-

voimaa käsissään. Joku pelaajista, mieluimmin
keskimäinen apupuolustaja, toimii samalla jouk-

kueen päällikkönä, ,,kapteenina", joka johtaa peli-

yhdistelmät. Menestys riippuu etupäässä y h-

teispelistä, jonka edellytyksenä on nopea
ja varma „pallonkäsittely". Hyvin usein myös-
kin pelaajien kestävyys ratkaisee tuloksen.

Pelialueen tulee olla mieluimmin lyhyttä nur-

mikkoa, pituudeltaan 91,5-119 m, leveydeltään

45.75-91,4. Rajaviivat merkitään selvästi kalkki-

vesiviivalla. Sitäpaitsi merkitään kentän keskus-

ympyrä, josta peli aloitetaan, „rangaistusalue",

maalinvahdin alue y. m. Se puolue voittaa, joka

172-tuntisen peliajan kuluessa saa pallon useammin
vastustajan verkkoon. Heti kun pallo joutuu peli-

alueen ulkopuolelle, antaa sen puolen linjatuomari

lipulla merkin erotuomarille, joka vihellyksellä

keskeyttää pelin. Rangaistukseksi pelisääntöj'i vas-

taan rikkomisesta voi erotuomari loukatun puo-

lueen hyväksi tuomita: 1) vapaapotkun, joka suo-

ritetaan siitä paikasta, missä rikkomus tapahtui;

2) rangaistuspotkun, joka suoritetaan rangaistus-

alueelta aivan portin edustalla. Mutkikkaimpia
jalkapallopelin sääntöjä on ,,off side" mää-

räys, mikä merkitsee sitä. että jos jonkun pe-

laajan ja vastapuolueen maalin välisellä alueella

on vähemmän kuin kolme vastapuolueen jäsentä,

ei tämä pelaaja saa millään tavalla ottaa osaa pe-

liin. Taitavien joukkueitten kesken otellessa teh-

dään mitä nerokkaimpia laskelmia off-side-asen-

non saamiseksi ja välttämiseksi. — Vastapuolueen
pelaajain tyrkkiminen, potkiminen y. m. kolhi-

minen on kiellettyä. •— Maailman mainioimmat
ovat kilpailut ,,English Cup"ista (Englannin mal-
jasta), jonka loppuottelu saattaa houkutella kat-

sojiksi 150,000 :kin henkeä. Ylin kansainvälinen
järjestö on v. 1904 perustettu ,,Federation inter-

nationale de football association", johon jäsenenä
kuuluu m. m. Suomen 1907 perustettu Pallo-

liitto, me.staruuskilpailujemme toimeenpanija. —
2. Football Rugb y'n sääntöjen mukaan har-

joitetaan jalkapallopeliä Englannissa ja varsin-

kin Ameriikassa. Kumpaiseenkin puolueeseen kuu-
luu 15 pelaajaa, ja saa palloa kulettaa melkeinpä
millä keinoin hyvänsä. Pelin luonnetta kuvaa
sattuvasti vertaus assosiatsioni- ja amerikkalai-
sen jalkapallopelin eroavaisuudesta: edellisessä

koetetaan ensin tavottaa palloa, vasta sitten, jos

ei siinä onnistuta, potkaistaan vastapelaajaa; jäl-

kimäisessä ensin koetetaan potkaista vastustajaa,

va.sta toisessa sijassa palloa. — Jalkapallopeli

on erinomaista harjoitusta sydämelle ja keuh-
koille, se kehittää päättäväisyyttä ja rohkeutta,

mutta toiselta puolen se ei vaikuta edullisesti

ryhtiin ja saattaa opettaa liiallista Ofiikäilemät-

tömyyttä. L. P.

Jalkapuut, kaksi rangaistustarkoituksessa

kirkkoihin asetettua jykevää puuta, joissa oleviin

koloihin ran-

gaistava ,_^- C5^ -"»at

kytkettiin 1 ^
jaloistaan '.,..ijL««^--(^—O-O""^''^

kiinni istu- ^

maan häpeä-

penkissä
kirkkorah-
vaan tähys-

teltävänä. Tuli meillä käytäntööu puhdasoppi-

suuden aikana. Tämä häväistysrangaistus pois-

tettiin Keis. as. toukok. 15 p. 1848.

L. Cg.

Jalkapöhö (osdema pedis), sydän- ja munuais-
taudeissa tavattava jalkaterän ja säären turvo-

tus, vrt. Edeemi. (M. OB.)
Jalkapöytä, jalkaterän ylä- eli selkäpuoli.

Jalkareikä. Miilua rakennettaessa jätetään

sen tyvipuolelle, maan rajaan jonkunlaisia veto-

reikiä, joilla tulen suuntaa voidaan ohjata. Näitä

reikiä sanotaan miilun j:iksi.

A. B. E-r.

Jalkaväentykki, ennen vanhaan käytettyjä

keveitä kenttätykkejä, joita jalkaväki voi kanta-

malla mukanansa kuljettaa ja taistelussa käyttää.

Esim. Kustaa II: n Aadolfin nahkatykit 30-vuoti-

sessa sodassa olivat tällaisia. Jalkaväentykkejä
käyttivät myös Fredrik II ja Napoleon. Kenttä-

tykistön kehityttyä sellaiseksi, että se voi seurata

jalkaväkeä melkein mihin tahansa, jalkaväen-

tykit ovat kadonneet käytännöstä.
M. V. E.

Jalkaväki on jokaisen armeian tärkein ja

käytännöllisin aselaji. Se voi itsekseen alusta lop-

puun saakka suorittaa taistelun : itse valvoa omaa

Jalkapuut.^
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turvallisuuttansa. Se voi liikkua ja taistella

minkälaatuisella maanalalla tahansa, jossa vain
ihminen voi päästä eteenpäin. Jalkaväkeä on
helppo muodostaa ja harjoittaa; sen voi nopeasti
asettaa sotakannalle. Taistelussa ja marssiessa
se ei vähästä joudu epäjärjestykseen ja saadaan
helposti jälleen järjestykseen. M. v. H.
Jalkine ks. Jalkineteollisuus ja

Puku.
Jalkineteollisuus. Jalkineiden valmistus on

sekin nykyisin jo muuttumassa yksinomaiseksi
tehdasteollisuudeksi, jonka tuotteet jo täysin ky-
kenevät kilpailemaan käsiteollisuuden kanssa, sa-

malla kuin tuotantokyky on suunnattomasti li-

sääntynyt. Suurissa maissa jälki netehtaat jo

ovat erikoistuneet, niin että toisissa valmistetaan
vain juhla- ja ylellisyyskenkiä, toisissa kävely-,

toisissa yksinkertaisia, toisissa lastenjalkineita,

toisissa tohveleita j. n. e. Ne eri vaiheet, joiden

läpi jalkineen valmistuksessa on kuljettava, ovat
pääasiallisesti samat kaikille eri lajeille. Ensin
annetaan tehtaan nahkavarastosta p ä ä 1 1 i s-

nahka, josta leikkaaja joko käsivaralla

tehtaan mallintekijän laatimien mallien mu-
kaan tai päällisnahan leikkuuko-
neessa leikkaa ne osat. joista jalkineen päälli-

nen on kokoonpantava. Vuoriainekset Saavat sa-

man käsittelyn. Kokoonompelun suorittavat taval-

liset naistyöntekijät; tällöin myös erityisissä ko-

neissa kiinnitetään napit, koukut ja sirkat. Kun
päälliset ovat valmiit, tarkastetut ja niputetut tu-

sinoittain, annetaan ne päällisten neulo-
mosta pinnausosastoon, jonne myös
pohjanleikkuuosastosta on saatu p o h-

janleikkuukoneissa (kuva 1) valmiiksi

leikatut pohjat ja välipohjat. Pinnaus-
o.sastossa välipohja ja päälliset ensin väliaikai-

sesti asetetaaau lestille, jonka jälkeen pääl-

nisnahka päällevetokoneella (kuva 2)

pingoitetaan lestille ja pinnauskoneella
(kuva 3) väliaikaisesti kiinnitetään välipohjaan

ja lestiin. Näiden vaiheiden läpi on sekä
rantti-läpineulottujen että naulattu-
jen ja käännettyjen jalkineiden käytävä.
Pohjaus suoritetaan erikoisessa pohjausosas-

tossa, jossa hienommat ja lujemmat jalkineet

varustetaan lujasta nahasta leikatulla reuna-

hihnalla, n. s. r a n t i 1 1 a, joka r antinne u-

lontakoneella (kuva 4) ommellaan väli-

pohjaan ja päällisnahkaan. Panttiin kiinnitetään

pohjanneulontakoneella (kuva 5)

pohja, joka näin ollen helposti voidaan korvata
entiseen ranttiin kiinniommeltavalla uudella ja

«hyellä pohjalla. (Uusimpia, amer. koneyhtiön
,,United shoe machinery company"n rantinneu-
lontakoneita käyttävät tehtaat ovat oikeutetut ni-

mittämään tuotteitaan ,,good year"-kengiksi; Suo-

messa Äströmeillä Oulussa sekä Korkeakoskella).
Läpineulotuissa jalkineissa pohja on suorastansa
kiinnitetty päällisnahkaan n. s. läpineulontako-

neessa (kuva 6) (,,Mc-kay-kengät")- Naulatuissa
ja ruuvatuissa kengissä pohja on kiinnitetty

päällisnahkaan naulaus koneessa (kuva 7)

puunauloilla ja ruuvikoneessa messinki-
ruuveilla. Sitten kiinnitetään koronraken-
u uskoneessa valmi.stettu korko korko-
koneen avulla pohjaan, jonka jälkeen korko
vielä muodostetaan ja tasoitetaan sitä var-

ten olevissa koneissa. Samoin pohjanreunat ta-

soitetaan ja mustataan, pohjat silitetään ja vär-
jätään. Jälkipuhdistusiosastolla jal-

kineet sitten saavat viimeisen voitelun, varus-
tetaan tehtaan leimalla, paritetaan, tarkastetaan
ja ovat näin valmiit kauppaan vietäviksi. Kään-
netyissä, etupäässä naisten ja lasten käyttä-
missä ja eritoten tanssiaiskengiksi sopivis.sa jal-

kineissa ei ole välipohjia, vaan pohja ommellaan
suoraan nurinkäännettyyn päälliseen rantinneu-
lontakoneissa, jonka jälkeen kenkä erikoisessa,
koneessa käännetään oikeinpäin ja varustetaan
nahalla päällystetyillä puukannoilla. Näitä kenkiä
valmistaa tehdastuotteena Suomessa vain Korkea-
kosken tehdas. Suomen nykyinen valmistus-
määrä arvioidaan (1911) 500,000 pariksi vuodessa.
V. 1908 valmistettiin 5:ssä jalkineteiitaassamme
yht. 258,000 paria, tuotannon arvo oli 2.555,700
mk, ulkomaisia aineksia käytettiin 1,056,641
mk: n ja kotimaisia 384,500 mk: n arvosta, ks.

kuvia seuraavalla sivulla. O. E.

Jalkio, jaloin soitettava urkukoskettimisto

;

keksittiin Saksassa noin 1325. Se ulottuu ny-
kyään suuresta C:stä 1-viivaiseen dthen, jopa
g:hen asti. (ks. Pedaali.) I. K.
Jalmal (samoj., = ,,maanääri") 1. Samojedi-

niemi, niemimaa Siperiassa Karian-meren ja
Obin suun välissä, pituus 980 km, leveys 140-240
km. Vielä suureksi osaksi tuntematonta. Alavat,
kasvullisuudesta köyhät maat vaihtelevat ylänkö-
tundrojen ja metsäisten alojen kanssa. Vesiä
on runsaasti. Asukkaat poroja paimentelevia
samojedeja. E. E. K.
Jalohaukat (Falco), rohkeita, tuimasti lentä-

viä petolintuja, joilla on lyhyt, vahvasti kou-
kistunut nokka, yläleuan reunassa terävä ham-
mas ja sitä vastaava pykälä alaleuassa. Siivet

ovat pitkät, suipot, toinen käsisulka pisin; myös
pyrstö on sangen pitkä ja kapea. Monet j. pyy-
tävät ravinnokseen yksinomaan lintuja, joihin

ne tuimalla vauhdilla iskevät lennosta. J:hin
luetaan Suomen linnustossa tunturi- 1.

jahtihaukka (Falco gyrfalco), muutto-
haukka (F. peregriniis), nuolihaukka (F.

suhiuteoj, poutahaukka (F. oesalon), torni-
haukka (F. tinnunculus) ja punajalka-
haukka (F. vespertinus). Melkein kaikki jalo-

haukat ovat Suomessa muuttolintuja, ii. H. L.

Jalokaasut (saks. Edelgase). yleisnimitys niille

luonnossa harvinaisesti esiintyville kaasumaisille

alkuaineille, jotka eivät yhdy muihin alkuainei-

siin. J:ihin kuuluvat heliumi, argoni, neoni,

kryptoni ja xenoni. Edv. Ej.

Jalokivet, erikoisen kauniit, kestävät ja harvi-

naiset kivennäiset. Ensinmainittu ominaisuus mer-
kitsee sitä, että ne ovat hyvin kiiltäviä, vahvasti

valoa taittavia (tästä johtuu jalokiven kimmellys
eli ,,tuli"), läpinäkyviä ja joko komean värisiä

tai värittömiä. Kestävyys 1. se ominaisuus, ettei

kiveen tule naarmuja, johtuu siitä, että j:n ko-

vuus on suurempi kuin kvartsin (kovuusastei-

kossa n:o 7), joka on kovin tavallisessa pölyssä

esiintyvistä aineista (muutamia pehmeämpiäkin
kivennäisiä kumminkin pidetään arvokkaina jalo-

kivinä, esim. opaalia). J. ovat haluttuja vain näi-

den fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi. Kemi-
all. kokoomukseltaan ne kaikki ovat varsin

tavallisia alkuaineita tai yhdistyksiä ja semmoi-
sinaan arvottomia. Niitä erotetaan: täysjalo-
kivet ja p u o 1 i j a 1 o k i v e t. Edellisiin kuu-
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luvat, jurjestettyiuä arvonsa mukaan: ti-

mantti, korundi (jonka erivärisillä toisin-

noilla on eri nimiä: punainen rubiini, sininen
s a f i i r i. violetti itämainen ametisti,
punakeltainen itämainen hyasintti,
sininen itämainen akvamariini, kul-

lankeltainen itämainen topaasi, val-

kea leukosafiiri), spinelli, krysobe-
rylli, berylli (tummanvihreä smaragdi
ja vaalean sinivihreä akvamariini), to-
paasi, hyasintti (= zirkoni), turmaliini
(sinisenä i n d i g q 1 i i 1 1 i, punaisena r u b e 1-

liitti), granaatti (punaisena a 1 m a n-

diini 1. itämainen granaatti, tumman-
punaisena pyrooppi 1. böömiläinen g.,

hunajankeltaisena kanelikivi, smaragdinvih-
reänä d e m a n t o i d i, kellanvihreänä g r o s s u-

laari), opaali, fenakiitti, turkoosi,
krysoliitti (= oliviini) , kordieriitti.
Eri j:en arvo kumminkin vaihtelee melkoisesti
sen mukaan, miten runsaasti kutakin kulloinkin
löydetään ja myös muodin oikkujen mukaan.
Niinpä usein rubiinia ja safiiria pidetään ti-

manttia kalliimpina. Puolijalokiviä ovat vuori-
kide, ametisti, aventuriini, akaatti,
kalsedoni, karneoli, krysopraasi,
onyksi, heliotrooppi, jaspis, katzen-
auge, nefriitti, syaniitti, lasuuri-
kivi, adulaari, labradori, fluoriitti,
m a 1 a k i i 1 1 i. Useat jalokivien nimistä ovat
toisia kuin mineralogiassa samoista aineista käy-
tetyt. Monesti samanvärisillä eri mineraaleilla
on sama nimi. Silloin tavallisesti arvokkainta
lajia sanotaan ,,itämaiseksi", mikä siis ei mer-
kitse löytöpaikkaa, vaan erikoista kauneutta ja

harvinaisuutta. — J. hiotaan timanttijauheeu
tai smergelin avulla erimuotoisiksi. Tärkeimmät
päätyypit ovat briljantti, taffelikivi ja ruusu
iks. n.), joissa kaikissa on vain tasaisia pintoja.

Vahvaväri.set (esim. rubiini ja safiiri) tai sel-

laiset j., joissa näkyy kaunis värileikki (esim.

opaali), hiotaan useimmiten kuperapintaisiksi
(Cabochon-muoto). — Hiotun kiven laajin kohta
on nimeltään rundisti. Tämä erottaa yläosan,

n. s. kruunun 1. paviljongin, alaosasta, kylas-
sista (la ctilasse). — J:en paino ilmaistaan ka-

raateissa (1 k. = 0,207 grammaa). — Eräitä j:iä

on voitu valmistaa keinotekoisesti, esim.

rubiinia ja safiiria. Timantinkin valmistus on
jo monelle tiedemiehelle onnistunut, mutta j :ksi

kelpaavia kiteitä ei vielä ole saatu. Näistä keino-

tekoisista j:istä on erotettava väärennetyt
j., jotka ovat jotain muuta ainetta kuin oikeat,

tavallisesti erikoisesti valmistettua, vahvasti va-

loa taittavaa lasia. N. s. dubleteissa on
vain päällys arvokasta j :eä, alapuoli halvempaa
ainetta; eri osat ovat liimatut yhteen kanada-
l»alsamilla. — J:ien suurin markkinapaikka on
Pariisi, hiontaa taas harjoitetaan enimmän
Amsterdamissa, Lontoossa ja Antverpenissä.
[J. Asehan, ..Kultaseppien käsikirja" (1909);

Dölter, „Edelsteinskunde" (1893).] P. E.

Jalokivisepäntaito, taito muodostella jaloki-

viä koristuksiksi, on osa kultasepäntaitoa. Jo
vanhat egyptiläiset käyttivät jalokiveä sekä si-

uettisormuksissa että rannerenkaissa, kaula-

nauhoissa j. n. e. Kreikkalaiset ja roomalaiset
kiiyttivät niitä kaiverrettuina keruina. Keski-

ajalla varsinkin kirkolliset esineet (pyhäinjään-

nöslippaat, ristit j. n. e.) koristettiin hiomatto-
milla jalokivillä. Vasta renesanssin aikana ru-

vettiin lisäämään jalokivien loistavuutta ja väri-

välkettä fasettihionnalla. Benvenuto Cellini ja

hänen aikalaisensa upottivat kivet metallikupuuu
ja asettivat niiden alle metallilevyn enentämään
loistoa. 17:nnellä ja 18:nnella vuosis. taas käy-
tettiin enimmäkseen ä jour-kiinnitystä, s. o. kivi
on vain laidoiltaan kiinni, takaosa vapaana, niin
että valo pääsee kiven läpi kulkemaan. Jalo-
kivien paino määrätään karaateissa.

Jalokoski, koski Hyrynsalmen reitin itäise.ssä

haarassa Suomussalmen kunnassa. Siitä laskevat
vedet Emäjokeen. K. S.

Jalo'kuoria.iset(Buprestidce), kovakuoriaisheimo
jonka n. 2,700 :sta tähän asti tunnetusta lajista
useimmat ovat kotoisin lämpimistä mai.sta. —
Ruumis pitkäveteinen, taaksepäin .suippeneva.
Enimmät erittäin kaunisvärisiä, metalliliohtoisia
tai kirjavia. Ovat liikkeellä kuumimmassa päi-
vänpaisteessa. Oleskelevat tavallisesti kukissa.
Pääsevät hyvin äkkiä lentoon, sillä lenninsiivet
ovat lepoasennossa peitinsiipien alla levällään
eivätkä poimuihin laskeutuneina kuten useim-
milla muilla kovakuoriaisilla. — Toukat kai-
vavat käytäviään puiden runkoihin. Niiden etu-

maiset ruumiinnivelet muodostavat litteähkön le-

vyn, johon kapea, liereä takaruumis varren tavoin
liittyy. Silmät sekä enimmäkseen raajatkin puut-
tuvat. Suomessa 25 lajia, m. m. vaskenvärinen
20 mm pituinen Ancylochira rustica. Useimmat
harvinaisia, (ks. liitekuvaa Kovakuoriai-
sia.) U, s-s.

Jalokuusi ks. A b i e s.

Jalometallit, ne pysyväiset raskaat metallit,

jotka eivät hapetu (ruostu) ilmassa tavallisessa

tai korkeassa lämpötilassa. Niihin kuuluvat
kulta, hopea ja platina. Elohopeaa sanotaan
puolijaloksi metalliksi. Edv. Hj.

Jalon (ransk. zalö') . 1. Mustaksi ja valkeaksi
tai punaiseksi ja valkeaksi maalattu 3-4 m pitkä
maanmittaustanko, jonka toisessa päässä on pieni

lippu ja toinen pää on varustettu rautapiikillä

maahan pystyttämistä varten. —
• 2. Jalkaväen

harjoituksissa käytetty pieni lippu. U. S:n.

Jalopapukaija ks. Papukaijat.
Jalopeura ks. Leijona.
Jalopeurankita ks. Antirrhinum.
Jalostus ks. Karjanjalostus ja Kas-

vi n j a 1 o s t u s.

Jalostusvaha valmistetaan esim. hartsista (6

osaa), vahasta (3 osaa) ja pellavaöljystä (1 osa)

sulattamalla nämä ainekset yhteen. J:lla sivel-

lään oksastukset ja väliin myös silmikoimiset

ilman pääsön estämiseksi. Samassa tarkoituk-

sessa käytetään sitä myös oksia leikattaessa syn-

tyneiden haavojen sekä viottumien peittämiseksi.

B. W. 77.

Jaloux [zaIiVJ (ransk.), mustasukkainen; ka-

teellinen.

Jalovaara, kylä, maatila ja meijeri Suista-

molla, Soanlahden kirkosta itäänpäin Soanlahden
rajamailla. K. S.

Jalta, piirikuntakaupunki Taurian kuv., Kri-

min etelärannikolla; 19,582 as. (1902). Asema
erinomaisen kaunis, ilmasto terveellinen, lauh-

kea; vuoden keskilämpö -|- 13.4° C. Paljon käy-

tetty virkistj's- ja kylpypaikka. Vieraiden luku

n. 20.000. Kauppa huomattava. Laivaliike l.s
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milj. tonnia (1902). — 4 km J:sta länteen on
keis. huvilinna L i v a d i a. — J. oli vanhana
aikana kreikkalainen, I a 1 i t a nimeltään. Sit-

ten se mainitaan Kalilta, Gialita y. m. nimisenä.

Venäläisen valloituksen jälkeen (1779) se joutui

aluksi aivan rappiolle. E. E. E.

Jaluit [dzalu't], suurin Saksalle kuuluvista

Marshall-saarista Tyynessä valtameressä, 90 km^
n. 1,000 as. On 1887 perustetun J:-kauppa-
seuran asemapaikka.
Jalukiang 1. Y a 1 u k i a n g, myös A m n o k-

g a n g. Kiinan ja Korean rajajoki, laskee 4 km
leveän suun kautta Keltaiseen-mereen. V. 1894

syyskuun 17 p. sen simn luona oli Japanin ja

Kiinan laivastojen välillä kiivas taistelu, jossa

jälkimäinen joutui tappiolle. Noin kuukauden
perästä tapahtui samoilla seurauksilla ottelu ja-

panilaisen ja kiinalaisen armeian välillä. Japa-

nilais-venäläisessä sodassa kulki samoilla seuduin

Japanin sotajoukko Kurokin johtamana J:n
yli voitettuaan venäläiset Tjurentsenin taistelussa

"i p. toukok. 1904. E. E. K.

Jalusjohde, purjeveneen sisälaidalla yksi tai

useampi reikälaite, joiden läpi kuutti 1. jalus-

nuora johdetaan haluttuun paikkaan. F. W. L.

Jalusnuora (kuutti), köysi tai nuora, jolla

purjehdittaessa pidetään purjeen peräpuolinen ala-

kulma paikoillaan. F. W. L.

Jalustasolu ks. Lehti.
Jalustin, puoliympyrän muotoiset, jalustinhih-

noilla satulaan kiinnitetyt metalliset renkaat, joi-

hin ratsastaja nojaa jalkansa.

Jamagata, A r i t o m o (s. 1838) , markiisi, jap.

sotamarsalkka ja valtiomies. Kansalaissodassa

1868 J. taisteli keisarin puolesta sogunia vastaan,

valloitti Nagaokan linnan Ehigossa ja kunnostau-

tui muissa taisteluissa Koillis-Japanissa. V. 1869-

70 J. matkusteli Euroopassa ja tutki varsinkin

Saksan sotilaslaitosta; palattuaan kotimaahan
hän järjesti Japanin armeian saksalaisen mallin

mukaan. V. 1872 hän kohosi kenraaliluutnantiksi.

V. 1877 hän tukahdutti n. s. Satsuma-kapinan.
Seur. vuosina J. oli sota-, sisäasiain- ja oikeusmi-

nisterinä. Maan hallituksessa ollessaan J. toimi

tarmokkaasti sotalaitoksen kehittämiseksi ja hal-

linnon järjestämiseksi saksalaiseen malliin. Kun
1894 sota Kiinaa vastaan syttyi, nimitettiin hänet
sotamarsalkkana Koreaan ja Mantsuriaan mää-
rätyn l:sen armeian ylipäälliköksi. Sittenkuin

hänet jouluk. 1894 oli kutsuttu takaisin Japaniin,

nimitettiin hänet sotaministeriksi ja sai sodan

päätyttyä arvonimen markiisi. Toukok. 1895

hän luopui sotaministerin toimesta ja nimitet-

tiin armeian ylitarkastajaksi. V:n 1898 alussa

hänet nimitettiin Gensuiksi (kenraalisotamarsal-

kaksi), marrask. 1898 ministeripresidentiksi.

Tästä toimesta hän lokak. 1900 erosi. Nimitet-

tiin v. 1903 salaisen valtioneuvoston (sumitsuin)

jäseneksi. Venäläis-japanilaisessa sodassa hänet
nimitettiin kesäk. 1904 Japanin maa-armeian yli-

komentajaksi. E. Ma.
Jamagorod ks. J a a m a.

Jamaica (esp. hama'ika, engl. dz9me'iko). Eng-
lannille kuuluva Länsi-Intian saari; niistä suu-

ruudeltaan kolmas. Pituus, itä-läntistä suuntaa,

230 km, leveys 30-85 km, ala 10,896 km\ — J:n
perusta on poimuttunutta kiteistä liusketta, jossa

on purkautuneita vuorilajeja. Liitu- ja eoseenikau-

den kerrokset peittävät perustaa. Kokonaisuu-

dessaan J. on Haitin eteläisen vuorijonon jatkoa.

Korkein kohta Blue Mountains 2,236 m. Lännessä
on aaltomainen mäkimaa. Pohjoisrannikolla on
sammuneen tulivuoren jäte. Maanjäristyk.set ta-

vallisia: sellainen hävitti Kingstonin 1907. —
Joet lyhyitä, lukuisia. Ilmasto trooppinen

:

Kingstonissa v:n keskilämpö + 26° C, tammi-
kuun +24,8°C, heinäkuun +27,6°C. Enimmän
sadetta touko- ja lokakuussa; varsinaista kuivaa
aikaa ei ole. Koillisessa, pasadin alaisella ranni-

kolla on sademäärä v:ssa 3,548 mm, Kingstonissa
kaakossa 964 mm.— Kasvullisuus trooppi-

nen; metsät avarat (palmu, sinipuu, mahonki
y. m.). Vähäsateisemmilla seuduilla tapaa savan-

neja. Eläinkunta samanlainen kuin Haitin
ja Kuuban: suurempia kotimaisia imettäväisiä

ei ole.— Asukkaat, yhteensä 848,656 (1909), etu-

päässä neekereitä ja mulatteja; v. 1891 oli valkoi-

sia 14,692, lisäksi 10,166 hindulaista kulia. Kan-
sakouluja (1907-08) 683, koulupakkoa ei ole.

Eurooppalaisten J:lle tullessa täällä asuneet nu-

aruak-heimoon kuuluvat intiaanit hävisivät jo

1558 sukupuuttoon; sijaan tuotiin neekeriorjia

(vv. 1680-1786 610.000) työmiehiksi kukoistaville

sokeri-, kahvi-, kaakao-, puuvilla-, indigo-plantaa-

seille. Saaren kukoistavia elinkeinoja (1805

oli täällä esim. 859 sokeritehdasta ja m. m. kah-

vinvienti 10 milj. kg) kohtasi turmio 1833, kun
äkkiä orjuus poistettiin, eikä halpaa työvoimaa
ollut enää saatavissa. Nykyänsä on maanviljelys,

joka yhä edelleenkin on pää-elinkeino, mutta
pienviljelijöiden harjoittama, kääntynyt etu-

päässä hedelmäpuiden (banaani, appelsiini, koo-

kospalmu) viljelyyn. Tärkeimmät vientita-
varat ovat: banaanit (n. 50% viennin koko
arvosta), rommi, kahvi, puutavarat, appelsiinit;

vienti yhteensä 56.2 milj. mk. Tuonti 61 milj. mk
(1908-09). Laivaliike 3 milj. tonnia (sam. v.).

Tärkein kauppasatama ja pääkaupunki King-

ston. Rautateitä 298 km, sähkölennätinjohtoja

1,448 km (1908). Useita merenalaisia kaapeleita

mantereille ja saarille. Hallitusta hoitaa

kuvernööri neuvoston ja lakialaativan kokouksen
avustamana. — Siirtomaan tulot 23,5 milj. mk,
menot 23 milj. mk (1908-09). J:n kuvernöörin

alle kuuluu lisäksi muutamia vähäisiä saariryh-

miä. — J:n löysi Kolumbus 5 p. toukok. 1494.

nimittäen sen Santiagoksi; espanjalaiset

omistivat sen 1509. V. 1655 J:n valloittivat eng-

lantilaiset: heillä on ollut kestettävänä monta
veristä neekerikapinaa, viimeinen 1865.

E. E. K.

Jamaika ks. Jamaica.
Jambi (kreik. iamios, lat. iamius), lyhytpitkä

runojalka, jossa korko on jälkimäisellä tavulla

{>^—); usein j:lla tarknitetaau mainituulaatuisi-<ta

runojaloista muodostunutta säettä. J:n asemesta

voi olla tribrakhys (^^•^) sekä erinäisissä ta-

pauksissa spondee, vieläpä joskus anapesti. J:eja

on tapana yhdistää kaksittain dipodiaksi (ks. t.).

Kreik. runoudessa käytettiin erilaisia jambisia

runomittoja; tavallisimmin esiintyvä on 3 di-

podiaa käsittävä jambinen trimetri (
=

roomalaisten verstts senarius: ks. Trimetri).
Jambinen trimetri, jonka perusmuoto siis on

>- — >^— 1-^ — ^— |^_^—
1^ otettua ensin

käytäntöön iambos-runoudessa (ks. t.) ja pääsi sit-
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temmin kreik. draaman vuoropulielussa miltei yk-
sinvallitsevaksi runomitaksi. — Jambista trimet-
riä on m. m. Runeberg viljellyt „Salaminin kunin-
kaissa". J:ia on paljon käytetty uudempien kanso-
jen runoudessa; tunnetuin jambinen runomitta on
aleksandriini (ks. t.). Onpa suomenkielisessäkin
runoudessa menestyksellä viljelty jambisia mit-
toja. Kun jambit perustetaan korolle, pitäisi suo-
menkielisessä runossa säkeen alussa oikeastaan
olla yksitavuinen sana; yksitoikkoisuuden välttä-

miseksi on ruvettu noudattamaan sitä sääntöä,
että jambi-säkeen alkuun kelpaa sellainen kolmi-
tavuinen sana, jonka keskitavu on pitkä tai

kaikki tavut lyhyet, vrt. myös Blank verse.
Esimerkkinä jambisista säkeistä olkoon Kramsun

:

Läks' joukko reipas, nuori
Lakeilta Limingan,
Sotahan itsens' suori
Uhaksi sortajan.

(E. R-n.)

Jambi-runous ks. I a m b o s-r u n o u s.

Jamblichos ks. lamblikhos.
Jambografi ks. I a m b o s-r u n o u s.

Jamburg ks. J a a m a.

James [dSeimzJ, Jaakko nimen engl. muoto.
James [dzeimzj, Henry (s. 1843), amer. kir-

jailija, opiskeli ensin lakitiedettä, mutta siirtyi

sitten kokonaan kirjallisuuden alalle. Muutti 1869
Englantiin, oleskellut paljon myös Italiassa ja

Ranskassa. Hänen maineensa perusti taiteilija-

romaani „Roderick Hudson" (1875). J. on hyvin
tuottelias romaaninkirjoittaja ja merkillinen
siitä, että tuotteliaisuudestaan huolimatta jak-

saa pysyä samalla korkealla taiteellisella tasolla.

J:lle ominaista on erittäin vaikeiden probleemien
käsittely ja erinomaisen vaikuttava selkeä tyyli.

Hän halveksii jännittävää toimintaa ja ulkonai-
sia vaikutuskeinoja, minkä vuoksi ei nauti yleis-

suosiota. Mutta Englannin ja Ameriikan kirjalli-

suuden tuntijat mainitsevat häntä Balzacikseen.
Hänen lukuisista romaaneistaan ja novelleistaan

mainittakoon: ,,The passionate pilgrim" (1875),

„The American" (1877), „The Europeans" (1878),

„Daisy Miller" (1879), „Washington Square",
„The portrait of a lady" (1881), „The tragic muse"
(1890), „What Maisie knew" (1897), „The awk-
ward age" (1899), „The sacred fount" (1901),

„The Wings of the dove" (1903). J. on kriitikko-

nakin etevä, kuten esim. teoksissa ,,French poets

and novellists" (1878) ja „Partial portraits"

(1886). J. E-l.

James {dzeimzj, William (1842-1910), amer.
filosofi, synt. Nevv Yorkissa, tutki ensin lääketie-

dettä mutta antautui sitten sielutieteeseen, oli

1872-1907 ensin vähän aikaa fysiologian opetta-

jana, sitten sielutieteen ja filosofian professorina
Harvard-yliopistossa Massachusettsissa. Herätti
huomiota etevillä sielutieteen esityksillä, ,,Prin-

ciples of psychology" (2 os., 1891) ja lyhyempi
oppikirja „Text-book of psychology" (1892) ; on
mieltäkiinnittävästi käsitellyt uskonnollisen elä-

män sielutiedettä teoksessa „The varieties of reli-

gious experience" (1902). Teoksissaan „The will

to believe and other essays" (1897), „Pragma-
tism" (1907) ja „The meaning of truth" (1909)

y. m. hän on kehittänyt omituisen filosofisen oppi-

suunnan, jota hän nimittää pragmatismiksi ja
joka on saanut paljon kannattajia, etenkin Ame-
riikassa ja Englannissa. A. Gr.

41. in. Painettu ^/^ 11.

Jameson [dzeimsgnj, Leander Starr (s.

1853), etelä-afr. politikko, tuli 1877 lääketieteen
tohtoriksi, muutti seur. v. terveyssyistä Etelä-
Afrikkaan, missä ensin toimi lääkärinä Kimber-
leyssä ja joutui Cecil Rhodesin ystävyyteen; oli

v:sta 1891 Englannin Etelä-Afrikan kauppaseu-
ran hallitusmiehenä Masona-maassa ja sittemmin
myöskin Matabele-maassa; teki jouluk. 1895 muka-
naan n. 400 miestä hyökkäyksen Transvaaliin ku-
kistaakseen sikäläisten uitlanderien kanssa presi-
dentti Krugerin ja buurien vallan, mutta voitet-
tiin ja pakotettiin 2 p. tammik. 1896 antautumaan;
J:n yritys („the Jameson raid") vaikutti tuntu-
vasti Englannin ja Transvaalin välien kiristymi-
seen seur. vuosina. J. luovutettiin Englannin hal-
litukselle ja tuomittiin 15 kuukauden vankeuteen,
mutta laskettiin terveyssyistä vapaaksi jo jouluk.
1896. Hän otti 1899-1900 osaa buurisotaan, valit-
tiin 1900 Kap-maan parlamenttiin ja tuli Cecil
Rhodesin kuoltua 1902 Etelä-Afrikan kauppaseu-
ran johtajaksi; oli 1904-08 Kap-maan pääministe-
rinä ja otti 1907 osaa Lontoon siirtomaakonfe-
renssiin; toimi hallituksesta erottuaan englanti-
laisen vastustuspuolueen johtajana innokkaasti
Etelä-Afrikan liittovaltioiden aikaansaamiseksi ja
oli tätä varten 1909 yhtenä Kap-maan valtuutet-
tuna Englannissa. J. F.
James River [dzeimz rivg], 720 km pitkä joki

Virginian valtiossa Yhdysvalloissa, yläjuoksu
koskirikas (m. m. kauniit Balcony-putouk.set) , ala-

juoksusta 393 km kulkukelpoista, josta 240 km,
Richmondista alkaen, on 5,5 m syvä. E. E. K.
Jamestown [dzeimstaun] . 1. S:t Helenan-saa-

ren pääpaikka; hiili-asema. — 2. Kaupunki Yh-
dysvalloissa New Yorkin valtiossa; 26,160 as.

(1905), joista enemmän kuin puolet ruotsalaisia.— 3. Kaupunki Virginiassa; vanhin engl. uutis-

asutus Pohjois-Ameriikassa, 1607 perustettu, oli

v:een 1699 siirtokunnan pääkaupunki. E. E. K.
Jämin [zamä'], Jules Celestin (1818-80),

ransk. fyysikko, tuli 1852 ficole polytechniquen
ja 1863 Sorbonnen fysiikan professoriksi sekä
1868 Academie des sciences'in jäseneksi. — J.

suoritti tärkeimmät tutkimuksensa valo-opin,
magnetismin ja sähköopin alalla. Hän on esim.
tutkinut veden ja kaasujen valo-opillisia taite-

indeksejä, valon heijastumista metallien pin-

nasta, Newtonin väri renkaita, magneettien raken-
netta, Ampören elektrodynamisen peruskaavan
vakioitten suuruutta j. n. e. Hän suunnitteli tai-

tavasti useoita fysikaalisia koneita. Hänen teok-

sistaan on mainittava Suomen yliopistossakin

vuosik3'mmeniä käytetty: ,,Cours de physique de
r^cole polytechnique" (4:s pain. 1885-91; 3 täyte-

nid. 1896-1906). V. S:n.
Jan, Karl von (1836-99), saks. filologi, jul-

kaisi m. m. arvokkaita tutkielmia mkreik. musii-

kista, sekä uuden kriitillisen kokoelman mkreik.
musiikkikirjailijain teoksia („Musci scriptores

grseei", 1895), ynnä mkreik. sävelmäjätteitä

(1899). /. K.
Jana, kahden pisteen rajoittama suoran viivan

osa.

Jana, 1,050 km pitkä, Jäämereen laskeva joki

Itä-Siperiassa, Sen varrella kaupungit Verho-
jausk ja Ustjansk.

Janakkala. 1. Kunta, Hämeen 1., Hauhon
khlak., Vanajan-Janakkalan nimismiesp.; kir-

kolle Turengin asemalta 5 km; 403,8 km^ joista
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viljeltyä maata 9,783 ha (1901); 55,79i6 manttaa-
lia, talonsavuja 124, torpansavuja 228 ja muita
savuja 599; 7,639 as. (1907), joista ruotsinkielisiä

n. 2 7c; 834 hevosta, 3,011 nautaa (1908). —
Sivistyslaitoksia: kansakouluja 11 (opett. 17).

Kunnanlääkäri. Teollisuuslaitoksia : Tervakos-

ken paperitehdas (1818. yhtiö 1864), Viralan sprii-

ja hiivatehdas (per. 1885), Nääsin naulatehdas,

useita myllyjä (kuten Laurilan, Löyttymäen, Rau-
haniemen, Turengin ja Viralan) sekä sahoja (Löyt-

tymäen, Lutherin, Rauhan ja Viralan).— 2. Seu-
rakunta, keisarillinen, Porvoon hiippak., Hä-
meenlinnan rovastik. : mainitaan seurakuntana
ainakin jo 1431. Kirkko kivinen, keskiaikainen

(muutettu ristikirkoksi 1849). [A. O. Heikel,

..Kertomus muinaisjäännöksistä Hauhon kihla-

kunnassa". Vet. soc. bidrag n:o 29.] K. S.

Janakkalan tuomiokunta käsittää Sääks-

mäen ja Kalvolan; Lopen ja Rengon; Hattulan,

Janakkalan ja Hausjärven; Hattulan, Tyrvännön,
Hämeenlinnan maaseurak. käräjäkunnat. Turun
hovioikeuden alainen. K. S.

Jananuskoski 1. Hämekoski, koski Läs-

kelänjoessa n. 4 km Jänisjärvestä etelään Rus-

kealan ja Suistamon rajalla. Sen suuruutta ku-

vaa kansanrunon toisinto: ,,— — ei ole Vuok-
sen voittanutta. Jananuk-sen jaksanutta, ".

K. S.

Janaslahti, Laatokan lahdelma Impilahdella;

höyrylaivalaituri ja lastauspaikka, 4 km länteen-

päin Impilahden kirkolta, jonne ke-säisin laivalla

kuljetaan juuri J :n laiturin kautta.

Jandus-lamppu ks. K a a r i 1 a m p p u.

Janet [zane']. 1. Paul J. (1823-99), ransk.

filosofi, oli filosofian opettajana m. m. Strass-

burgissa, v:.sta 1864 filosofian historian profes-

sorina Pariisin yliopistossa; esitti Cousin'in pe-

rustaman idealistisen oppisuunnan mielipiteitä

lukuisissa, osaksi yleistajuisissa ja hyvin mo-
nissa painoksissa levinneissä teoksissa, niink.

esim. „La famille; legons de philosophie morale"

(1855), „Philosophie du bonheur" (1862), ..Histoire

de la science politique dans ses rapports avec la

morale" (2 os., 1872), ,,Les causes finales" (1876),

..Histoire de la philosophie; les problemes et

ies 6coles" (yhdessä G. Seailles'in kanssa. 1887),

,,£16ments de la philosophie scientifique et de

la philos. morale" (1890), ,,Principes de meta-

physique et de psyjhologie" (1897).

2. Pierre J. (s. 1859), edellisen veljenpoika,

ransk. sielutieteilijä, on toiminut filosofian opet-

tajana eri lyseoissa, sittemmin sielutieteen pro-

fessorina Collöge de Francessa sekä Salpetrifere

sairashuoneen psykologisen laboratorin johtajana.

On julkaissut m. m. etevät teokset ,,L'automa-

tisme psychologique" (1889) ja „Les obsessions

et la psychasth6nie" (1903), joilla hän on hyvin

ansiokkaasti edistänyt sairaudenomaisten sielun-

tilain tutkimista. A. Gr.

Jangtsekiang 1. Y a n g t s e k i a n g (s. o. si-

ninen joki), Kiinan pisin joki, n. 5,000 km, vesi-

alue n. 2 milj. km^ osa sen juoksusta vielä tun-

tematonta. Lähdejoet Naptsitaiulanmuren ja Mu-
russu alkavat 6,000 ja 3,990 m yi. merenp. Ti-

betissä. J. virtaa ensin (Dotsu, Tungtienho ja

Kinsakiang nimisenä) kaakkoista ja eteläistä

suuntaa vuoristomaisemien halki, kääntyy itään

ja koilliseen jo ennen tuloaan ,
.Punaiseen pai-

nanteeseen". Tänne asti J. on laskenut niin

paljon, että se Suifun luona (nyt saaden nimen
Takiang, „Iso virta") on ainoastaan n. 300 m
yi. merenp. Täällä ,,Punaisen alanteen" portilla

J:n kulkukelpoisuus alkaa. Vähää ennen Itsan-
gia lakkaavat vuorirannat ja J. virtaa Hukvan-
gin alluvionien peittämälle tasangolle. Tämä on
Kiinan varsinainen keskus. Kolme suurta kulku-
kelpoista lisäjokea laskee täällä J:iin: vas. Han-
kiang, oik. Juenkiang sekä Hengkiang, jotka
ennen J:iin laskemista yhtyvät suureen Tungtin-
gin järveen. J :u muita lisäjokia on Jalunkiang,
Minkiang, Kialing vas., \Vukiang oik., sam. Po-
jang-järven kautta Kankiang. J:n suu on
40-50 km le-, eä. — J:n merkitys Kiinalle liike-

väylänä on arvaamaton; enemmän kuin 100
.suurta kaupunkia on sen ja sen lisäjokien var-

silla, m. m. T.sinkiang, Nangking, Kiukiang
Wutsang, Hankau, Hanjang; Sanghai on J:n
äuistamossa. E. E. K.
Janiculum [jäni'-], myös Janiculus

(m o n s) (< Janus, ks. t.), it. Gianicolo, „Januk-
sen kaupunki"', Rooman piiriin kuuluva kukkula
Tiber-joen oikeanpuolisella rannalla, linnoitettiin

ja yhdistettiin sillalla kaupunkiin perintätiedon

mukaan jo kuningasajalla, mutta liitettiin siihen

varsinaisesti vasta Augustuksen aikana 14:nä
kaupunginosana, vrt. Rooma. K. J. E.
Janin [zutiä'], Jules Gabriel (1804-74),

ransk. kriitikko ja romaaninkirjoittaja, oli v:sta

1836 alkaen ..Journal des Debats" lehdessä lähes

40 vuotta kirjallisuus- ja teatteriarvostelijana,

jossa toimessaan hän usein mukautui yleisön

vailitelevaan makuun. Alussa hän oli roman-
tikko, mutta siirtyi myöhemmin romantismia
vastustavaan „£cole du bon sens" suuntaan. V.

1870 hän valittiin Sainte-Beuven seuraajaksi

Ranskan akatemiaan. J:n huomattavimmat ar-

vostelut ilmestyivät koottuina nimellä ,,Histoire

de la litterature dramatique" (1853-58, 6 nid.),

joka teos etupäässä on säilyttänyt hänen nimensä
jälkimaailmalle. J:n muista kriitillisistä teok-

si.sta mainittakoon „Beranger et son temps"
(1866), „Lamartine" (1869), ,.Alexandre Dumas"
(1870) ja ..Francois Ponsard" (1872). [Piedag-

nel. ..Jules J." (3: s pain. 1883).] J. H-l.

Janina, eräs pienistä planeeteista.

Janina, Jania 1. Joannina. 1. Vilajeetti

Turkissa, Etelä-Albaniassa. 17,900 km=, 527,000

as. — 2. Edellisen pääkaupunki; 20-30,000 as.,

joista puolet kristittyjä, enimmäkseen kreikka-

laisia. Huomattava teollisuus (kulta- ja hopea-

koru-ompeleita) ja kauppapaikka. — J. on vanha,.

1100-luvulla keisari Johannes Komnenoksen uudes-

taan rakentama, sitten normannien hävittämä;

1422 sen valloittivat turkkilaiset. Ali'n, J:n pa-

san hallitusvuosina 1788-1822 se oli loistoisa, eu-

rooppalaistunut. E. E. K.

Janitsaari-musiikki, pelkistä puhallus- ja

Ivömäsoittimista koottu orkesterimusiikki.
/. ii:.

Janitsaarit (turk. jeni' fse?i' = uusi joukko).

Turkin sulttaanin Orkhanin 1330 perustama
jalkaväki, johon ensiaikoina otettiin ainoastaan

miehiä, jotka lapsina oli ryöstetty kristityiltä

vanhemmilta ja kasvatettu muhamettilaisiksi.

J:ien luku kasvoi vähitellen yhä suuremmaksi,

niin että se 1800-luvun alussa nousi päälle 100,000'

miehen. Samalla heidän vaikutuksensa ja val-

tansa lisääntyi, niin että he alussa oltuansa
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sulttaauien luotettavimmat miehet ja sokeat väli-

kappaleet muuttuivat vaaraksi ja kiusaksi lier-

roilleusa, oikeaksi maanvaivaksi. Osman II jo

yritti hajoittaa j. mutta sai hengellään maksaa
yrityksensä (1622). Vasta Mahmud II :n onnis-
tui 1826 saada janitsaari-laitos lakkautetuksi.
Xoiu 15,000 janitsaaria surmattiin ja 20.000 kar-
koitettiin. [Essad Efendi, ..Precis historique de
la destruction des janissaires" (ransk. käänt.
Caussin de Perceval, 1833).] K. T-t.

Jankau 1. Janko w, kauppala Böömissä. 47
km. koill. Praagista. — J:n taistelussa 6 p. maa-
lisk. 1645 L. Torstensou voitti 15,000 miehellä
Hatzfeldin johtaman samansiuiruisen itävaltalais-

armeian.
Jankkoaura, työase jankon kuohkeuttami-

seen avonaisesta kyntövaosta käsin: se kul-

kee siis aina kääntöauran jälessä. J:n pääosana
on tavalliseen auranojakseen liittyvä tasasivui-

nen vannas, joka ei ,,käännä" maata, vaan ainoas-

taan kuohkeuttaa sitä. Työmäärä ja voimatarve
ovat yleensä samat kuin tavallisella kääntö-
auralla (ks. t.). /. A. S.

Janko, Janos fjarjkö jänos] (1868-1902),

unk. kansa- ja maantieteilijä. Nimitettiin 1892
kansatieteen apuopettajaksi Budapestin yliopis-

toon ja 1894 Unkarin kansallismuseon kansa-
tieteellisen osaston johtajaksi. Unkarin maan-
tieteellisen seuran monivuotinen sihteeri. Teki
tutkimuksia 1888-89 Egyptissä ja Tunisissa.

1890-91 Ranskan ja Englannin maantieteellisissä

ja etnografisissa laitoksissa, 1907-08 Suomen ja

Venäjän huomattavimmissa museoissa sekä ost-

jaakkien keskuudessa. Järjesti kansantieteellisen

osaston Unkarin millenium-näyttelyyn 1896. J.

julkaisi paitsi väitöskirjaansa ,,Kreivi Möricz
Beuyovszky maantieteilijänä"' ja pääteostaan ,,Un-
karilaisen kalastuksen alkuperä" (1900) tutkimuk-
set Niilin deltasta, Kaukaasian ja Keski-Aasian
kansoista, Kalotaszegin unkarilaisista, unkarilais-

tyypeistä, y. m. Pienempiä kirjoituksia ilmestyi

häneltä aikakauskirjassa ,,Ethnographia", johon
hän loi erityisen museo-osaston. J. oli alallaan

tavattoman innostunut työmies ; uusien herättei-

den antajana hänellä onkin suuri merkitys.

V. T. S.

Janko, P ä 1 [jaqkö pälj (s. 1856), unk. pianisti,

keksi 1882 uuden pianoklaviatuurin, johon kuu-
luu 6 koskettimistoa pengermäisesti toistensa ylä-

puolella. Täten rakennetulla soittimella on monta
teknillistä etua tavallisen rinnalla. V:sta 1886
J. teki konserttimatkoja saattaen keksintönsä
tunnetuksi ja saavuttaen huomattavaa menes-
tystä; asettui 1892 Konstantinopoliin. /. K.
Jankow ks. J a n k a u.

Jankovits de Mirievo, Fedor Ivanovit!
(1741-1814), kansanopetuksen järjestäjä, oli van-
haa Unkariin siirtynyttä serbialaista sukua.
Opiskeltuaan Wienin yliopistossa hän tuli Etelä-

Unkarin serb. koulujen tarkastajaksi, jossa toi-

messa hän järjesti paikkakunnan kansanopetuk-
sen ja toimitti kouluihin serbialaiset oppikirjat.

Tämän johdosta hän sai aatelisarvon. Kimlles-
saan Itävallan äsken toimeenpannusta kansa-
koululaitoksesta Katariina II tahtoi Venäjälläkin
panna alulle kansanopetuksen ja kutsui Joosef
II :n suosituksesta J:n järjestämään Venäjän
kansakoululaitosta Itävallan mallin mukaan. V.

1782 asetetun komitean suunnitelma, jonka J. oli

sepittänyt, vahvistettiin vielä samana vuonna.
J. johti myöskin v:een 1785 Pietariin perus-
tettua pääkansakoulua, jossa valmistettiin etu-
päässä opettajia, ja toimitti kouluissa tarvittavat
oppikirjat. Niinikään järjestettiin sota- ja tyttö-
koulut J:n ohjauksen alaisina Itävallan mallin
nuikaan. Pietarin tiedeakatemian toimesta hän
julkaisi 1791 täydennetyn uuden laitoksen Pal-
laksen kokooupanemasta ,.Kaikkien kielten ver-
taileva.sta sanakirjasta". V. 1803 hän tuli vasta
perustetun kausanvalistusministeriön yhteydessä
toimivan kouluylihallituksen jäseneksi, mutta
erosi virastansa 1804 kadotettuaan kaiken vai-

kutusvaltansa. J. J. M.
Jan Mayen, yksinäinen saari Pohjois-Jääme-

ressä Islannista koill.; 413 km^ keskikohta ai-

noastaan 3 km leveä. Synnyltään nuorvulkaa-
ninen. Koillisosan täyttää jäätikköjen peittämä
Beerenberg (2,545 m). Lounaisosa on ylätasan-
koa. Vuoden keskilämpö — 2,3° C. Kasvi- ja
eläinkunta köyhä, ympäröivä meri sitävastoin
kalarikasta. — J. M. on asumaton, ilman omis-
tajaa. — Sen löysi 1611 Jan Mayen. E. E. K.
Jannequin [zankä'], C 1 e m e n t, ransk. kuo-

ronsäveltäjä 16:nnelta vuosis., Josquin de Pres'n
oppilas. Sävelsi messuja, motetteja, 80 psalmia,
Salomonin sananlaskut (ransk. runomittaisina),
sekä useita kuuluisia ,,ohjelma"-sävellyksiä, kuten
kuvauksen Malegnanon taistelusta, Boulognen
piirityksestä, metsästysretkistä, mustasukkai-
suuden ja panettelun purkauksista, lintujen lau-
lusta y. m. Useita J:n kuorolauluja on painettu
Experfin kokoelmaan: Maitres musiciens de la
renaissance frangaise. /. ii.

Jannsen, Johann Woldemar (1819-90)

,

vir. kansankirjailija ja heräävän Viron moni-
puolinen toimihenkilö. Oli alussa lukkarina
ja opettajana Liiviumaalla syntymäpitäjässään
Wändrassa, jossa hän sai sekä herätystä että oh-
jausta Viron sivistys- ja kirjallisuushistoriassa
tunnetulta kirkkoherra K. Körberiltä. Huoma-
tuksi J. tuli ensiksikin innokkaasti harjoitta-
mallaan hartauskirjojen tuotannolla. Hengellis-
ten ja soitannollisten harrastustensa ohessa hä-
nen lempiajatuksiaau varhaisesta nuoruudesta
lähtien oli vironkielisen sanomalehden julkaise-

minen. Mutta koska Nikolai I:n hallitiiksen ai-

kana sellaista tuumaa pidettiin ,,ennenaikaisena",
alkoi J. 1848 sanomalehden sijasta julkaista ,,Sö-

numetooja" nimistä kansantajuista kirjasarjaa,

joka sisälsi pääasiallisesti saksasta käännettyjä,
mutta Viron oloihin sovellettuja kertomuksia ja

saavutti sujuvan esitystapansa vuoksi tavattoman
kansansuosion. Muutettuaan Pärnun kaupunkiin
alkeiskoulun opettajaksi hän sai 1856 vihdoin
kauan kaivatun luvan perustaa vironkielisen sa-

nomalehden. Se alkoi ilmestyä 1857 „Pärno Posti-

mees" nimisenä viikkolehtenä ja siitä lähtien on
virolainen sanomalehdistö edistynyt yhtäjaksoi-

sesti ja keskeytymättömästi. V. 1864 J., joka
oli luopunut opettajatoimestaan, ryhtyi julkaise-

maan toimittamaansa sekä myöskin kustanta-

maansa lehteä „Eesti Postimees" nimisenä Tar-

tossa. V. 1865 J. perusti Tarttoon ensimäisen
virolaisen ,,Wanemuine" nimisen lauluseuran;

otti osaa ,,Eesti kirjameeste seltsin" ja ,,Eesti

pöllumeeste seltsin" peru.stamiseen. J. oli rau-

haa rakastava, mielipiteiltään vanhoillinen, mikä
esiintyi siinäkin, että hän lukijakuntansa tottu-
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muksia noudattaen pysyi kauan kiinni vanhassa

virolaisessa oikeinkirjoituksessa, kirkollismieli-

nen ja hänen kunnioituksensa hallitusta ja kor-

keampia säätyjä kohtaan oli rajaton. Vastoin

Kreutzwaldia, jonka päämääränä oli Viron kan-

san sivistyksellinen itsenäisyys, J. sekä valtiol-

lisessa että sivistyksellisessä suhteessa koetti py-

syä sovinnollisessa yhteistyössä Itämeren maa-
kuntain saksalaisten kanssa. Oltuaan parikym-

mentä vuotta Viron julkisen elämän ensimäis-

ten epävarmojen askelten ohjaajana hän sai

80-luvulla väistyä C. R. Jakobsonin johtaman
jyrkemmän suunnan tieltä. Yleensä on J:n
merkitystä Viron sivistyshistoriassa liioiteltu,

varsinkin mitä tulee hänen kirjalliseen toi-

mintaansa kertojana, runoilijana ja draamankir-

joittaiana.
"'

' G. S.

Jano, se tunne, juomisen kaipuu, joka meille

ilmaisee, milloin ruumis tarvitsee nestettä, etu-

pilässä vettä, nauttiakseen. Erityiset olot voivat

ylenmäärin lisätä luonnollista janontunnetta;

tällaisia ovat: runsas virtsan- tai hien-eritys,

vatsuri y. m., jotka ovat omiansa riistämään

ruumiista paljon vettä; saman vaikutuksen tekee

myöskin kova kuume; sokeritaudissa vallitsee

erityisenä tunnuksellisena taudinmerkkinä muun
muassa alituinen jano, mikä etupäässä aiheu-

tunee tavattoman runsaasta virtsan erittymisestä.

(M. 0-B.)

Jansen (Jansenin s), Cornelius (1585-

1638), alankom. jumaluusoppinut, opiskeli ju-

maluusoppia Leuvenin yli-

opistossa; tultuaan saman
yliopiston opettajaksi J.

ahkerasti tutki Augusti-

nuksen teoksia ja omaksui
tämän kannan kysymyk-
sessä synnistä ja armosta.

Erään ystävänsä kanssa
hän teki suunnitelman ka-

tolisen kirkon uudistami-

seksi. Huolimatta jesuiit-

tain vehkei.stä J. nimitet-

tiin Leuvenin yliopistoon

Raamatun professoriksi

Cornelius Jansen. 1630. Moitittuaan Rans-
kan silloista politiikkaa

ja kardinaali Richplieu'tä hänen liitostaan protes-

tanttisten kerettiläisten kanssa J. kohosi Yper-

uin piispanistuimelle. V. 1640 julkaistiin hänen
kootut teoksensa nimellä ,,Augustinus, sen doc-

trina S. Augustini de humanse naturse sanitate,

scgritudine, medicina adversus Pelagianos et Mas-
sulienses" (3 nid.). Siinä filosofia julistetaan

juuri pelagiolaisen harhaoppisuuden lähteeksi ja

sen vuoksi erotettavaksi teologiasta. Ihminen luo-

tiin hyväksi, mutta vapaana olentona hän voi

rakastaa itseään oman täydellisyytensä takia ja

juuri siinä olikin lankeemuksen mahdollisuus.

Lankeemuksen jälkeen perisynti kulkee polve.sta

polveen pahana luontona. Koska siis ihmisen

syntisyys oli olennaisesti tällainen sielun sairaus,

käsitti J. armon parannuskeinoksi ja Vapah-
tajan vapahtaja-lääkäriksi. Vanhurskauttaminen
ei ole armon jakamista ihmisille, vaan armon
asumista ihmisessä (protestantteja vastaan). J.

hyväksyi myös predestinatsioniopin. „Augusti-

nus" herätti jesuiittain ke.sken ankaran myrskyn

ja paavi Urbanus VIII kirosi 1642 J:n kirjan

(bulla In eminenti). Mutta useat yhtyivät hänen
mielipiteisiinsä ja Ranskassa muodostui j a n s e-

n i 1 a i n e n puolue, jonka huomattavimpia johta-

jia oli Antoine Arnauld ja jolla oli erikoinen tyys-

sijansa Versailles'in läheisessä Port Royalin luos-

tarissa. Jansenilaisuuteen liittyi myös
kuuluisa matemaatikko ja ajattelija Blaise
Pascal, jonka ,,Maaseutukirjeet" (,,Lettres pro-

vinciales", 1656-57) antoivat melkeinpä kuolin-

iskun jesuiittain maineelle paljastamalla heidän

periaatteidensa siveellisen ala-arvoisuuden. V. 1653

Innocentius X:n antamassa bullassa viisi janse-

nilaisten oppilausetta julistettiin kerettiläisiksi,

jolloin he kyllä sanoivat alistuvansa paavin us-

konnollisissa kysymyksissä langettamiin tuomioi-

hin, mutta väittivät samalla, ettei kirotuissa

lauseissa ollut sitä ajatusta, jonka paavi niihin

oli pannut. Paavi Aleksanteri VII väitti kui-

tenkin noiden lau.seiden tulleen kirotuiksi juuri

siinä mielessä, minkä jansenilaiset niissä sanoivat

olevan. Jansenilaiset vastasivat olevan kysymyk-
sessä puhtaasti historiallisen kysymyksen (qties-

tion du fait), josta paavi ei saanut langettaa

tuomiota; kirkolla oli valta lausua ratkaisunsa

oikeuskysymyksestä {question de droit). Ranskan
kuningas Ludvik XIV asettui paavin puolelle

1660. Useat hengelliset joutuivat vainonalaisiksi

kieltäytyessään tottelema.sta paavia ja kuningasta.

Vihdoin täytyi kuitenkin paavi Klemens IX: n
tehdä sovinto (1668), joka samalla merkitsi jan-

senilaisten voittoa ja sitä lisäsi Innocentius

XI :n bulla (1679), jossa kirottiin 65 je.suiittain

siveysperiaatetta. Paavi Klemens XI aloitti uu-

den taistelun jansenilaisia vastaan, Port Royal
suljettiin 1709 ja hävitettiin 1710; bullassa „Uni-

genitus" (1713) kirottiin jansenilaisen papin Pas-

quier Quesnelin U:n T:n selityksistä 101 lausetta.

Jansenilaiset panivat vastalauseen ja vetosivat

(a p p e 1 1 a n t i t) kirkolliskokoukseen. V. 1718

appellantit julistettiin pannaan. Parlamentti ei

ensin hyväksynyt sitä, mutta kardinaali Fleury'n

toimesta ,,Unigenitus" hyväksyttiin valtakunnan-

laiksi. Ankaran sorron alaisena jansenilaisuus oli

luonteeltaan muuttunut mystilliseksi ja 'intoile-

vaksi liikkeeksi. — V. 1723 muodo.stettiin Alanko-

maissa jansenilais-katolilainen, vieläkin toimiva

erikoi-skirkko, n. s. Utrechtin kirkko, jota johta-

vat Utrechtissa asuva arkkipiispa ja Haarlemin
ja Deventerin piispat. Jokainen piispanvaali alis-

tetaan paavin vahvistettavaksi, joka tavallisesti

vastaa pannalla. Valistusajalla väärinkäytettiin

jansenilais-nimitystä, kun sillä tarkoitettiin val-

tiollisia ja u.skonnollisia vallankumouksellisia.

L. H.

Jansenilaisuus (j ansenismi), Cornelius

Jansenin (ks. t.) oppi ja hänestä alkunsa saanut

uskonnollinen suunta. — Jansenilainen
( J a n s e n i s t i), jansenilaisuuden kannattaja

(ks. Jansen, Cornelius).

Jansenistit ks. Jansen, C.

Janson, Julij Eduardovits (1835-92),

ven. tilastotieteilijä, toimi luennoitsijana Pietarin

yliopistossa ja useissa muissa ylemmissä oppilai-

toksissa, kutsuttiin 1875 sisäasiainministeriön

tilastollisen neuvo.ston jäseneksi, oli v:sta 1881

Pietarin kaupungin tilastollisen toimiston johta-

jana ja v:sta 1884 ven. terveydenhoitoseuran ti-

lastollisen osaston esimiehenä; pani toimeen ja
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järjesti Pietarissa 1881 ja 1890 yleiset väenlas-
kut ja käsitteli niiden tuloksia tavalla, jota sit-

ten noudatettiin muidenkin Venäjän suurten kau-
punkien väenlaskuissa; julkaissut useita muita-
kin tilastollisia tutkimuksia, joita pidetään alal-

lansa erinomaisen etevinä, m. m. 1869-70 Lou-
nais-Venäjän viljantuotannosta ja kaupasta. Eri-

koista huomiota herätti hänen tutkimuksensa
talonpoikien maapalstoista ja maksuista (1877),
jossa hän paljasti Venäjän talonpoikain viheliäi-

sen aseman ja esitti keinoja sen parantamiseksi.
Mainittavat ovat myöskin hänen teoksensa „Ve-
näjän ja Länsi-Euroopan valtain vertaileva ti-

lasto" (1878-80) ja hänen tilastotieteen teoriaa
esittävät luentonsa. J. F.
Janson, Kristofer Nagel (s. 1841), norj.

kirjailija, opiskeli aluksi teologiaa ja julkaisi sit-

ten ,,landsmaal"illa kaksi novellia ,,Fraa bygdom"
(1866). Sen jälkeen ilmestyi „Norske dikt" (1867),
kertomukset ,,Ei slaastkjempa" (1868), „Han og
ho" (1868), „Marit Skjolte" (1868), „Torgrim"
(1872), „Den bergtekne" (1876), „Smaastykka"
(1876), eepillinen runoelma ,,Sigmund Bresteson"
(1872), draamat „Jon Arason" (1872) ja „Aus-
tanfyre soi og vestanfyre maane" (1879) sekä
kirjakielellä „En kvindeskjsebne" (1879). Hänen
suurissa historiallisissa romaaneissansa ,,rraa

dansketidi" (1875) ja „Vore bedsteforseldre" (1882,

myös kirjakielellä) on erinomaisia yksityiskohtia,

mutta sommittelultaan ne ovat puutteellisia. V.

1876 J. tuli Vonheimin kansanopiston opettajaksi
Gausdaliin ja sam. v. suurkäräjät myönsivät hä-

nelle kirjailija-apurahan, josta hän kuitenkin luo-

pui muuttaesssaan (1882) unitaaripapiksi Ame-
riikkaan. Kuvauksia norjalaisten siirtolaisten

elämästä ovat »Prseriens saga" (1885), ,,Nord-

ma;nd i Amerika" (1887), „Et arbeidsdyr" (1889).

Palattuaan kotimaahansa (1892) hän perusti

(1895) unitaariseurakunnan. Myöhemmin hän on
julkaissut: romaanin „Sara" (1891), kertomuksen
„Den fredlese" (1894), romanssikokoelman ,,KJ8er-

lighedshoffet i Narbona" (1894), kertomukset
„Liv" (1897), „Ensom" (1903), „Alv Pave" (1904)

sekä satunäytelmän „Asgeir Kongsson" (1902).

E. S.

Janson [zäsö'], Paul (s. 1840), belg. politikko,

toimi v:sta 1862 asianajajana Brysselissä; on
v:sta 1877 ollut ajoittain edustaj.akamarin, ajoit-

tain senaatin jäsenenä; pienen radikaalisen ryh-

män johtaja. J., joka on voimakas puhuja, on
käynyt kiivasta taistelua sekä klerikaaleja että

vapaamielistä puoluetta vastaan varsinkin ääni-

oikeuskysymyksessä; otti 1890-93 innokasta osaa
agitatsioniin yleisen äänioikeuden aikaansaami-
.seksi ja 1902 niiden mielenosoitusten toimeenpane-
miseen, jotka olivat suunnatut Belgiassa vallitse-

vaa lisä-äänijärjestelmää vastaan. J. F.

Janssen, Johannes (1829-91), saks. histo-

rioitsija, cli v:sta 1854 opettajana Mainin Frank-
furtin kaupunkikymnaasissa, vihittiin katoliseksi

papiksi 1860, oli 1875-76 Preussin edustajakama-
rin jäsenenä ja nimitettiin 1880 apostoliseksi pro-

tonotaariksi ; kieltäytyi ottamasta vastaan hänelle

tarjottua pyhänistuimen arkistonhoitajan virkaa
ja kardinaalin arvoa. J. on katolisen historian-

tutkimuksen etevimpiä edustajia ja Saksan harva-

lukuisista katolisista oppineista huomattavimpia.
Hänen pääteoksensa on ,,Geschichte des deutschen
Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters"(1876-

94; teosta on jatkanut L. Pastor), joka ulottuu
v:een 1618. Erityistä huomiota herätti J:n esi-

tys uskonpuhdistuksesta ja sen edellä käyneestä
ajasta. Hän koettaa nim. todistaa, että Saksan
valtiolliset, kirkolliset, tieteelliset ja taiteelliset

olot olivat 16:nnen vuosis. alussa kukoistavalla
kannalla, mutta että uskonpuhdistus saattoi ne
rappiolle. J. on epäilemättä monessa kohdin osan-
nut oikeampaan kuin aikaisemmat protestanttiset
historiankirjoittajat, mutta hänen arvostelunsa
oloista ja henkilöistä on ilmeisesti tarkoitusperäi-
nen ja yksipuolinen. Hänen kuvauksensa uskon-
puhdistajista aiheutti sarjan riitakirjoituksia,

joihin hän vastasi kirjoituksillaan: ,,An meine
Kritiker" (1882) ja ,,Ein zweites Wort an meine
Kritiker" (1883). J:n muista julkaisuista mainit-
takoon : ,,Frankreichs Rheingeliiste und deutsch-
feindliche Politik in fruheren Jahrhunderten"
(1861), „Zur Genesis der ersten Theilung Pclens"
(1865), „Gustav Adolf in Deutschland" (1865),
„Karl der Grosse" (1867), „Zeit- und Lebens-
bilder" (1875). [Pastor, „J. Janssen", Schwann,
,,J. Janssen und die Geschichte der deutschen Re-
formation".] J. F.

Janssen [zäse'n], Pierre Jules C4sar
(1824-1907), ransk. astrofyysikko. J. on suorit-

tanut pääosan tieteellisestä työstään spektraa-
lianalyysin alalla. Niinpä hän esim. on osoit-

tanut, että auringonspektrin tummista juovista
osa saa alkunsa auringonsäteiden edentyessä ilma-
kehän läpi. Hän todisti, että nämät n. s. te 1-

luuriset juovat johtuvat pääasiallisesti ilma-

kehän sisältämän vesikaasun vaikutuksesta. Tar-
katessaan auringonpimennystä 1868 Intiassa ja

tutkiessaan spektroskoopilla protuberansseja hän
tuli siihen päätökseen, että ne ovat hehkuvan
vetykaasun purkauksia auringosta. J:n onnistui

havaita spektroskoopilla protuberansseja muul-
loinkin kuin auringonpimennyksen aikana, mikä
ei ennen ollut onnistunut. V. 1873 J. valittiin

akatemian ja „Bureau des longitudes"in jäseneksi.

Hänen toimestaan perustettiin Meudon'iin (Pa-

riisin läheisyyteen) suuri astrofysikaalinen obser-

vatori, jonka johtajaksi hän tuli. Siellä hän on
tehnyt paljon merkitseviä tieteellisiä havaintoja

etenkin auringosta. J:n aloitteesta rakennettiin

1892 Mont Blanc'in huipulle astrofysikaalinen

ja meteorologinen observatori. U. S:n.

Jansson /-«-/, Erik (1808-50), ruots. lahkon-

perustaja; eleli ensin maanviljelijänä österundan
pitäjässä Vestmanlandissa. Lukiessaan Lutherin,

Arndtin ja Nohrborgin kirjoja J. luuli huoman-
neensa niiden useissa olennaisissa seikoissa poik-

keavan Eaamatun opista. Erityisesti J. luuli

havainneensa, että oikein ymmärretyn Raamatun
opin mukaan ihminen uskon kautta välittömästi

tulee ei vain vanhurskautetuksi, vaan myöskin
pyhitetyksi, joten uskovainen on täydellisesti syn-

nitön. Eräällä 1843 Helsinglantiin tekemällään

matkalla J. muutamassa lukukokouksessa esiin-

tyi puhujana innostuttaen kuulijansa niihin mää-
rin, että hänen ympärilleen pian muodostui us-

konnollinen puolue, jonka kannattajat kutsuivat

itseään erik-janssonilaisiksi. J. asettui asumaan
Forsan seurakuntaan ja kutsui itseään Jumalan
lähettämäksi Pyhän Hengen innoittamaksi pro-

feetaksi, joka oli synnitön. Kannattajiaan J.

kielsi käymästä yhteisessä jumalanpalveluksessa

ja 1844 hän kahteen erään poltatti Lutherin,



1291 Jansson—Janus 1292

Arudtin y. m. hartauskirjoja. Vihdoin J. joutui

tekemisiin maallisen vallan kanssa. Hänet van-
gittiin kaksi kertaa (syksyllä 1845 hänen kan-
nattajansa ryöstivät hänet vanginkuljettajien kä-
sistä), ja Upsalan tuomiokapitulissa häntä kuu-
lusteltiin. Hänen oppinsa levisi yhä. Jo 1845
jotkut liikkeen kannattajat olivat siirtyneet Ame-
riikkaan, ja 1846 J. itse. mukanaan suurehko
joukko helsinglantilaisia. siirtyi sinne ja perusti
Illinoisiin Bishopshill nimisen siirtolan, jossa val-

litsi täydellinen omaisuudenyhteys. J. hallitsi siir-

tokuntaa rajattomalla vallalla. Pian kuitenkin syn-
tyi sisäisiä eripuraisuuksia, ja vihdoin eräs siirto-

kunnan jäsen ampui entisen mestarinsa. J. on
julkaissut äidinkielellään useita uskonnollisia
teoksia. [E. Herlenius, ,,Erik-janseuismens his-

toria" (1900).] K. Ö.

Jansson [-ä-]. Eugen Fredrik (s. 1862),
ruots. taidemaalari. Opiskeltuaan ensin E. Per-
seuksen johdolla ja sitten 1881-82 Tukholman
taideakatemiassa hän on ominpäin kehittänyt
taiteellisia taipumuksiaan. Enimmäkseen hän on
maalannut kuvia Tukholmasta, laajoja näköaloja
yli kaupungin ilta- tai aamuvalossa tai runol-

lisia tunnelmia sen vanhojen, kapeiden katujen
varsilta. Viime aikoina hän on myöskin luonut
useita suuria, alastomien mallien mukaan tehtyjä
valotutkielmia. Hänen värikäyttelynsä on impres-
sionistisen mehukasta ja leveän dekoratiivista.

Hänen tauluistaan mainittakoon „Syysilta Rid-
darfjärdenillä" (1898, Tukholman kansallismu-
seossa). ..Köyhälistökasarmeja" (1898, Kristiaa-
nian kansallisgalleriassa), ,.Nocturne" (1900,
Gööteporin museossa) sekä ,,Kuunkehä", ,,Sade-
pilvi" (1896). „Oikoteitä" (1901), „Hämärä",
.,Katu" (1902), ,,Tunturimaisema Kirunasta"
(1904) ja ,.Auringonkylvyuottajia" (1908, kaikki
Thielin galleriassa Tukholmassa.) F. L.

Jansson [-ä-], KaarleEmanuel (1846-74).
suom. taidemaalari, synt. 7 p. heinäk. 1846 Fin-
strömiu pitäjässä Ahvenanmaalla talonpoikaisista
vanhemmista. Saatuaan ensin hiukan opastusta
kotipitäjänsä maalarilta hän tuli 13-vuotiaana
Taideyhdistyksen avustamana R. V. Ekmanin
johtaman Turun piirustuskoulun sekä 1862 Tuk-
holman taideakatemian oppilaaksi. Harjoitelmas-
taan ..Iltatöitä ahveuanmaalai.sessa tuvassa" hän
sai 1865 Taideyhdistyksen toisen tukaattipalkin-
non. Kotimaahan hän palasi Tukholmasta 1867,
mutta lähti jo seur. v., saatuaan valtiolta matka-
rahan, Diisseldorfiin, jossa nautti m. m. tunnetun
laatukuvamaalaajan B. Vautier'n yksityisope
tusta. Ensimäisiä teoksia näiltä ajoilta on ,.Ah

venanmaalainen morsian" (1869, Taideyhd:n ko
koelmissa) .sekä ..Rukin ääressä", joka hankk
hänelle tukaattikilpailussa ensimäisen palkinnon
Talven 1870-71 hän asui Jomalan talossa. Siellä

hän maalasi yhden tunnetuimpia taulujaan ,,Risti
ässän" (Taideyhd:n kok:ssa). Syks. 1871 hän sa
uuden matkarahan palatak.seen Diisseldorfiin
Talven kuluessa valmistui Diisseldorfissa vielä

kaksi uutta teosta: ,,Kosinta Ahvenanmaalla"
(Taideyhd:n kokissa) ja „Ropo haaviin" (J. L.
Runebergin ostama), mutta jo helmik. 1872 hä-
nen oli pakko siirtyä etelään etsimään keuhko-
taudilleen parannusta. Kesällä 1873 hän palasi
Ahvenanmaalle, jossa kuoli 1 p. kesäk. 1874. —
Hänen harvalukuiset teoksensa ovat kumminkin
sekä tunnelmalliselta sisällykseltään että teko-

K. E. Jansson: ..Kosinta Anvenanmaalla".

ta valtaankin senaikuisen suom. laatumaalauksen
parhaita. Talonpojan poikana hän tunsi perin-

polijin rahvaaueiämää ja osasi senvuoksi luoda
kuvaamiinsa kohtauksiin oikean todellisuuden sä-

vyä kirkastaen sitä hyväntahtoisella huumorilla.
Sommittelu hänen tauluissaan on varmaa ja tar-

koin punnittua, ja värikäsittely lämmintä ja

miellyttävän vaatimatonta. — Melkoisen joukon
hänen luonnoksiaan ja harjoitelmiaan Taideyh-
distys sai hänen kuolemansa jälkeen lahjaksi

hänen isältään. [B. O. Schauman, „K. E. Jans-
sons minne. Fctografi-album jämte text" (1880).]

F. L.

Jantsekiang kg. Jangtsekiang.
Januarius {-änuä'-] ks. Tammikuu.
Januarius [-änuä'-] (portinvartija, lat. jänua

= ovi) . Xapoli'n suojeluspyhimys, Beneventumiu
piispa, kärsi marttyyrikuoleman Diokletianuksen
vainoissa: haudattu Napoli'n Januariuksen ka-

tedraaliin. Hänen päänsä ja 2 pulloa hänen ver-

taan ovat säilössä. Joka kerta kun pullot viedään
pään läheisyyteen, muuttuu veri muka juokse-

vaksi. Tämä koe suoritetaan kahdesti vuodessa

(1 p. toukok. ja 19 p. syysk.) : jollei ihme tapah-
dukkaau, on se onnettomuuden meikki.
Janus [jä-J (< Dianus, vrt. Diana), mui-

nais-it. valon (1. auringon) jumala, joka aukaisi

ja sulki taivaan portit. J. oli samaten kaiken
alun ja lopun jumala,

jolle kunkin kuukau-
den (varsink. ensimäi-

sen 1. lanuarius kuun)
1 p. oli pyhitetty ja

samoin kaikki portit

(ianusj ja ovet (in-

niia). Hänen pyhäk-
könsä Rooman Fo-

rumilla avattiin aino-

astaan sodanaikana ja

.suljettiin rauhan val-

litessa, minkä kerrot-

tiin tapahtuneen vain
4 kertaa e. Kr. J:ta
kuvattiin tav. kaksi-

kasvoi-sena (esim. roomal. as rahassa), usein avain
ja sauva mukanaan. Toisinaan J:lla cli lisänimi

Quirinus. Muinaistariuain mukaan J. myös oli

Latiurain vanhin kuningas, joka asui Jauicu-

lumilla (ks. t.). [W. H. Ro.scher, ..Lexicon der

griech. und röm. Mvthologie": O. Seemann,

Januksen pää vanhassa
rahassa.
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„Mytliologie der Grieclien und Römer", 5:s pain.
(19*101.] K. J. H.
Janzon [jäns-J, Gustaf (1813-77), ruots.

pappi, suosittu hengellineu puhuja, julkaissut

m. m. aikanaan hyvin levinneen postillan (,,Evan-

gelii postilla eller predikningar öfver ärets

saiutliga evangeliitexter", 2 osaa. 2 pain. 1860-61).

Janzon [jäns-J, Jonas (1798-1885). ruots.

pai)pi, suosittu hengellinen puhuja, valtiopäivä-

mies ja raittiusliikkeen esitaistelijoita 1840-

luvuUa.

Janzul, I v a n I V a n o v i t s (s. 1846) , ven.

taloustieteilijä, 1876-98 professorina Moskovan
yliopistossa, oli samalla 1882-87 Moskovan teh-

daspiirin ammatintarkastajana, kutsuttiin 1895
akateemikoksi. J., joka on historiallisen koulu-
kunnan mielipiteitten ja valtiososialismin kan-
nattaja, on herättävän vaikutuksensa kautta Ve-

näjän huomattavimpia taloustieteilijöitä; on jul-

kaissut lukuisia teoksia ja tutkielmia taloustie-

teen ja sosiaalipolitiikan eri aloilta, m. m. Eng-
lannin välillisistä veroista. Englannin vapaakau-
pasta, Moskovan läänin tehdasoloista ja Puolan
kuningaskunnan tehdasteollisuudesta. J. F.

Jaollinen. Jos kokonainen luku tai lauseke
(a) jaettuna toisella kokonaisella luvulla tai lau-

sekkeella (b) antaa kokonaisen luvun tai lausek-

keen osamääräksi, on edellinen (a) jaollinen jäl-

kimäisellä (h).

Jaonvahvistus ks. Maanjako.
Japani, ..Nousevan auringon maa", 1. Dai-

Xippo7i (s. o. Iso-Nippon), sijaitsee 21° 45' ja
50° 56' pohj. lev. välillä sekä 119° 20' ja 156° 20' it.

pit. välillä. Eteläisin saari on Formosa (Taivan)

Ganges-joen suun leveysasteella ja pohjoisin

Araito, Lopatkan niemen läheisyydessä. J:n pi-

tuus on siis yli 4,700 km. Varsinaisen J:n pinta-

ala (johon m. m. ei lasketa Etelä-Sahalinia. For-
mosaa ja Peseadoreja) on 382,416 km" (siis hiu-

kan suurempi kuin Suomen) ja asukasluku (1910)

50,751,919 henkeä eli 131 km* kohti. Alusmaineen
J. jaetaan 7 eri osaan: Vanha-Japani, johon kuu-
luu 8 saarta nimittäin: Hondo, gikoku. Kiusiu,
Sado, Oki, Avadzi. Iki ja Tsusima: Riukiu-saaret;

Taivan-ryhmä, johon kuuluvat Formosa ja Pesca-
dorit (Hokoto), Hokkaido, johon kuuluvat Jesso ja

Kuriilit; Ogasavara. johon kuuluvat Muninto- 1.

Bonin-saaret; Sahalin eli Karafuto sekä Korea,
Kvantung ja Etelä-Mantsuria mannermaalla.
Valtakunnan nimi oli Euroopassa keskiajalla Zi-

pangu. Pääsaaren nimi oli ennen Nippon, joka
juurtuu sanoista n its ii = aurink^o ja 7io/j = nousu.
Nykyään sanotaan pääsaarta Hondoksi ja koko
maata Dai-Nipponiksi: J:n kansa nimittää it-

seänsä N ippon-dziniksi = Nippon-ihmiset. — Var-
sinaista J:ia yinpäröivät meret joka puolella.

Mistään kohdasta ei suurimmilla saarilla ole

meren rantaan yli 270 km. Saarten luku lienee

kaikkiaan n. 3,850, joista 40 suurempaa. Näistä
ovat suurimmat: Hondo, Jesso, Sahalin, Kiusiu,
Formosa ja Sikoku. Useimpien saarten rannikko
on hyvin rikkipirstoutunut. Niin on esim. Hon-
don rantaviiva 7,670 km, Kiusiun 3,382 km ja

Sikokun 1,772 km. Ympäröivät meret ovat var-

sinkin idässä hyvin syviä. Tärkeimmät saarien

ja n. s. rantamerien, Ohotskin-, Japanin- ja

Itä-Kiinanmeren, väliset salmet ovat : Tatarian-
salmi. La Perouse-salmi, Tsugaru-salmi, Korean-
eli Tsusiman-salmi sekä Formosan-salmi. Ne

ovat kaikki kulkukelpoisia suurimmille sotalai-

voillekin. Lahtirikkauden vuoksi J:ssa on run-
saasti hyviä satamia. Monet niistä ovat kui-
tenkin salakarien vuoksi isoille laivoille luokse-

pääsemättömiä. Hyvin suojaisessa asemassa on
n. s. J:n saaristomeri 1. Seto-no-utsi (=meri
salmien sisäpuolella). Se sijaitsee Hondon,
Kiusiun ja Sikokun välillä. Saaristomeressä on
runsaasti pikkusaaria. Rannat ovat hyvin vaih-
televia ja ihania. Pienemmistä lahdista mainit-
takoon: luonnonihanuudestaan kuuluisiksi tulleet

Nagasaki'n- ja Fukuokan-lahdet, vuonontapainen
Kagosiman-lahti, leveä Osakan-lahti, syvät Na-
gojan-, Sitsuokan-lahdet, aukea Sagami-lahti ja
mainiosti suojeltu Jokohaman-vuono. Ne ovat
melkein kaikki varustettuja vahvoilla linnoituk-
silla, jotka ovat rakennetut mereenpistäville kär-
jille. Pääkaupungista pohjoiseen alkaa aukea,
pitkät matkat saareton ranta, jota ulottuu aina
Sendai-lahteen saakka, jonka ulkopuolella on
pieni saaristo, japanilaisten mielestä valtakunnan
ihanin seutu. Pohjoisrantaan tunkeutuu laaja

Mutsu-Van-lahti. Jesson rannoilla on aukeita
poukamia, jotka eivät anna laivoille hyvää suo-

jaa; poikkeuksena on Uhiura-Van etelässä. Sa-
halinin rannikko on jokseenkin yksitoikkoinen.
Hondon länsiranta on verrattain kolkko ja

luoksepääsemätön. Kaukana etelässä nousee For-
mosa verrattain eheänä merestä, eikä sen
rantamilla ole muuta kuin neljä tai viisi kel-

vollista satamaa. -— Merkillisiä ovat valtameren-
virrat. jotka huuhtovat J:n rantoja, tullen joko
lämpöisemmiltä meriltä ja tuoden mukanaan
troopillista lämpöä tai päinvastaisesta suunnasta,
napamaitten lähettyviltä. Tyynen valtameren läm-
pöinen virta— Kuro-sio— muistuttaa paljon Golf-

virtaa. Se saa alkunsa päiväntasaajan tienoilta,

sivuuttaa Formosan, haarautuu ennen Etelä-J:n
saarille tuloaan kahtia. Haaroista toinen ja mah-
tavampi kulkee Hondon itärantaa pitkin suun-

nilleen sen keskitienoille, missä se kääntyy ula-

palle; pienempi haara tunkeutuu Japanin-me-
reen ja kulkee tämän meren itäosassa aina
Sahalinin lounaiskolkalle saakka. Laivan tultua

lämpöiseen virtaan lämpö nousee äkkiä -|- 4°-

-j- 5° C ja ilma käy kosteammaksi. Kylmät meri-

virrat tulevat Ohotskin- tai Beringin-meristä.

Niitä on kolme. Yksi niistä kulkee pitkin man-
tereen rannikkoa. Se tuntuu ajoittain vielä Itä-

Kiinanmeressä. Enemmän kuin tämä vaikuttaa

J:n kaikkiin oloihin n. s. Kuriilien-virta. Tämä
kylmä virta seuraa Kamtsatkau rannikkoa, si-

vuuttaa Kuriilit ja huuhtoo Jesson pohjois-

ja itärantaa. Keskellä kesää meriveden lämpö
ei siellä nouse yli + 5° C. Jesson rannat seu-

vuoksi jäätyvät joka talvi useampia km:ejä me-
rellepäin. mutta La Perouse-salmi ei koskaan
jäädy niin, että siitä olisi laivakululle estettä,

sillä pieni haara Kuro-siosta tunkeutuu siihen.

Kylmällä virralla on samea. Kuro-sioUa taas

tummansininen väri: toinen tuo kylmän meren
kaloja, toinen taas lämpöä rakastavia merieläi-

miä. Tänne molemmat lajit sitten ikäänkuin

patoutuvat, ja kalastus on siis oivallinen. Kala
kuuluukin japanilaisen jokapäiväiseen ravintoon,

ja merikalastus on pääelinkeinoja. — Maan
pinta. Isoa valtamerta ympäröi jättiläis-

kaaressa tuliperäinen vyöhyke, johon myös J:n
tulivuoret kuuluvat. Mutta vaikka tulivuoret
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painavat leimansa koko J:n luontoon, eivät tuli-

peräiset vuorilajit täytä kuin 30 <^c maan kallio-

perustasta. J:ssa on vuoria kaikilta geologisilta

ajoilta. J:n saaret merkitsevät Aasian mante-
reen entistä rannikkoa. Meret näitten sisäpuo-
lella ovat vajonnutta mannermaata. J:n itä-

rannikolla maanpallon pinta kallistuu jyrkem-
min kuin ehkä missään muualla. Saarten huiput
kohoavat yli 2,000 m ja meri niiden ulkopuo-
lella on jo parin peninkulman päässä 5,000 m
syvä; täällä on mitattu 8,513 m:n syvyys. Maan-
pinta on siis ollut kovien jännityksien alaisena,

ja siellä on tapahtunut suuria repeytymisiä, eri-

toten kun maankuori täällä on poimettunut.
J:n alkuvuorista muodostuneet harjanteet ja hui-

put ovat Kiinan samanlaisten vuorien jat-

kona. Välillä oleva maakaistale on vajon-
nut mereen. Seto-utsi salmineen selkineen on
suuri vajoama-allas. Sen kauniit saaret ovat hors-

teja. Paleozooisella ajalla osa Japania oli meren-
pinnan alapuolella. Merenpohjan taas kohotessa
sekä epäorgaaniset että elimelliset kerrostumat
nousivat merenpinnan yläpuolelle ja muodostui-
vat vuoriksi. Paleozooisen kauden loppupuolella
Ilondo katkesi kahtia, siten että syntyi syvä ja

leveä halkeama. Poikki saaren, melkein keski-

kohdalta vajosi leveä kaistale meren alle; samoi-
hin aikoihin vedenpinnan yläpuolella olevia maita
peittivät sittemmin hiiltyneet metsät. Kivihiilikai-

voksia on varsinkin Sahalinin, Kiusiun ja Jesson
saarilla. Mesozooisella ajalla taas toiset osat saa-

ristoa näyttävät olleen merenpinnan alla. J:ssa
on sekä trias- ja juura- että liitukausien muodos-
tumia. Mutta mitään suurempaa merkitystä Ja-
panin geologisessa kehityksessä tällä ajalla ei ol-

lut. Luultavasti samoihin aikoihin syntyi äkki-
näisen vajoamisen vuoksi Tsugaru-salmi ja jon-

kun verran sen jälkeen Japanin-meri vähitellen
tapahtuneen laskeutumisen seurauksena. Liitukau-
den loppupuolella J. taas alkoi kohota. Silloin ta-

pahtuivat ne suurenmoiset maankuoren liikkeet,

jotka synnyttivät J:n saariryhmän korkeimmat
vuorijonot. Ilmasto ei enää ollut niin kuuma kuin
ennen, mutta kuitenkin paljoa lauhkeampi ja kos-

teampi kuin nykyään. Suurenmoiset siihen ai-

kaan tapalituneet poimettumiset saivat aikaan
repeytymisiä ja vajoamisia sekä myöskin mahta-
via, ajanjakson lopulla täysin kehittyneitä tuli-

vuoria. Kaikkiaan on saarilla 178 tulivuorta

tai kraateria, joista 62 toimivaa. Korkeim-
mat tulivuoret ovat: Alaid, 2,370 m, saman-
nimisellä saarella Kuriileilla; Nutapkausipe,
2,208 m, JessoUa; Ivete-san, 2,070 m, Isokai-

san, 2,123 m, Hiutsi-dake, 2,382 m, Akanagi-jama,
2.290 m, Nantai-san, 2,483 m, Sirane-san, 2,288 m,
Kinunuma-j., 2,143 m, Kesamaru-j., 2,051 m, Hota-
ka-san, 2,021 m, Sirane-san, 2,286 m, Jake-jama,
2.310 m, Miöko-san, 2,454 m, Amakazari-j., 2,040
m, Takazuma-j., 2,425 m, Naeba-jama, 2,110 m,
Ivasuge-ryhmä, 2,515 m, Azuma-jama, 2,357 m,
Asama-jama, 2,480 m, Tatesina-jama, 2,530 m,
Jatsuga-take, 2,938 m, Fudzinojama 1. Fudzi-san,
mainioin kaikista, 3,778 m, kaikki Pohjois-Hon-
dolla; Tate-jama, 2,936 m, Vasiba-take, 2,886 m,
loo-ga-take, 2,053 m, Norikura, 3,166 m, Ontake,
3,185 m, Hakusan, 2,680 m, kaikki Etelä-Hon-
dolla. — Bandai-sania Hondolla pidettiin sammu-
neena, kunnes se yhtäkkiä 1888 taas alkoi toimia.
Tällöin tuhoutui 4 suurta kylää ja 461 ihmistä.

Varsinaisessa toiminnassa on Hondolla ainoas-
taan Asama-jama (toiset toimivat vain n. s. sol-

fataareina). Purkautuessaan 1783 se tuhosi 48
kylää, joissa useita tuhansia ihmisiä sai sur-
man. — Varsinaista jääkautta J:ssa ei ole ollut,

mutta ymmärrettävä on, että kolea ilmasto vai-
kutti tämänkin maan kasvullisuuteen ja eläinkun-
taan, vaikkei niin suuressa määrin, että kaikki
elämä olisi kuollut. Päinvastoin on J:ssa säilynyt
aina tertiäärikaudelta saakka muotoja, jotka
muualla ovat sukupuuttoon kuolleet. Nykyisellä
ajalla ei niin suuria muutoksia tapahdu J:ssa
kuin ennen. Paikoitellen huomattava negatiivinen
rannanmuutos sekä ennen kaikkea tavattoman
yleiset maanjäristykset todistavat maan
kuoren kuitenkin vielä olevan liikkeessä. Useimmat
maanjäristykset tapahtuvat Jesson itäniemellä ja
Hondon pohjois- sekä keski-osassa. Maanjäris-
tyksessä 1855 Tokion seutuvilla luhistui 14,241
taloa ja 104,000 ihmistä sai surmansa. V. 1891
Hagojan ympäristöt kärsivät pahoja vaurioita;

10,000 ihmistä sai surman ja 128,000 taloa tur-

meltui. Vv. 1875-1901 tapahtui Tokion seudulla
2,485 maanjäristystä eli siis keskimäärin noin
96 vuodessa. Melkein yhtä suuria vaurioita kuin
maanjäristykset saavat usein aikaan ne voimak-
kaat hyökyaallot, joita maanjäristyksen jälkeen
tavallisesti syöksyy rannoille. Esim. se hyöky-
aalto, joka 1896 vyöryi yli koko itärannikon Tsu-
garu-salmesta Kinkvazaan asti, pyyhkäsi mennes-
sään useita suuria kyliä ja surmasi noin
27,000 henkeä. Sentähden talot J:ssa raken-
netaan niin kevyiksi ja yksinkertaisiksi kuin
mahdollista. — J. on, kuten edellä olevasta

selviää, vuorinen maa, jossa aniharvoin nä-

kee tasankoa. Vuorenharjanteet ja laaksot
vaihtelevat säännöllisesti keskenään ja kulke-
vat ylipäätään saarien pituussuuntaa tai ai-

van päinvastaisessa suunnassa. Kun vuoret osit-

tain ovat niin vanhoja, ymmärtää helposti, että

geologiset voimat ovat ehtineet suorittaa taval-

lista työtänsä pyöristämällä kallioita ja tasoitta-

malla rotkoja. Mutta toiset vuoret taas ovat siksi

nuoria, etteivät rapautuminen ja muut voimat
vielä ole niitä suuressa määrässä muovailleet. Hui-
put ovat paikoittain ryhmittyneet jonoiksi, toisi-

naan taas vuoristoiksi, joiden välissä on syviä
laaksoja. Varsinaista tasankoa on vain 16 % koko
maasta. Tasankoihin kuuluvat m. m. Kvanto-
seutu Tokion-lahdesta pohjoiseen, länsiosa For-
mosaa ja Isikari-tasanko Jessolla. Ne ovat yleensä
hyvin viljavia. — Ikuista lunta tosin ei ole J:ssa,

mutta korkeimmat huiput ovat, ainakin pohjois-

osissa, suurimman osan vuotta lumen peitossa.

Japanilaisille maisemille on ominaista viehät-

tävä ja tuore pirteys. Lukuisat joet ovat ylimal-

kaan lyhyitä mutta vesirikkaita. Keväisin, lumen
sulamisaikoina, joet käyvät hyvin vuolaiksi ja

ne pysyvät tulvaisina syystalveen saakka. Rank-
kasade voi aiheuttaa niin kovia tulvia, että ala-

vammat maat joutuvat kokonaan veden alle.

Niin nousi tulva 1910 yli koko Tokion laakson ja

tunkeutui itse kaupunkiin, niin että kaduilla sou-

dettiin veneissä. Lukuisten koskiensa vuoksi

useimmat joet ovat liikenteelle sopimattomia,
mutta kalarikkautensa tähden ne sensijaan ovat

asukkaille tärkeänä tulolähteenä. Kalastajat

käyttävät noin 13 m:n pituisia ja 1^3 m leveitä

veneitä, ja ovat sangen taitavia ja urhoollisia
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koskenlaskijoita. J:n joet ovat uurtaneet syviä
laaksoja kallioperustaan, ja näissä on tavalli-

sesti hyvin rehevä kasvullisuus. Sahalinin pisin
joki on Poronai, joka laskee suureen Terpenja-
lahteen. Eteläisessä osassa virtaa kaksi rinnak-
kaisjokea Anivan-lahteen. Jesson pisin joki on
Isikari, joka 200-280 m leveänä laskee saman-
uimiseen lahteen länsirannalla. Toisia mel-
koisia jokia ovat Tesio, Tokatsi, Muka ja
Saru. Hondon kolme suurta jokea ovat Tone-
gava, joka alussaan virtaa hyvin ahtaissa

solissa ja lopussa juoksee halki Tokion ta-

sangon, missä se jakautuu kahtia ja usein tulvii;

Sinano-gava virtaa länsirannan kanssa yhden-
suuntaisesti laskeakseen lopulta Niigatan koh-
dalla mereen; se on saaren pisin joki, melkein
yhtä pitkä kuin Muoniojoki; Kiso-gava, joka
juoksee erittäin viljavien laaksojen halki. Muista
joista mainittakoon: mutkitteleva Kitakami,
Abukuma, Fudzi, joka ympäröi Fudzi-san vuorta,

Oi, Tenriuu, Jagahi, Ivaki, Nosiro, ja matala
Jodo, jolla ennenkuin rautateitä rakennettiin oli

vilkas höyry- ja soutuveneliike Kioton ja Osakan
välillä. — Sikokun suurimmat joet ovat Dzosino
ja Nidzodo. Kiusiulla ovat huomattavimmat seu-

raavat: Tsikugo, Sira, Kuma, Odzodo, Itsinose,

Gokase, Ono- y. m. goes 1. joet. Formosalla on
joukko vesirikkaita jokia, jotka länsipuolella

melkein kaikki koskisina juoksevat mereen kun
itäpuoliset virtaavat halki pitkien laaksojen ran-

nikkoa pitkin. Laivakululle ovat sangen tärkeitä

molemmat Tam-sui-kei joet, joista toisen ranta-

penkereet ovat kultahiekanpitoisia. — Pinnan ra-

kenteesta käy jo selville, ettei J:ssa voi olla pal-

jon järviä. Huomattavimmat järvet sijaitsevat

etupäässä Hondolla ja Jessolla. Enin tunnettu
kaikista on Bivako, joka on melkein Genöve-jär-
ven kokoinen. Pohjoisempana on Inavasiro-

järvi, vuorien ympäröimänä, ihanalla seudulla.

Muista merkillisemmistä järvistä mainittakoon
800 m merenpinnan yläpuolella oleva Suvako,
sekä 1,340 m korkealla sijaitseva vuorijärvi

Nikko-nokosui. — Kaikkialla tulivuorten rin-

teillä huomaa kuumia lähteitä, ja niitä tavataan
myös muualla. Useimpien lämpömäärä on -}-40-

+ 50° C, ja niitä käytetään sen vuoksi kylpyihin,

mutta on toisia, joissa veden lämpömäärä kohoaa
kiehumapisteeseen asti. Kaikkia, erittäin rikin-

pitoisia lähteitä käytetään yleensä kylpypaik-
koina. Huomattavimpia ovat Jumoton lähteet

Nikkon vuoristossa, 12 kuumaa rikinpitoista läh-

dettä; Kusatsun lähteet, -1-70°C; Enojun lähteet,

Kirusima-jamalla, J:n mahtavimpia lähteitä,

+ 75°C. Hakone-vuoristossa on joukko lähteitä,

joissa vesi lienee -f 90°-+ 100° C, ja joitten ym-
päristö on laajalti kasvitonta. Kiusiulla on Bep-
pun lähellä oikea kuumanveden järvikin ja sen

ympärillä useita kiehuvaa liejua sisältäviä muta-
vulkaaneja. Vettä johdetaan tästä torvia myö-
ten Beppun kylpylaitoksiin. Izu-niemellä tapaa
kuuman suihkulähteenkin. — Ilmasto on
enemmän meri- kuin mannerilmastoa. J:n saaret

kuuluvat suureen koilliseen monsuuni-alueeseen,
joka ulottuu Formosalta Amur-joen suulle saakka.

Tämä ilmasto on kokonaan monsuuni-tuulista
riippuvainen; kesällä vallitsevat lämpöiset, kos-

teat etelätuulet, talvella kylmät, koleat luoteis-,

polijois- ja koillistuulet. Suuren mantereen lä-

heisyys vaikuttaa sen, että verrattain paljoa

alhaisempi lämpömäärä vallitsee kuin samoilla
leveysasteilla esim. Euroopassa. Valtameren puo-
lella talvet käyvät Kuro-sion vaikutuksesta pal-

joa lauhkeammiksi kuin länsirannikolla; kesät
taas ovat hiukan kylmemmät. Tammikuussa
+ 20°C lämpökäyrä kulkee Formosan eteläpuo-

lella, -)- 15° C tämän saaren ja Riukiu-saarten
läpi, + 10° C Kiusiun eteläpuolella, + 5° C Saa-
ristomeren ja Jokohaman läpi, -f 0° C Hondon
pohjoisosan halki, — 5° C Jesson eteläpuolella ja

Kuriileja myöten, — 10° C Etelä-Sahalinin ja

Pohjois-Jesson kautta, — 15° C halki J:n Saha-
linin pohjoisosan. Heinäkuussa vallitsee koko
Etelä-J:ssa Tokiosta asti -f 25° C, Pohjois-Hon-
dolla -f-

20°-+ 25° C, Jessolla + 15°-+ 20° C ja

Kuriileilla + 10°-+ 15° C. Ilmanpaine on tammi-
kuussa Pohjois-Kuriileilla vain 752 mm, Etelä-

Kuriileilla 756 mm, Jessolla 760 mm, Tokiossa
762 mm ja Formosalla 766 mm. Kesällä vaih-

telee ilmanpaine 756 ja 759 mm: n välillä. Tuu-
lista johtuu, että mannerpuolella on talvisateita

ja merenpuolella kesäsateita. Sahalinilla ja Poh-
jois-Jessolla on sadetta kautta vuoden. Kesällä
sataa taas eteläosissa. Hondolla länsirannat ovat
talvisin tavattoman sateisia, itärannat vähäsa-
teisia. Japanin-merellä vallitsevat talvisin ko-

vat myrskyt, niin että laivaliikenteen täytyy
ajoittain lakata. Lunta sataa niin paljon, että

se peittää laaksot 2-6 m paksuudelta. Itäran-

noilla ovat kesät, ainakin etelässä, runsassatei-

sia. Silloin on Japanin-merellä tavallisesti tyyntä.
Syksyllä ja keväällä raivoavat kuumasta vyö-
hykkeestä tulevat kauheat n. s. taifunit varsin-

kin saariston eteläosissa ja tekevät laivaliikkeen

hyvin vaaralliseksi. Nämä myrskyt seuraavat

usein lämpöisiä virtoja.
_
Myös maalla taifunit

saavat aikaan hirmuisia vaurioita. Melkein koko
J:ssa sataa yli 1,000 mm vuodessa. Ainoastaan
Sahalinilla on sateentulo niukempi. Esim. Na-
gasaki'ssa sataa yksistään syyskuussa kaksi ker-

taa niin paljon kuin Helsingissä koko vuonna.
Kasvullisuus on tietenkin lauhkeassa ja

runsassateisessa ilmastossa sangen rehevä. Moni-
muotoisuudellaan, väriloistollaan ja lajirikkau-

dellaan se muistuttaa troopillista kasvistoa. Van-

haa kasvistoa ei mikään jääkausi ole suku-

puuttoon hävittänyt kuten Pohjois-Euroopassa.

Etenkin etelässä Riukiu-saarille asti on troopil-

linen leima kasvistolla (palmuja, kairapalmuja ja

bambu-ruokoja), mutta pohjoisessa on sitä vas-

toin köyhä ja kituva kasvullisuus. Pohjois-Hon-

don ja Jesson lehtensä varistavat koivut ja le-

pät sekä tummanvihreät kuusikot ja männiköt
muistuttavat meikäläisiä metsiä, kun taas keski-

ja eteläosan alativiheriöitsevät pensaat ja lehti-

puut osoittavat jonkun verran yhtäläisyyttä

Etelä-Euroopan kasvullisuuden kanssa. Useat
alativiheriöitsevistä puista kykenevät kestämään
verrattain alhaista lämpömäärää; sellaisia ovat

esim. Olea aquifolium ja Aralia japonica, jotka

kukkivat marraskuussa, ja teepensas sekä Camel-

lia sasanqua, jotka kukkivat joulunaikana, ja

ennen kaikkia Camellia japonica, jonka loistavat

kukat pilkistävät esiin lumesta. Vuoriniityillä

ja -metsissä pistää silmään kasvisukujen ja -hei-

mojen tavaton lukuisuus. Ne lähimain 3,000 la-

jia putkilokasveja, jotka nykyään tunnetaan J:n
saaristosta, kuuluvat näet 914 sukuun ja 155 hei-

moon. Huomattavan suuri osa niistä on puh-
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taasti kotimaisia. Kasvit ovat ryhmittyneet toi-

sistaan tuntuvasti eroaviin vyöhykkeisiin. Ranta-
kasvullisuusvyöhykkeeseen kuuluu katajia ja lep-

piä, horsmaryhmiä ja ruusupensaita. Siellä kas-

vavat rantakaali, meriasteri, merinätkelmä ja

kotimaiset Crinuni japonicum, Rhapliiolepis ja-

ponica ja Pinus massoniava. Matalilla harjuilla

kasvavat m. m. Pinus densiflora, Pteris nquilina,

Aucuba japonica. Photinia villosa. Vesikasveista
mainittakoon enneu kaikkea lootus (yelumbo nu-

cifera). Itäosissa viihtyvät mulperipuut, bambu-
ruovot ja etelänhedelmälajit. Vuorten rinteillä

on n. s. 7iara-niittyjä, joissa ovat yleisiä päivän-

kakkarat — ,T:n kansalliskukat — sinikukkaiset

ja leveälehtiset funkiat, komeat kelta- ja puna-
kukkaiset liljat sekä kauniit eulalia-heimon mät-
täät. Xe tekevät rinteet harvinaisen kirjavan- ja

loistavanvärisiksi. Valtap'.äna lehtensä pudotta-

vissa metsissä ovat tammet, pyökit, vaahterat,

koivut, kastanjat, magnoliat, araliat, lepät y. m.
Kiertokasveista mainittakoon : Hchizophragma
hydrangoides, Hydrangea pefiolaris ja Rhns to-

icicodendron. Etelämmässä tulevat alativiheriöit-

sevät kanverttipuut. kameliat, ilieiumit y. m.
valtakasveiksi. Komeimmat havumetsät tavataan
vuoristoissa 500-1.000 m:n korkeudella. Valta-

puina ovat setripuut (Cryptomeria japonica)

sekä Chamcecyparis ohtusa ja r/i?<;o/)Si's-lajit.

Eräs kuusi (Abies firma) muodostaa lehtikuusien

kera metsiä 1,000-2.000 m:u korkeudella. Män-
tyjä on punamänty, mustamänty y. m. N. 2.000

ni:n korkeudella alkaa sitten tunturikasvullisuus.
-— Tuskin mistään muusta maasta olemme saa-

neet niin paljon puutarhakasveja kuin J:sta.

Puutarhurintaito on siellä hyvin korkealla ke-

hityskannalla.

Eläinkunta on mj'ös hyvin outo meille.

J:ssa on esim. kolme karhulajia, jääkarhu poh-

joisessa, isokarhu sekä mustakarhu. JIuista peto-

eläimistä mainittakoon vuorikoira, kettu, näätä-

koira, näätälajeja y. m. Märehtijöitä tava-

taan hirvi ja antilooppi, metsäsika etelässä.

J:ssa on eräs magotti-apinalaji (Inuus specio-

sus), joka elää sellaisillakin seuduilla, missä lumi

peittää maata. Vainioilla elää päästäisiä ja myy-
riä; jyrsijöitä on siellä oravia, pari lajia len-

täviä koiria, tammihiiriä, pari jänislajia ja sa-

moin iscarottaa. Hevosia pidetään vähässä mää-
rässä, aasi on Euroopan muotoa isompi, nauta-

karjaa ei ole niin paljon kuin meillä, etelä-

osissa käytetään puhveleita. Merinisäkkäät, ku-

ten merisaukko ja valaskalat, ovat sukupuuttoon
kuolemaisillaan. J:sta tunnetaan noin 390 lintu-

lajia, joista 250 on maa-, loput vesilintuja. Ta-

vallisia ovat metsävarpunen, eräs varislaji,

eräs kyyhkynen, räystäspää.skysen muoto, muuan
västäräkkilaji, töyhtöpäinen tilhi, kottarainen,

käki, satakielilaji. hiirihaukkalaji. fasaanit, rii-

kinkukko, valkokaulainen kurki y. m. Vesi-

linnuista mainittakoon hanhet, sorsat ja iso-

joutsen. Matelijoista on suokilpikonna yleinen;

mainittavat ovat lisäksi jättiläis-merikilpikon-

nat, meri- ja karettikilpikonnat. Käärmeitä on
viisi myrkyllistä ja joitakuita myrkyttömiä la-

jeja. Hyvin vaarallinen on vesikäärme. Sisi-

liskoja on monta eri lajia. Sammakkoeläimistä
huomaa sammakon, konnan ja pari lehtisam-

makkolajia sekä vuoripuroissa elävän jättiläis-

salamanterin. joka voi kasvaa 1.5 m:n pituiseksi.

ISIeret ovat tavattoman kalarikkaita, ja myös
maavesissä tavataan hyviä kaloja. Eniten ka-
lastetaan makrilleja, särkilajeja, sillejä y. m.
Kultakala on yleinen joissa ja järvissä. Hyön-
teismaailma on sangen monimuotoinen ja rikas.

Eiukiu-saarilla elää jo korallieläimiä ja useita

merisiililajeja, merimakkaroita y. m.
Väestö. J:n alkukansana pidetään ainu- 1.

aiuo- kansaa (ks. t.), joka kuuluu vanhan maa-
ilman pohjoiseen alkurotuun. Ainu-kansaa elää

nykyisin vain Jessolla, Sahalinilla, Kuriileilla ja
vähässä määrässä Riukiu-saarilla. Formosalla ja
Riukiu-saarilla alkuperäinen väestö on malaiji-

laista rctua. Ensinmainittuun saareen on muut-
tanut runsaa.sti kiinalaisia, jotka ovat karkoit-

taneet alkuasukkaat pois tieltään ja asettuneet

viljaviin länsi- ja eteläosiin. Viime aikoina on
tähän saareen siirtynyt paljon japanilaisia, ja

koko väestö on tuntuvassa määrässä japanilais-

tunut. J:n pääkansa on sekakansa. Tässä voi

erottaa kaksi toisistaan poikkeavaa rotua, joista

toisessa on korealaista, toisessa mongolilais-ma-
laijilaista verta. Tähän asti on J:ssa ollut kak-
sikin erilaista luokkaa: ylhäisö ja rahvas. En-
simäisellä on hoikempi vartalo, pitkäveteinen
kallo, kapeat kasvot, vinot silmät, hieno, kaa-
reva nenä ja pieni suu. Varsinaisella kansalla

on sitä vastoin tanakampi ruumis, lyhyempi
kallo, leveät ja pöhöttyneet kasvot, esiinpistä-

vät poskipäät, lyhyt, litteä nenä ja iso suu.

Aikojen kuluessa nämä rodut ovat johonkin
määrin sekaantuneet toisiinsa. Iho japanilaisilla

on väriltään vaaleankeltainen. He hoitavat sitä

hyvästi, kylpien joka päivä kuumassa vedessä.

Parrankasvu on niukka. Tukka on sitä vas-

toin tiheä, pitkä ja suora sekä väriltään

pikimusta. Silmät ovat väriltään tummat. Ja-

panilaiset ovat tavallisesti lyhyitä, miehet noin

158 cm. naiset 146 cm. — Japanilaiset ovat hy-

vin kohteliasta kansaa, mutta he kuuluvat hal-

veksivan ulkomaalaisia. Silmiinpistävä on myös
heidän tavaton taipumuksen.sa luonnon ihailuun

ja korkealle kehittynyt taideaisti. He ovat tark-

koja havaintojen tekijöitä, käteviä, kykeneviä
ja hyvämuistisia. Naisille opetetaan kärsivälli-

syyttä kaikissa asioissa. — Nykyään huomaa
yritteliäisyyttä kaikilla aloilla, pääasiallisesti

käytännöllisillä. — Japanilaiset ovat urhoollisia,

kuolemaa halveksivia ja sotaisia. Kunniantunto
on heissä sangen arka. Isänmaataan he rakas-

tavat yli kaiken. Lasten kunnioitus vanhempiaan
kohtaan on myös huomattava. — Tieteistä eten-

kin teknilliset- ja luonnontieteet ovat herättä-

neet heissä harra.stusta: oman maansa luonnon

tuntemisessa he ovat saaneet paljon aikaan. —
Asunnot ovat suunniteltuja enintään 4-5 hen-

kistä perhettä varten, pieniä, ilman koristuksia

ja maksavat noin 200-1,000 markkaa. Rakennus-
aineena käytetään tavallisesti puupylväitä, joit-

ten väliin sovitetaan lautaluukkuja ja ikkunan-

pieliä, jotka asetetaan kuurnissa juoksemaan, jo-

ten ne saadaan nostetuiksi ylös tai otetuiksi

pois. Japanilaisessa talossa ei siis ole varsinaisia

seiniä. Ikkunoissa on läpinäkyvätä paperia.

Tulipalot ovat tavallisia. Katot ovat oljista tai

laudoista tehtyjä. Huoneitten väliset seinät ovat

tavallisesti paperista ja kokoontyönnettäviä. Lat-

tioita peittävät kaisloista kudotut matot, jotka

o\at säännöllisesti 2 m:u pituisia ja 1 m:n
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levyisiä. Niitten luku osoittaa talojen suuruutta. \

Viime aikoina on suuremmissa kaupungeissa ru-

vettu rakentamaan tavallisia kivipalatseja, ja
tehtaat ovat rakennetut Ameriikan mallin mu-
kaan. Talojen pihoilla on melkein aina puu-
tarha, jossa kasvaa lootuskukkia, lumpeita, kai-

kenlaisia kääpiöpuita j. n. e. — Nykyään japa-
nilaiset käyttävät paljon eurooppalaisia vaat-

teita, mutta kotona käyttävät sekä miehet että

naiset enimmäkseen kimonoa.. Talvisin käy-
tftään useampia kimonoja päällekkäin. Yleensä
käytetään vielä omamaisia jalkineita, kesällä

enimmin olki-sandaaleja, sateessa taas korkeita
puisia getoja,, jotka muistuttavat matalajal-
kaista jakkaraa. Kansa käy enimmäkseen paljain
päin. — Koska huoneissa ei ole huonekaluja, is-

tutaan ja maataan lattialla. — J:n uskonnolli-

sesta elämästä ks. Japanin uskonnot.
J. E. R.

J:n uudistuksen jälkeen 1868 on myös yhteis-

kuntaluokitus uudistettu. Säätyjä on 3. Y 1 i-

m y s t ö, kvazoku, johon kuuluu 5.642 henkeä
(1908), on muodostunut entisestä hoviaatelista

(kiige) sekä sotilasylimystöstä (huke) kehitty-

neistä läänitysherroista (daimio). Läänitysher-
rain vasallit, perinnölliset sotilaat (samurai),
muodostavat toisen säädyn, aatelin, sizoku

;

heitä on 2,22 milj. Kolmas sääty on heimin: varsi-

nainen kansa, 47.36 milj. Se jakaantui ennen kol-

meen luokkaan, joista korkein oli talonpoikain,

seuraava käsityöläisten, alhaisin kauppiasten. —
Asukastiheys varsinaisessa J:ssa on ta-

vattoman suuri, 131 henkeä km^:llä(1910). Ainoas-
taan muutamat Euroopan korkeimmilleen kehitty-

neet valtakunnat (Belgia, Alankomaat ja Iso-Bri-

tannia), muutamat Saksan valtiot sekä jotkut

alueet Aasiassa ovat taajemmin asuttuja. Harvin
asutus J:n neljästä pääsaaresta on JessoUa. 12

km^:l]ä; Hondolla se on 165, Kiusiulla 178, Siko-

kulla 181 (1908). Yli ^/^ asuu kylissä, joiden väki-

luku nousee 2,000-5,000; miljoonakaupunkeja on 2.

— Huomattava ilmiö on miespuolisen asutuksen
enemmyys: heitä on 25,639,581, naispuolisia

25,112,338 (1910). — Väestön lisääntyminen on
jokseenkin sama kuin keskimäärin Euroopassa;
1903 13.2 "/oo- Siirtolaisuus ulkomaille on vähäinen.

1908 ainoastaan 21,344; sam. v. asui ulkomailla

326.161 japanilai-sta: Yhdysvalloissa ja sen siirto-

maissa (Hawaiilla) 219,106, silloi-sessa Korean
keisarikunnassa 98,001, Isossa-Britanniassa ja sen

alusmaissa 4,114, Venäjällä ja Venäjän Aasiassa
4,940. — J:n hallituksen olosuhteitten pakosta
harjoittama voimakas ja menestyksellinen eks-

pansionipolitiikka on viime vuosikymmeninä
hankkinut J:n liikaväestölle sopivia siirto-
m a aa lueita: Formosa 1. Tai van (ynnä
Hokoto 1. Pescadores), anastettu 1895,

34,974 km% 3,123,723 as. (1910), S a h a 1 i n i n-

saaren etelä-osa, K a r a f u t o, anastettu 1905.

32,348 km^ 26,236 as. (1909), Kvantung
Liautungin-niemimaan etelä-osa, anastettu 1905

(nimellisesti vuokrattu), 3,162 km", 445,414 as.

(1907), Korea 1. Tsosen, ana.stettu 1910,

218,650 km^ 9,781,671 as. (1907). Alusmaa on

vähäinen, vielä asumaton I v o z i m a- 1. V o 1-

c a n o-saaristo, 22 knr. Uutisasutusmaan luon-

toinen on pohjoisin pääsaarista Jesso. — Vie-

raita kansallisuuksia J:ssa ovat ainut, saarien

alkuväestö, 18,017 (1908), sekä 18.085 (1908) ulko-

maalaista; näistä oli kiinalaisia 10,866, englanti-
laisia 2,428, yhdysvaltalaisia 1,710, saksalaisia

779, ranskalaisia 597, korealaisa 459. portugalilai-
sia 211, venäläisiä 154.

Taloudellinen elämä. Maanvilje-
lys on pääelinkeino: ,,maan tuki on maanvil-
jelys", sanoo japanilainen sananlasku. Vuorisuu-
den takia asutustiheydestä huolimatta ainoastaan
40,6 % pinta-alasta on peltomaata, metsien ollessa

43 (/o, vuoriniittyjen 6,8 %. Tuliperäinen rapau-
tumi.smaa on erittiiin hedelmällistä. Huolellisella

lannoituksella ja puutarhamaisesti muokkaamalla
talonpoika säilyttää maansa viljavuuden. Viljel-

mät ovat aivan pieniä, n. '/^ ha, suur-tiloja ei

ole. Maanviljelyksessä ei ole, niinkuin muissa
elinkeinoissa, huomattavissa juuri lainkaan uudis-
tusta. Vanhoillinen talonpoika käyttää samoja
työkaluja ja samoja viljelystapoja kuin esi-isänsä

ammoisista ajoista. Viljelyskasveista tärkein on
riisi; n. 56 % viljellystä maasta on keinotekoi-
sesti kasteltua riisipeltoa. Sen sato on 93,4 milj.

hl (1908). Muita viljakasveja ovat ohra, sato

18 milj. hl (sam. v.), ruis, 14 milj. hl (sam. v.),

vehnä, 7,9 milj. hl (sam. v.), hirssi, köyhän
kansan ravinto. 6,4 milj. hl (1907). Edelleen
ovat tärkeitä herneet ja pavut (soija-papu), tat-

tari, rapsi, bataatti (sato 3,3 milj. tonnia. 1907),

peruna (0.6 milj. tonnia). Puuvillan-viljelys on
mennyt taaksepäin; sato 5,s milj. kg (1907, 12,5

milj. kg 1902) ei merkitse kulutuksessa paljoa.

Hampim sato on 9,4 milj. kg (pellavaa ei ollen-

kaan viljellä), tupakan 45,5 milj. kg, indigo-kas-

vien 27,5 milj. kg. sokeriruovon 0,« milj. tonnia
(1907). Tee ei ole kiinalaisen veroinen; sato

27,8 milj. kg (1908). Sen vienti käy Yhdys-
valtoihin. — Maanviljelyksessä ovat tärkeimmät
Hondon keski- ja länsiosa. Kiusiu ja Sikoku.

Näistä Kiusiu on muita alkuperäisempi : se tuot-

taa ^9 bataatista, hirssiä ja sokeriruokoja enem-
män kuin muut. Ilondon pohjoisosassa ja Jes-

soUa ilmasto ei salli teen, sokeriruovon, puuvillan,

bataattien y. m. s. viljelemistä ja supistaa riisin

viljelysalaa. — Viljelyspuista tärkein on m u 1-

p e r i p u u. Sen viljelys-alasta on 58 % Hondon
keskiosassa. Tärkeitä ovat lakka- ja talipuut

( Khus vernicifera ja /?. succedanea), erinomaisen,
käsin valmi.stetun paperin ainek.set saadaan
Broussoneiia papyriferan ja Edgeicorthia papy-

riferan niinestä, kauverttipuita kasvaa Kiusiun
ja Sikokuu eteläosissa. Hedelmäpuita (luumu-,

omena-, päärynä, persikka-, oranssi-, taateli-

luumu- 1. kaki-, biva- y. m. puita) viljellään ylei-

sesti, mutta laadut ovat vähän jalostettuja. —
Metsänhoito voi tulevaisuudessa kehittyä

hyvinkin tärkeäksi ; nykyään siihen ei kiinnitetä

tarpeeksi huomiota.

Eläinkunnan tuottoista on silkki tär-

kein. Kiinan jälkeen J. on maailman tärkein

silkinviljelijä : maan viennin arvosta lankeaa sil-

kin ja .sen tuotteiden osalle Y,. V. 1908 korjat-

tiin 6, s milj. hl silkkikokongeja. joista valmis-

tettiin 13.5 milj. kg raakasilkkiä ja silkkivanua.

Tästä vietiin ulkomaille 7, 17 milj. kg. — Varsi-

naisesta karjanhoidosta ei voi puhua. Useat

J:n kotieläimistä ovat vasta eurooppalaiset tuo-

neet maalian. Asutukseen verrattuna karjaa on

J:ssa vähemmän kuin missään muussa maassa.

Enimmin on hevosia. I.495 milj., etupäässä Kiu-

siulla. pohjois- ja ke.skiosassa Hondoa. Nauta-
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karjaa pidetään yksinomaan ajotöitä varten,

maitotalous tuntematon; lukumäärä l,s»8 milj.,

länsiosassa Hondoa ja Sikokulla. Sikoja on 0,285

milj., vuohia ja lampaita ainoastaan O.os; milj.

(luvut v:lta 1908). — Siipikarjaa on runsaammin.
Kalastus meren rannikoilla ja sisävesissä

on tärkeä elinkeino; koralleja, sieniä ja leviä

korjataan merestä suuret määrät. Veden anti-

mien tuotantoarvo 260,4 milj. mk. (1907).

Vuorityötä on harjoitettu jo ammoisista
ajoista; J. oli tunnettu jalometalleistaan. Nyky-
aikana J:ia kuitenkaan ei voi sanoa mineraali-
rikkaaksi maaksi. Kivihiiltä on jokseenkin
runsaasti kaikilla saarilla ja sitä viedään tun-

tuvasti etenkin Kiinaan (vienti 2,9 milj. tonnia,

1907), mutta laadultaan se ei ole hyvää. Sitä

louhittiin 14,8 milj. tonnia (1908). Toisen nyky-
ajan suurteollisuuden raaka-aineen, rautamal-
min, vähyys on J:n teollisuuden kehittymis-

mahdollisuuksia arvosteltaessa otettava huomioon.
Kaakaa rautaa valmistettiin ainoastaan 44,000 ton-

nia (1908). — Kuparia louhitaan vietäväksikin;

1909 45,700 tonnia. Kuparin tuottajista J. on
viides. Kultaa saatiin 4.345 kg, hopeaa 118,237

kg (1908), mangaania 20.600 tonnia, rikkiä 33,300

tonnia, polttoöljyä 270,000 tonnia (1907), anti-

monia, lyijyä y. m. Merisuolaa valmistettiin 6

milj. tonnia (1907). Posliinisavea on kaikkialla

runsaasti. — Koko vuorityön tuotannon arvo on
285,6 milj. mk. (1908; lÖ7,i milj. mk. 1898).

Teollisuus on vielä suurimmaksi osaksi

käsityömäisesti harjoitettua kotiteollisuutta. Se
on alkujaan kiinalaisilta opittua, mutta jo

aikoja sitten japanilaiset ovat ennättäneet opet-

tajiensa edelle. Japanilaisen käsiteollisuuden tuot-

teet tekee voittamattomiksi niiden korkealle ke-

hittynyt taiteellisuus; japanilainen käsiteollisuus

on aina taideteollisuutta. Kuuluisat ovat japa-

nilaisten lakeerausteokset (päävalmistuspaikat
Kioto, Osaka, Tokio), posliinitavarat (Kioto, Ka-
nazava, Seto), pronssi- y. m. metalli-esineet

emaljikoristeineen ja muine kirjauksineen (Kioto,

Kanazava, Nagoja), silkkikankaat, puu-, kivi-,

norsunluu- y. m. leikkaukset, paperi- ja punonta-
teokset, bambu-, rottinki- ja puutuotteet y. m.— Uudistuksen jälkeen on nopeasti kehittynyt
eurooppalaismallinen tehdasteolli.suus, joka mo-
nella alalla on ryhtynyt kilpailemaan vanhan
käsiteollisuuden tuotteiden kanssa. Kilpailussa
eurooppalaisten tuotteiden kanssa J:n tehdas-
teollisuudella on useita hyviä edellytyksiä, kuten
työväestön työkykyyn ja älykkäisyyteen verraten
tavattoman alhaiset työpalkat (tehdastyömiehen
päiväpalkka l,8s mk, naisen 62 penniä), työ-
pilivän pituus, lasten työn laaja käyttö; maan-
viljelyksen tuottamia raaka-aineita on runsaasti,
riittävästi teollisuuden käyttövoimaa. Japanilai-
sen talonpojan pieni kulutuskyky, pääoman puute,
metallien, varsinkin raudan vähyys tekevät mah-
dottomaksi teollisuuden kehittymisen yhtä kukois-
tavaksi kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Aut-
taakseen teollisuutta on J:n hallitus nykyisin
uusittavissa kauppasopimuksissaan siirtynyt enti-

sestä vapaakauppaperiaatt^estaan suojeluspoli-

tiikkaan. — Kangasteollisuudessa työskenteli
355,000 henkeä (1907), koneteollisuudessa 62,000,
kemiallisessa, paperi- ja keramisessa teollisuu-

dessa 65,000, ravintoaineteollisuudessa 48.000. Val-
mistu.sarvousa puolesta silkki- ja puuvillakangas-

teollisuus ovat toistensa tasalla: 1907 oli jälki-

mäisten valmistusarvo 262,6 milj. mk. (josta 46,i

<yo Keski-, 41,3 % Länsi-Hondossa), edellisten 260,4

milj. mk. (64,8 % Keski-, 19,6 % Länsi-, 14,8 %
Pohjois-Hondossa) ; edelleen valmistettiin silkki-

ja puuvillakankaita, hamppu- y. m. kankaita sekä
nauhaa. Koko kangasteollisuuden valmistusarvo
oli 633.8 milj. mk. (385,5 milj. mk. 1902). Kangas-
puista oli 29,000 kone-, 755,000 käsikangaspuuta.
Raakapuuvillan kuluttajista J. on viides, puuvilla-

kehriensä luvun puolesta yhdeksäs (1,955 milj.

1910). Puuvillalankaa ja kangasta valmistetaan jo
yli oman tarpeen. Puuvilla- ja silkkiteollisuuden

keskustat ovat Tokio ja Osaka. — Kone- ja me-
talliteollisuuksista on tärkein laivateollisuus. Jo-
kosukan, Kuren, Sasebon ja Nagasaki'n telakoilla

rakennetaan suuria valtamerialuksia. — Kemial-
lisesta teollisuudesta mainittakoon ensi sijalla

räjähdysaineitten valmistus. Tulitikkuteollisuus

on kukoistava, valmistusarvo 38,5 milj. mk. (Länsi-

Hondossa 90%). Aasian markkinoilla sen tuot-

teet ovat ruvenneet kilpailemaan ruotsalaisten

kanssa, osaksi käyttäen näiden hyvämaineisia
kääreleimoja ja merkkejä. — Keramlsen teolli-

suuden valmistus on 33 milj. mk., kasvisöljyjen

ja -rasvojen 39,4 milj. mk., lakeeraustuotteitten

19,3 milj. mk., matto- ja punontateollisuuden 28,*

milj. mk. Paperiteollisuus valmistaa japanilaista

paperia 49,? milj. mk: n, eurooppalaista paperia

31,7 milj. mk: n arvosta. (Tilastotiedot v:lta

1907.) — Japanilaisten kansallisjuomaa, sake
nimistä riisiviinaa, valmistettiin 7,9 milj. hl

(1907-08), väkiviinaa ja alkoholia 0,s milj. hl,

olutta 0,8 milj. hl; sokeriteollisuusvalmistus, For-
mosan kanssa 116,131 tonnia 1908-09, peittää

kulutuksesta vain pienen osan. — Tekolannoituk-
sen valmistamista varten on suuria kalaguano-
tehtaita.

Liikenne. Sisävesistöillä on kotimaisessa

liikenteessä vähän merkitystä. Maantiet tyydyt-

tävät ainoastaan alhaisia vaatimuksia; 82 % ajo-

neuvoista (1909) kuljetetaan ihmisvoimalla. Japa-
nilainen keksintö on henkilökuljetuksessa käy-
tetty korkea, kaksipyöräinen dzinrik sa = „mieheQ
voimavaunu". Sotilaallisia tarkoituksia varten
hallitus on leventänyt ja parantanut maanteitä.
— Rautateitä J:ssa on jokseenkin harvassa,

8,130 km (1909). Nykyään valtio on lunastanut
haltuunsa melkein kaikki radat; yksityisten

omana on vain 934 km. Valmistumassa on välitön

junayhteys J:n ja Aasian-Euroopan rautateiden

välillä: höyrylautta kuljettaa junan gimono-
seki'sta Korean-salmen yli Fusaniin, mistä rata

Mukdeniin jo lienee valmis. Matka Pariisista To-
kioon tulee kestämään 11 päivää. — Postitoi-
mistoja on 7,196, lähetysten luku 1,501 milj.

— Sähkölennätinlinjoja on 40,748 km,
lähetysten luku 27,8 milj. Kipinäsähkötysasemia
on 6 maalla, sitäpaitsi 12 :11a aluksella. — Puhe-
linlinjoja on 338,122, puhelimia 83,570. (Ti-

lastotiedot tili-v :lta 1908-09.) Kauppalaivas-
tolla oli uudistukseen asti merkityksensä ran-

nikkoliikenteen välittäjänä. Yhä edelleenkin on
rannikkoliikenne vilkas ja tärkeä kotimaisen lii-

kenteen muoto, mutta korkean kukoistuksensa J:n
kauppalaivasto on saavuttanut kilpaillessaan ulko-

maisessa merenkulussa muiden maiden kanssa.

Eurooppalaismallisia höyryaluksia on 2,360, nii-

den vetoisuus 1,198 milj. rek.-tonnia brutto, purje-
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aluksia 5,880, 0, 403 milj. rek.-tonnia brutto, japani-
laismallisia purjealuksia 22,276, O,soi milj. rek.-

tonnia brutto (1910; 1900 oli eurooppalaismalli-

sia aluksia 0,864 milj. rek.-tonnia brutto). J:n
höyrylaivalinjat ylläpitävät liikennettä kaikkiin
Ison valtameren satamiin sekä useaan Euroopan
merikaupunkiin. Tärkein höyrylaivayhtiöistä on
valtion suurilla avustuksilla kannattama „Japa-
nin postihöyrylaivayhtiö" (Nippo7i jusen kaisa),

jonka laivasto käsittää Vs milj. rek.-tonnia(1907).

Se on sota-aikana asetettava hallituksen käytettä-
väksi.— Ulkomaisessa merenkulussa klareerattiin

39.8 milj. rek.-tonnia netto (1909; 19,? milj. 1900).

Tästä tuli japanilaisten alusten osalle 19,2 milj.,

englantilaisten 11,6 milj., saksalaisten 3, s milj.,

yhdysvaltalaisten 2,8 milj. — Vilkkain oli lii-

kenne ulkomaitten kanssa Kobessa, klareeraukset
10,8 milj. rek.-tonnia (1908), Modzi'ssa 8,8 milj.

r.-t., Jokohamassa 7 milj. r.-t., Nagasaki'ssa 5,4

milj. r.-t., Simonoseki'ssa l,, milj. r.-t.

Kauppa. V:sta 1542, jolloin portugalilaiset

ensikerran saapuivat J:iin, oli ensin näillä, sitten

hollantilaisilla yksinomainen, mutta mitättömiin
rajoitettu oikeus käydä kauppaa parissa J :n sata-

massa. V. 1854 yhdysvaltalainen sotalaivasto pa-

kotti hallituksen avaamaan kaksi satamaa Yhdys-
valtain kaupalle. Samana ja seuraavina v:na eng-
lantilaiset, venäläiset y. m. hankkivat itselleen

samat oikeudet ja lisää satamia avattiin.— Ulko-
maankauppa on kasvanut tavattoman nopeasti;

kokonaistuonti ja -vienti (ilman jalometalleja) oli-

vat (milj. mk:oissa): tuonti 408,6, vienti 213,7

(1890) ; tuonti 742. vienti 528 (1900) ; tuonti

1,005,2, vienti 1,054,5 (1909). Se oli l,i %
maailman ulkomaankaupasta 1900, 1,4 % 1908.— Verrattuna maan väkilukuun ulkomaankauppa
on vielä aivan vähäinen : kauppavaihdosta tuli

henkeä kohti ainoastaan 41 mk. (1909), vastaavan
luvun ollessa Suomessakin 208 mk. Tärkeimmät
tuonti- ja vientitavarat olivat (1909; arvot milj.

mk -.oissa) :

tuontitavarat

:

puuvilla 276,

ä

öljykakut (lannoi-

tuks.) 62,1

rautatavarat 40,6

koneet 39,7

riisi 34,7

sokeri 34,i

puuvillakankaat . . 32,4

polttoöljy 29,7

pavut 26,9

villa, villakankaat,

rauta, rikkihappoiuen
ammoniumi, villalangat.

vientitavarat

:

raakasilkki 316,8

silkkitavarat .... 91,4

puuvillalanka . . . 81,6

kupari 53,?

puuvillatavarat . . 48,8

kivihiili 44,i

tee 33,s

punontateokset . . 30,

s

tulitikut 29,6

silkinjätteet, puu, riisi,

posliini- ja saviteolli-

suustuotteet, sokeri.

Tärkeimmät kauppatuttavat ja niiden kanssa
tapahtuneen kauppavaihdon arvo (milj. mk: oissa;

1909).

tuontimaat: vientimaat:

Iso-Britannia 220 Yhdysvallat 335,5

I:n-B:n Intia 166,2 Kiina 186,4

Yhdysvallat 137,8 Ranska 105,«

Kiina 119,6 Iso-Britannia . . . 69,i

Saksa 102,6 Korea 68,9

Alankomaitten In- Hongkong 55,»

tia 47,» I:n-B:n Intia .. 36,8

Korea 36,i

Taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt ovat
nopeasti juurtuneet J:ssa. Niitä oli 10,087 (1907),
2,841,3 milj. mk: n pääomalla; näistä oli osuus-
toiminnallisia liikkeitä 3,799, joiden pääoma 175
milj. mk. Hondon yhtiöt omistavat 89,5 % yh-
tiöitten pääomasta. — Tärkeimmät yhtiöistä ovat
pankit; niitä oli 2,356 (1908), pääoma 1,183 milj.

mk, joista säästöpankkeja 669, pääoma 128,8

milj. mk. Pankeista ovat muutamat perustetut
palvelemaan erikoisia tarkoituksia, varustetut
erityisillä pankkilaeilla ja toimivat hallituksen
vaikutuksen alaisina. Nämä ovat Nippon ginko
(Japanin pankki, pääoma 76,5 milj. mk), toimii
setelinanto-yksinoikeuksilla varustettuna valtion-
pankkina; "Nippon-kvangio-ginko (hypoteekki-
pankki) ; Jokohama-sokin-ginko (rahapankki, tu-

kee ulkomaista kauppaa) ; Eokkaido-takusoku-
ginko (Jesson uutisasutuspankki) ; Taivan-ginko
(Formosan uutisasutuspankki) ; Noko-ginko (46

maanviljelystä ja teolli.suutta auttavaa pankkia).
Raha ja mitat. V:sta 1897 J:ssa on kulta-

kanta. Rahayksikkö on jen-2,5i mk; 1 jen =
100 sen = 1,000 rin. — Pituusyksikkö saku =

0,3 m; 1 saku = 10 sun = 100 hu = 1,000 rin = 10,000
nio. Tiemitta on ri = 3,9272? km (meri-rt = l,85j

km); 1 ri = 36 tso; 1 tso = QO ken; 1 feen = l,82 m.
Pintamitat : neliö-fso - 10 tan = 3,000 tsuio = 0,9917

ha. Tilavuusmitat: lo = 10 5'o = l,804 1; 1 koku =

10 *o = 100 so = 1,804 hl. Painot: kvan = l,000

momme = 10,000 fun = 3,7i kg; 1 Ä;tn = 160 momme
= 0,6 kg.

Opetusolot ovat erinomaisella kannalla.
V:n 1873 lailla järjestettiin koululaitos; 6-10

ikävuosien välillä on koulunkäynti pakollinen
(1905 tämän vaatimuksen täytti 95%; 1900 oli

luku 81,7 %). Kansakouluja on alempia ja ylem-
piä, kummassakin kurssi 4-vuotinen. Niitä on
27,125, niissä opettajia 122,038, oppilaita 5,714,000

(1908). Jokainen kunta on velvollinen ylläpitä-

mään tarpeellisen määrän kansakouluja. —
Keskikouluja, ylempien kansakoulujen jatkokou-
luja, on 285, niissä opettajia 5,421, oppilaita

110,876. Oppi- ja ammattikouluja on 8,782, niissä

opettajia 19,410, oppilaita 530,696. — Korkeam-
pia oppi- ja ammattikouluja (paitsi sota- ja

meriministeriöitten alaisia) on 31, niissä 1,334

opettajaa, 19,375 oppilasta. — Varsinaisia yli-

opistoja on 2: Tokion, 6 tiedekuntaa, 321 opet-

tajaa, 5,411 ylioppilasta; Kioton, 4 tiedekuntaa,

179 opettajaa, 1,412 ylioppilasta. Vielä on maan-
viljelyskorkeakoulu, „Luoteis-yliopisto", 63 opet-

tajaa, 694 ylioppilasta. Yliopistojen opettaja-

voimat olivat alkujaan etupäässä ulkomaalaisia,

mutta nyt on ainoastaan 21 muukalaista opet-

tajana J:n yliopistoissa. — Aistivialliskouluja

on 37, oppilaita 1,364. — Kirjastoja 151, ni-

teitä 1,62 milj. (joista eurooppalaisia 137,000.

(Tilastotiedot v:lta 1908.) — Sanomalehtiä ja

aikakauskirjoja ilmestyi 2,300, kirjoja 29,109

(1907).

Valtiomuoto, hallinto ja oikeuden-
hoito. V. 1889 J:n hallitsija muuttui itä-

maisesta itsevaltiaasta länsimaiseksi keisariksi

tavallisine perustuslaillisine oikeuksineen. Kei-

sarin arvonimi on tenno („taivaan kuningas").

Eurooppalai-set käyttävät nimeä mikado (,,kor-

kea portti") ,
joka tarkoittaa oikeastaan halli-

tusta yleensä. — Valtiopäivät, kokkai, ovat kaksi-

kamariset. Ylähuoneen jäsenet ovat osaksi itse-
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oikeutettuja, osaksi suku- ja rahavlimystöu va-

litsemia, osaksi elinajaksi keisarin määräämiä.
Lukumäärä on nykyään 366. Edustajakam.arissa
on 379 neljäksi v:ksi valittua jäsentä. Ääni-
oikeutettu ou 25 V. täyttänyt, kahden v:n aikana
10 jeniä välitöntä veroa maksanut miespuolinen
kansalainen. — Hallinnossa keisarilla on
rinnallaan ministerikabinetti sekä s a-

lainen neuvosto, sumitsuin. Tähän kuulu-

vat ministerit sekä 28 muuta jäsentä. — Mi-
nisterejä on 9: uiko-, sisä-, raha-, sota-, meri-,

oikeus-, opetus-, maanviljelys- ja kauppa- sekä

liikenneministerit. Rahaministeri on samalla pää-

ministeri. — Rautateillä ja siirtomailla on erityi-

set keskusvirastonsa. — Pääkaupunki v:sta 1868
Tokio („Itä-pääkaupunki"". entinen nimi Jedo),

ennen Kioto (,.Länsi-pääkaupunki"). — P a i k a 1-

listahallintoa varten J. on jaettu 47 aluee-

seen, joista 43 ou nimeltä ken (vastaa meidän
läänejä), 3 fu (hallitusalueet Tokio, Osaka ja

Kioto), 1 do (Jesse ynnä Kuriilit 1. Tsisima).

Alueista on 17 Keski-Hondossa (siihen luettu Bo-
nin-saaret 1. Ogasavarasima), 7 Pohjois-Hondossa,
10 Länsi-Hondossa, 4 Sikokulla. 8 Kiusiulla (sii-

hen luettu Riukiu-saaret). Läänit on jaettu ala-

osastoihin gun 1. ko7i, joita on 637. Suurkau-
punkeja, kaupunkeja ja maalaiskuntia on 12.453.
— Siirtomaita hallitsevat laajoilla valtuuksilla

varustetut kenraalikuvernöörit Formosassa. Kvan-
tungilla sekä Koreassa ja kuvernööri Sahalinilla.
— Oikeushoito on uudistettu kokonaan eu-

rooppalaiseksi. Alioikeuksia on 302, piirioikeuk-

sia 49, appellatsionioikeuksia 7, 1 kassatsioni-

oikeus, 1 hallinnollinen oikeusistuin.

R a h a-a siat. Valtion kaikkien laitosten,

kaikkien julkisen elämän haarojen uudestaan luo-

minen, useat sodat ja siirtomaayritykset ovat
kysyneet suunnattomia rahallisia ponnistuksia
hallituksen ja kansan puolelta: ennen uudistusta
oli maavero melkein ainoa tulolähde, nyt se on
ainoa.staan 14.5 % tuloista. Ennen tuntematon
valtiovelka on jo ennättänyt kasvaa maan talou-

delliselle ja valtiolliselle kehitykselle painosta-
vaksi jarruksi. Se on nykyään 5 kertaa valtion

tuloja suurempi (Englannin valtiovelka esim. on
tuloja 3 kertaa suurempi). — Tilivuoden 1910-11

tulo- ja menoarvio päättyy 1.361,4 milj. mk: aan.
Tuloista olivat suurimmat: verot, 816,6 milj. mk.,
josta kulutusverot 327,8 milj. mk. (enin osa
sofcesta ja oluesta), maavero 197,8 milj. mk.,
tullit ainoastaan 115,8 milj. mk. (n. 2 kertaa
enemmän kuin Suomessa) ; tulot valtion omai-
suudesta 320,7 milj. mk.; siihen ei ole otettu
tuloja valtion rautateistä, sillä ne on tulo- ja
menoarviosta erotettuina kokunaisuudessaan mää-
rätty käytettäviksi rautateiden valtiolle luna,sta-

mi.seen ja uusien rakentamiseen. Suurimmat me-
not tulivat: rahaministeriön osalle 510 milj. mk.
(siitä nieli valtiovelka 393,5 milj. mk.), sota-
mini.steriön 207.9 milj. mk., liikenneministeriön
194 milj. mk., meriministeriön 193,i milj. mk.— Valtiovelka on 6,799.5 milj. mk. (1910).

Sotalaitos oli ensimäinen, minkä järjes-
tämiseen uudi.stuksen jälkeen ryhdyttiin. Esi-
kuvana on ollut Saksa. Yleinen asevelvollisuus
säädettiin 1889. Sotajoukossa on rauhan aikana
n. 250,000 miestä (tarkkaa lukumäärää pidetään
salassa), sodan aikana 600,000 miestä paitsi nosto-
väkeä. Upseerien valmistamisesta pitää huolta

15 sotakoulua. — Sotalaivasto on maailman vii-

des, käsittäen 115 isompaa sota-alusta (niistä

11 venäläisiltä anastettua), joiden vetoisuus on
476,630 rek.-tonnia, varustettuina 735 10 em:ä
suuremmalla tykillä, 76 pienempää alusta ja 9
vedenalaista venettä (1910). Miehistön luku-
määrä on 68.091 (1909). Meriväen up.seereja val-

mistetaan 8 koulussa. — Sotajoukon ja laivaston
kelpoisuus on koeteltu sodissa Kiinaa (1894-95)

ja Venäjää (1904-05) vastaan.
Vaakuna on tyylitelty päivänkakkaran

kukkamykerö (kiku) ; keisarillisen suvun vaa-
kuna on Pauloicnia imperialis kasvin (kiri) ty.vli-

telty kukinto ja lehti. Lippu: valkoinen, kes-

kellä punainen pyöreä levy; sotalipussa lähtee le-

vystä lipun reunoihin ulottuen 16 punaista sädettä,

(nouseva aurinko).

[B. n. Chamberlain. ..Things japanese", W. E.
Griffis, „The mikado's empire", ,,The japanese
nation in evolution", J. Lauterer, „Japan",
P. Leroy-Beaulieu, ,,La renovation de TAsie",
(B. H. Chamberlain ja W. B. Mason) „Murray's
handbook for Japan", I. Nitobe, ,,Busido, the
soul of Japan" (myös ruots.), Okakuro-Kakuzo,
,,The awakening of Japan" (myös ruots.), E. Pa-
pinot. ..Dictionnaire d'histoire et de geographie
du Japon", K. Rathgen, ,,Die Japaner und ihre

Avirt.schaftliche Entwickelung", J. Rein, „Japan
nach Reisen und Studien", P. F. v. Siebold,

..Japan nach Reisen und Studien", R. G. Web.ster,

..Japan frcm the Old to the New", J. E. Aro, .,Ja-
pani, maa ja kansa sekä lyhyt esitys Koreasta"
(1904), „Japani nyt ja ennen" (1904). — Tilas-

toa : ..Resume statistique de Tempire du Japon",
„Gothaischer Hofkalender", ..The statesman's year
book.] E. E. k.
Historia. Vanhin aika. Japanilaiset,

joiden sukujuurta ei vielä ole voitu selvittää,

ovat hämärässä muinaisuudessa siirtyneet luul-

tavasti Koreasta J:n saarille. Täällä heidän van-
himmat asuinsijansa olivat isoimman saaren Hon-
don lounaisrannikolla ja eräissä Kiusiun-saaren
seuduissa, mistä asutus aikaisimmiu levisi pitkin

..sisämeren" rannikoita aina Hondosta etelään

päin pistävällä niemimaalla olevaan Jamaton
maakuntaan asti. J:ssa oli myöskin, ainakin Hon-
dolla, vanhempi alkuväestö, jonka tähteitä on
Jesson saarelle tungettu harvalukuinen a i n u-

kansa. Nämä alkuasukkaat, joita vastaan japa-

nilaiset kävivät pitkällisiä taisteluita, sulautuivat

jossakin määrin viimemainittuihin, joihin myös-
kin vielä historiallisena aikana sekaantui korea-

laisia ja kiinalaisia aineksia. — Vanhimpien säi-

lyneiden mutta epäluotettavien aikakirjojen mu-
kaan, jotka ovat 8: unelta vuosis. j. Kr., oli J. jo

n. 660 e. Kr. yhtenä valtakuntana, jonka ensimäi-

senä keisarina oli D z i m m u. Todellisuudessn J :n

muodostuminen kokonaisvaltioksi tapahtui paljoa

myöhemmin. Alkuansa näet japanilaiset jakaan-
tuivat useihin sukuyhteiskuntiin, joilla oli omat
päämiehensä ja jotka palvelivat esi-isäin henkiä.

Suurinta arvoa nautti eräs Jamato-suku, jonka
sanottiin polveutuvan auringon jumalattaresta
ja jota .senvuoksi pidettiin kaikkein pyhimpänä.
Ensimäiset varmat tiedot J:n historiasta ovat

Kristuksen syntymän jälkeisiltä vuosisadoilta,

jolloin japanilaiset varsinkin kolmannen vuosis.

alkupuolilta lähtien tekivät useita hävitys- ja

valloitusretkiä Korf-aan ; niemimaan eteläisin
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kärki näyttääkin pitemmäksi aikaa joutuneen
heidän baltuunsa. Nämä yhteiset sotaretket vai-

kuttivat varmaan tuntuvasti J:n vastaiseen val-

tiolliseen kehitykseen. Ne vahvistivat noissa kes-

kenään riitaisissa suvuissa ja heimoissa kansalli-
sen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja niiden joh-

dosta, joka vanhastaan uskottiin pyhimmän su-

vun päämiehelle, kehittyi vähitellen todellinen hal-

litsijavalta. Korean retket taukosivat kuitenkin
aikaa myöten, niin että japanilaiset kuudennen
vuosis. lopulla menettivät melkein kaiken val-

tansa tällä niemimaalla. Heidän sodanhalunsa
heikontumiseen vaikutti osaltansa sekin, että pu-
heena olleiden vuosisatojen kuluessa J:iin al-

koi tunkeutua kiinalaista sivistystä, etupäässä
juuri Korean kautta. Ensin saapui maahan korea-
laisia ja kiinalaisia käsityöläisiä, sittemmin ko-
realaisia kirjanoppineita, jotka 404 toivat muka-
naan kiinalaisen kirjoituksen ja kuudennelta vuo-
sis. lähtien tutustuttivat J:n ylimystöä Kiinan
klassillisiin kirjoihin; myöskin buddhalaisuus al-

koi 6:nnen vuosis. keskipalkoilla saada jalansijaa
maassa. Nämä vieraat käsitystavat alkoivat jäy-
tää vanhaa sukuyhteiskuntalaitostakin, jonka si-

jaan kehittyi uusi kiinalaismallinen valtiojärjes-

tys. Tämä muutos esiintyy selvästi n. v:sta 645
lähtien.

6 4 5- n. 15 4 0. Uuden valtiojärjestyksen etu-

päässä oli nimellisesti rajattomalla vallalla varus-

tettu auringon jumalattaren suvusta lähtenyt kei-

sari. Kiinalainen laki ja oikeus otettiin käytän-
töön ja myöskin hallinto koetettiin järjestää kii-

nalaiseen tapaan keskitetyksi virkamieshallin-
noksi. Hovissa oli neuvoskunta ja ministeriöitä,

maakunnissa ja piirikunnissa käskynhaltioita ja

vouteja.— J : n vanha uskonto järjestettiin uudelle

kannalle ja sai nyt nimekseen sinto (kiinal. laina-

sana = ,,henkien tai jumalien tie") . Yhdeksännen
vuosis. alkupuolella esiintyy pyhä mies K o b o-

d a i s i, joka yhdisti buddhalaisuuden ja sintolai-

suuden viudeksi kultiksi, joka 19: unen vuosis. lop-

pupuolille asti oli virallisesti enimmin suosittu.
— Kiinan kanssa J. oli vilkkaassa yhteydessä
aina 9:nnen vuosis. loppupuolille asti. Sittenkuin
kiinalaiset olivat 663 asevoimin torjuneet japani-

laisten yrityksen estää Kiinan valtaa juurtu-

masta Koreaan, palautuivat hyvät suhteet v:n
670 rauhan kautta, jossa Kiina tunnusti J:n uu-
den valtakuntanimen N ihon 1. Nijypon - .,auringon-
nousu" eli itämaat (kiinan kielellä Jih-pen; tätä

ennen kiinalaiset olivat käyttäneet japanilaisista

nimeä ^'ö = ,,liiaksi kasvaneet kääpiöt"). J:n halli-

tuksen pääpyrkimystä saada Kiina tunnustamaan
J:n itsenäisyys ja yhdenvertaisuus ei kuitenkaan
täydellise.sti saavutettu. — Keisarit eivät voineet

kauan pitää hallussaan todellista hallitsijanvaltaa:

jo 7:nnen vuosis. lopulla se siirtyi mahtavalle Fu-
dzivara-suvulle, jonka tyttäristä keisarin laillinen

puoliso oli valittava— tapa, jota vielä nytkin nou-

datetaan. Näin sai alkunsa J:lle omituinen sijais-

hallitsijajärjestelmä, joka erinimisenä ja erimuo-

toisena pysyi voimassa v:een 1868 asti. Keisarit

eristettiin hoviinsa, jossa he lukuisain hovimies-

ten ja hovinaisten ympäröiminä kuluttivat ai-

kansa opinnoissa, juhlissa ja .seremonioissa; ho-

vin olinpaikkana oli v:.sta 710 Nara, v:sta 794

Kioto. Fudzivarain vallan lujittamiseksi perus-

tettiin 880 valtamarsalkan virka (kvamlaku),
jonka haltian asiana oli olla keisarin ja muiden

arvomiesten välittäjänä. — Sillä välin synnytti
siirtoasutuksen leviäminen ja aseellisten seuruei-
den syntyminen uusia mullistuksia J:n sisälli-

sissä oloissa. Kaukaisten maakuntain käskynhal-
tiat ja voudit rupesivat pitämään omina perintö-
lääneinään niitä valtiontiloja, joiden tulot oli

määrätty heidän palkakseen, ja laajensivat aluei-
taan uutisviljelyksillä. joille he lupaamalla vero-
vapautta saivat asettumaan pääkaupungin seu-
duille karttunutta liikaväestöä. He pääsivät yhä
riippumattomammiksi hallituksesta ja hovista ja
muodostivat aluskunnistaan erikoisia, oman
isäntävaltansa alaisia yhteiskuntia (han; tämäu
sanan vastineena on usein käytetty klaani sa-
naa). Maahan kiinnitetyistä alustalaisjoukoista
he valitsivat aseellisia seuralaisia (samurai = var-
tiomiehistö), jotka saivat elatuksensa joko her-
rojensa tiloilla tai niistä veroista, joita kan-
nettiin erityisistä kyläkunnista. Samalla kun
valtion sotalaitos rappeutui, lisääntyivät lisään-

tymistään siirtoasutusta harjoittavien ylimys-
ten aseelliset seurueet. Virkaylimysten esimerk-
kiä seurasivat muutkin ylhäissukuiset miehet,
jotka olivat saaneet lahjoitusmaita hallitukselta,

vieläpä buddhalaiset luostaritkin. Turhaan hal-

litus koetti estää kehityksen kulkua: todelli-

nen valta siirtyi Fudzivara-suvulta sotilasseu-

rueiden päälliköille, jotka kilpailivat keskenään
vallasta ja maineesta. Mahtavimmat ja kuului-
simmat näistä soturisuvuista olivat T a i r a ja
M i n a m o t o, jotka molemmat polveutuivat kei-

sarillisesta suvusta. Fudzivarain vallan heikon-
tuessa ll:nnellä ja 12:nnella vuosis. nämä kaksi
sukua koettivat saada hallituksen käsiinsä. Nii-

den välinen taistelu päättyi 1185 niin että Mina-
moto-sukuinen J o r i t o m o hävitti melkein suku-
puuttoon vastustajansa ja anasti hallitusvallan;

v:sta 1192 hänellä oli arvonimenä sei-i-tai sogun
= .,valtasotaherra". Hän asetti pääkaupunkiinsa
Kamakuraan (lähellä nyk. Tokiota) erityisen

sotilashallinnon (hakufu), jonka valvonnan alai-

sena Kioton siviilihallinto oli, ja jakeli upseereil-

leen ja virkamiehineen läänityksiä. Joritomon.
kiJoltua valtionhoitajan toimi (nimellä sikken =

.,käskyjen toimeenpanija") joutui H o d z o-suvuUe,
joka Joritomon suvun sorruttua 1219 asetti ni-

mellisiksi valtasotaherroiksi Fudzivara- ja kei-

sarisuvun jäseniä; nämä valtasotaherrat olivat

samaten kuin keisaritkin tavallisesti lapsia ja

niitä vaihdettiin samaten kuin keisareitakin

tuontuostakin. Joskus itse valtionhoitajakin luo-

pui vapaaehtoisesti virastansa asettaen sijallensa

poikansa tai erityisen hallitusmiehen, jonka se-

län takana hän kuitenkin edelleen johti asioita.

Tämän uuden vallan kukistamiseksi tehdyt kapi-

nayritykset, m. m. n. s. keisarikapina (1222),

jota kannatti kolme entistä keisaria, eivät onnis-

tuneet. Ensimäisten Hodzojen aikana läänioikeua

muodostui erityiseksi, kiinalais-keisarillisesta

maanlaista erotetuksi aatelislaiksi. J:ssakin ke-

hittyi näet jonkinlainen läänityslaitos ja ritari-

suus, joka hiukan muistuttaa keskiaikaisen Eu-
roopan oloja. Hodzo Tokimunen hallitessa

(1256-84) J:ia uhkasi suuri vaara mantereen puo-

lelta, kun Kiinan mongolilainen suurkaani Kub-
lai lähetti laivastoja ja sotajoukkoja valloitta-

maan J:ia; nämä yritykset torjuttiin onnellisesti

rajumyrskyjen avulla 1274-81. Sen johdosta että

Marco Polo sam. vuosis: n lopulla kirjoittamissaaa
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matkakertomuksissa kertoi näistä ..kultarikasta

Zipangua" vastaan tehdyistä sotaretkistä, saa-

tiin Euroopassa ensikerran tietää J:n olemassa-

olosta. Hodzojen vallan kukisti ja Kamakurau
kaupungin hävitti 1333 keisari G o-D a i g o, joka

vetosi alamaistensa apuun saattaaksensa todelli-

sen vallan keisarin käsiin. Hänen yrityksensä
ei kuitenkaan lopulta onnistunut, sillä häntä
vastaan nousi hänen sotapäällikkönsä A s i-

kaga Takaudzi, joka asetti toista suku-

haaraa olevan vastakeisarin ja nimitytti itsensä

valtasotaherraksi 1336. Nyt seurasi puolen vuosi-

sataa kestäviä sisällisiä taisteluja, joissa puo-

lueet nimellisesti taistelivat ,,pohjoisen" tai ..ete-

läisen" keisarisuvun puolesta, mutta todellisuu-

dessa ajoivat omia etujaan. Ne lakkasivat 1392

Asikagan pojanpojan Josimitsun ollessa so-

gunina. Hänen aikanaan uudistuivat myöskin Kii-

nan ja Japanin entiset rauhalliset suhteet, joita

Kublain valloitusyritykset ja japanilaisten kos-

toksi tekemät ryöstöretket olivat häirinneet. Ja-

panin lähetystöt veivät mukanaan kauppatava-
roita Kiinaan, kiinalainen vaskiraha levisi Jäin
ja myöskin kiinalainen taide sai siellä jalan-

sijaa. Josimitsun jälkeläiset Asikaga-sogunit oli-

vat heikkoja hallitusmiehiä. Jo vanhastaan ta-

valliset sisälliset taistelut kävivät entistä laa-

jemmiksi ja lisäksi tulivat Sin ja Nitsiren lah-

kojen uskonsodat, niin että maassa n. 1500 val-

litsi täydellinen sekasorto. Muutamissa maakun-
nissa onnistui mahtavien vasalliruhtinasten, dai-

mioiden, päästä niin itsenäiseen asemaan, että

nämä maakunnat muuttuivat erityisiksi pikku-
valtioiksi omine hallituksineen.

15 4 0-1 8 6 8. Kuudennentoista vuosis. keski-

vaiheilla J. ensi kerran joutui suoranaiseen yh-
teyteen kristityn maailman kanssa. ^luutamat
portugalilaiset seikkailijat saapuivat 1542 t. 1543
tuulen ajamina Kiusiun eteläpuolella olevaan
Tenegasima-saareen ja sieltä Kiusiuhun, missä
heidät otettiin hyvin vastaan. Heidän kauttansa
tulivat ampuma-aseet tunnetuiksi ja pian käy-
täntöön J:ssa saaden aikaan täydellisen mul-
listuksen sotalaitoksessa ja valtasuhteissa. A&-
puma-aseita ja ruutia valmistettiin sen jälkeen
osaksi itse J:ssa, osaksi niitä toivat maa-
han portugalilaiset, jotka itä-aasialaisista siirto-

kunnistaan alkoivat käydä vilkasta kauppaa
Kiusiussa. Kauppiasten jäljissä tuli pian lähetys-

saarnaajia, etupäässä jesuiittoja. Näiden lähetys-

työn perustaja oli Frans X a v i e r, joka 1549
saapui Kagosiman kaupunkiin Etelä-Kiusiussa.
Kristinusko levisi nopeasti Kiusiussa, varsinkin
sen länsi-osissa, missä muutamat daimiotkin an-
toivat kastaa itsensä. Portugalilaisten kauppakin
ke.skittyi (v:sta 1567) tänne perustettuun N a g a-

s a k i'n satamaan, kirkkoja rakennettiin ja A m a-

kusan saarelle perustettiin kuuluisa jesuiitta-
koUegi ja kirjapaino. — Näihin samoihin aikoi-
hin ryhdyttiin J:ssa jälleen perustamaan voima-
ka.sta keskushallitusta. Käyttämällä taitavasti
hyväkseen ampuma-aseilla varustettujen joukko-
jensa etevämmyyttä onnistui Ota Nobunaga
nimisen ruhtinaan saada haltuunsa pääkaupunki
Kioto ja sen ympäristöt. Hän sai viimeisen Asi-
kaga-sukui.sen sogunin 1568 nimittämään itsensä
sijaisekseen ja pakotti suuremman osan J:ia tun-
nustamaan ylivaltaansa. Kun Nobunagan erään
petollisen kenraalin hyökkäyksen johdosta oli täy-

tynyt lopettaa itsensä harakirilla (1582), joutui
valta muutamien vuosien kuluttua Nobunagan ete-

vimmälle sotapäällikölle, talonpoikaista sukuperää
olevalle H i d e j o s i' lie, joka 1586 sai keisarilta
kvarnbakuti arvon ja joka taiko (,,ylhäisyys") ni-

mellä johti hallitusta senkin jälkeen kuin hän oli

asettanut ensin sisarenpoikansa ja sitten oman
alaikäisen poikansa kvambakuksi. Hidejosi, joka
oli J :n viisaimpia ja tarmokkaimpia valtiomiehiä,

hallitsi pääkaupungistaan Osakasta välillisesti

tai välittömästi koko J:ia. Hän ryhtyi myös-
kin ulkomaisiin valloituksiin ja kävi kaksi so-

taa (1592-93 ja 1597) Kiinan vasallivaltiota Ko-
reaa vastaan saavuttamatta kuitenkaan pysy-
väistä menestystä. Hidejosi osoitti samaten kuin
Nobunagakin alussa suosiollisuutta kristityltä

kohtaan, sanoipa itsekin olevansa taipuvainen
kristinuskoon, jos vain monivaimoisuus voitai-

siin sallia. Mutta valloitettuaan 1587 Kiusiun
ja tutustuttuaan lähemmin jesuiittojen toimin-
taan tällä saarella — nämä olivat m. m. se-

kaantuneet sikäläisten ruhtinasten keskinäisiin
riitoihin — hän alkoi epäillä heidän tarkoituk-
siansa ja antoi heille käskyn poistua maasta;
tätä käskyä jesuiitat eivät kuitenkaan noudat-
taneet muuta kuin nimeksi. Nähtävästi lopulta

tullen siihen vakaumukseen, että kristinuskon le-

viämisestä saattaisi olla vaarallisia seurauksia
J:n valtiolliselle itsenäisyydelle, Hidejosi 1597
ryhtyi hävittämään kristillistä lähetystyötä: 26
kristittyä, niiden joukossa 6 esp. fransiskaani-
munkkia ristiinnaulittiin Nagasaki'ssa kaupungin
kristityn väestön silmäin edessä, toista sataa
kirkkoa purettiin maahan ja jesuiittain oppi-

laitokset hävitettiin, ei kukaan daimio saanut
ruveta kristityksi, kristittyjen jumalanpalvelus
kiellettiin ja jesuiitat oli melkein kaikki kar-
koitettava. Mutta ei ketään japan. kristittyä

pakotettu julkisesti luopumaan uskostaan, eu-

rooppalaiset saivat edelleenkin harjoittaa juma-
lanpalvelustaan ja suurin osa jesuiittoja jäi kiel-

losta huolimatta maahan. Hidejosi'n kuoltua
(1598) sai hallituksen ohjat muutaman vuoden
päästä käsiinsä Tokugava Ijejasu, joka
perusti Tokugava-suvun pitkällisen vallan ja jota

J:issa vielä nytkin hänen järkevyytensä ja sit-

keytensä tähden pidetään japanilaisen valtiotai-

don saavuttamattomana mestarina. Tultuaan
1603 soguniksi Ijejasu tosin 1605 luovutti tä-

män viran pojalleen, joka asui Jedossa (Tokiossa),

mutta pidätti todellisen vallan itselleen hoitaen

hallitusta Jedosta lounaaseen päin olevasta

Sidsuokan kaupungista kuolemaansa asti (1616).

Hänen aikanaan saivat hollantilaiset (1609) ja

englantilaiset (1613) perustaa kauppafaktorian
Hi radon saarelle; myöskin espanjalaisten kanssa
hän rupesi suhteisiin. Mutta kristillistä lähetys-

työtä ei Ijejasukaan suosinut; hän kielsi kristin-

uskoon kääntymisen ja antoi 1614 julistuksen,

jonka mukaan kristinusko oli kokonaan hävi-

tettävä J:ista. Oikeaan vauhtiin pääsi kristit-

tyjen ja samalla muukalaisten vainoaminen kui-

tenkin vasta hänen poikansa Hidetadan ja

pojanpoikansa Ijemitsun aikana. Näiden vai-

nojen aikana japanilaiset kristityt osoittivat

suurta kestävyyttä ja innostusta. Kun Sima-
baran niemimaalla ja Amakusan saarella asu-

vain kristittyjen talonpoikain kapina 1638 oli

kukistettu, oli kristinuskon asia hukassa. Myös-
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kin eurooppalaisten kauppiaitten toimintaa J:issa

ruvettiin samaan aikaan vaikeuttamaan, vihdoin

karkoitettiin kokonaan maasta (1624) espanja-
laiset ja (1639) portugalilaiset; englantilaiset oli-

vat jo aikaisemmin poistuneet: ainoastaan hol-

lantilaiset saivat jäädä Nagasaki'n edustalla ole-

vaan Desiman saareen tarkan valvonnan alai-

sina, jonka tarkoituksena oli estää heitä pääse-

mästä lähempään yhteyteen maan väestön kanssa;
myöskin muutamille kiinalaisille kauppiaille suo-

tiin sama oikeus; japanilaisilta kiellettiin kuo-
lemanrangaistuksen uhalla maasta poistuminen.
Tällä sulkeutumisella saavutettiin kahden vuosi-

sadan ajaksi, mitä oli tarkoitettu: rikkumaton
rauha ja puolueettomuus. — Tokugavain vallan

aikana J. oli näennäisesti liittovaltio, jonka muo-
dosti n. 260 isompaa ja pienempää ruhtinas-

kuntaa; suurin niistä oli se Kvantossa oleva

alue, jota Tokugava-suku itse välittömästi hal-

litsi. Ruhtinailla, daimioilla, oli eriarvoiset ali-

vasallinsa ja seuralaisensa, samurai; näillä ei

yleensä ollut hallussaan läänejä, vaan he naut-

tivat määrättyjä riisituloja; heidän keskuudes-
taan otettiin sotilaat, upseerit ja virkamiehet.

Todellisuudessa osasivat kuitenkin Tokugava-
sogunit tehdä keskushallituksen vaikutusvallan
ruhtinaskunnissakin niin tehokkaaksi, että vähi-

tellen ainakin useimmat pienet ruhtinaskunnat
tulivat olemaan vain jonkinlaisilla etuoikeuksilla

varustettuja hallintoalueita. — Tokugava-vallan
ensimäinen vuosisata oli pääasiassa rauhallisen

kehityksen aikaa. Mutta J:n kansantalous saa-

vutti pian huippukohdan, jolta se ei enää voinut

edistyä, niin kauan kuin ulkomaalaisiin nähden
pysyttiin eristäytymisen kannalla. Tämä seisah-

dus oli sitä arveluttavampi, kun maan väkiluku
lisääntyi nopeasti (18:nnen vucsis. alussa se oli

kasvanut kaksinkertaiseksi ollen 1720 n. 30 mil-

joonaa). Väestön toimeentulo kävi vaikeaksi ja

liikaväestö, joka ei päässyt siirtymään muualle,

sortui nälkään ja kulkutauteihin. Katovuodet,
jotka varsinkin v:sta 1780 lähtien olivat tavalli-

sia, vaikuttivat turmiollisesti myöskin valtakun-

nan ja ruhtinaskuntien valtiotalouteen, joka etu-

päässä perustui riisissä maksettuihin maaveroi-

hin. Daimioitten täytyi sen vuoksi erottaa palve-

luksestansa suuri osa samurai-miehiänsä. Tällai-

sissa oloissa versoi pian tyytymättömyys ja

juuri hätään joutuneessa samurai-säädyssä esiin-

tyi 18:nnen vuosis. keskipalkoilta lähtien suun-

tia, jotka syyttivät Tokugavain hallitusta maan
onnettomuuksista, tekivät hyökkäyksiä sen lailli-

suutta vastaan ja asettivat päämääräkseen keisari-

vallan uudistuksen. Nämä riennot saivat tukea
elpyneestä J:n historian ja vanjian kirjallisuu-

den tutkimuksesta. Syntyi kansalliskiihkoinen

suunta, joka harrasti sekä keisarivallan ,,res-

tauratsionia" että vanhan sinto-uskonnon puhdis-

tamista kiinalaisuudesta ja buddhalaisuudesta, ja

jota suosittiin varsinkin Kioton keisarillisessa

hovissa. Vaikka hallitus koettikin vainoamalla tu-

kahuttaa näitä pyrintöjä, täytyi sen kuitenkin nii-

den johdosta ruveta osoittamaan suurempaa kun-
nioitusta keisareille, jotka 19:nnellä vuosis. ai-

uiikin saivat pysyä valta-istuimella vielä täysi-

ikäisiksikin tultuaan. 18:nnen vuosis. keskipal-

koilta lähtien Tokugava-sogunit olivat vähäpätöi-

siä miehiä, ja todellinen valta joutui ministereille;

mutta hallituksen nimettömyys ajettiin niin pit-

42. III. Painettu -'«li-

kalle, että vain harvat näistä esiintyivät julki-

sesti vallanpitäjinä. — Esteistä huolimatta tun-

keutui J:iin nyt puheena olevana aikana hol-

lantilaisten välityksellä eurooppalaista sivis-

tystä; m. m. syntyi J:ssa „hollantilainen" lääkäri-

koulukunta. Aikaa myöten kävi yhä vaikeam-
maksi pitää yllä jyrkkää eristäytymistä muusta
maailmasta. Sitten kuin Venäjän valta oli levin-

nyt Tyynen-meren rannalle, alkoi 18:nnen vuosis.

lopulta ven. sotalaivoja ilmestyä J:n rannikoille,

vieläpä joskus tunkeutua J:n satamiinkin; sa-

maan aikaan alkoi myöskin engl. ja ameriikk.
valaanpyyntilaivoja näkyä tuhka tiheään J:n ve-

sillä. V. 1837 japanilaiset tosin vielä tykin lau-

kauksilla karkoittivat sekä Kagosimasta että Jedo-

lahdesta amer. sotalaivan, joka tahtoi tuoda ko-

tiin haaksirikkoon joutuneita japanilaisia ja sa-

malla ryhtyä neuvotteluihin kauppasopimuksen
tekemisestä, mutta kun Nangkingin rauhan jäl-

keen (1842) eurooppalaisten kaupankäynti Kii-

nassa vilkastui ja kun ennen kaikkea Yhdysval-
lat olivat valloittaneet Kalifornian ja San Fran-
ciscosta käsin pyrkivät avaamaan itselleen uusia

kauppa-aloja Itä-Aasiassa, ei J. enää voinut pi-

tää yllä sulkupolitiikkaansa. V. 1853 saapui Jedo-

lahteen amer. laivaston osasto M. C. Perryn
johdolla ja pakotti J:n hallituksen 1854 suostu-

maan K a n a g u V a n sopimukseen, jonka mukaan
amer. laivat saivat käydä parissa J:n satamassa;
samat edut myönnettiin pian myöskin Englan-
nille, Alankomaille ja Venäjälle. Näillä sopimuk-
silla oli sulku periaatteellisesti murrettu, mutta
niiden merkitys kauppaan nähden oli mitätön,

koska ne eivät vielä sallineet vieraiden kauppias-

ten asettua maahan. J:n todellinen avaaminen ta-

pahtui vasta sittenkuin ameriikkalai-sten oli on-

nistunut käyttämällä hyväkseen Englannin ja

Ranskan Kiinaa vastaan alottamaa sotaa saada

J:n hallitus 1858 suostumaan uuteen sopimuk-

seen, jonka mukaan vieraat kauppiaat saivat

asua ja harjoittaa kauppaa viidessä avonaisessa

satamassa ja kahdessa avonaisessa paikassa omien

konsuliensa tuomiovallan alaisina; Jedossa oli

otettava vastaan diplomaattisia asiamiehiä. Sa-

mantapainen sopimus tehtiin vielä sam. v. Alanko-

maiden, Venäjän, Englannin ja Ranskan ja seur.

vuosina useiden muiden valtain kanssa. Näissä

sopimuksissa sogunia kutsuttiin taiku7i\ksi, jota

nimitystä Euroopassa sitten yleisesti käytettiin.

Heinäk. 1859 avattiinkin Jokohama, Nagasaki

ja Hakodate kaupalle, ja viimeistään 1863 tuli

muukalaisilla olla vapaa pääsy myöskin Niiga-

tan, Jedon, Hjogon (Kobe) ja Osakan kaupunkei-

hin. Sisällisten selkkauksien johdosta lykkäy-

tyi kuitenkin tämän lupauksen täyttäminen v:een

1868. Muukalai-sten tunkeutuminen J:iiu ja halli-

tuksen heille tekemät myönnytykset, jotka kui-

tenkin tapahtuivat vain pako.sta, herättivät suurta

levottomuutta ja suuttumusta varsinkin kiihko-

kansallisessa, keisarivallan uudistusta harrasta-

vassa puolueessa, joka tästä sai uuden aiheen ryh-

tyä kukistamaan Tokugavain valtaa. Puolue-

taistelu virisi voimakkaaseen liekkiin. Turhaan
hallitus koetti väkivaltaisilla toimenpiteillä ku-

kistaa vastustajiansa. Sen asema kävi aikaa myö-

ten yhä vaikeammaksi. Välttääkseen vastusta-

jiensa moitteita se koetti niinkuin nämäkin saada

itselleen keisarin kannatusta. Mutta keisari

Osahito 1. Komei (1847-67) oli kokonaan
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kiilikokiinsallisteii kannalla ja suostui vahvista-

maan muukalaisten kanssa tehdyt sopimukset

vain osittain ja toistaiseksi. Mielten kiihko kas-

voi, kun ensimäineu muukalaiskolonia 1859 perus-

tettiin Jokohamaan ja ulkovaltain lähettiläitä

saapui ensikerran Jedoon. Se nousi ylimmilleen

kun huomattiin, että kulta, jonka arvo hopeaan

verrattuna oli J:ssa alhaisempi kuin muualla,

katosi maasta ja että tavarain hinnat ulkomai-

sen kaupan johdosta nousivat. Muukalaisia, vie-

läpä lähetystöjäkin hätyytettiin, yksityisiä hen-

kilöitä murhattiin ja 1863 poltettiin Englannin

ja Yhdysvaltain lähetystötalot Jedossa: keisari

määräsi, että muukalaiset oli karkoitettava 25 p.

heinäk. 1863 ja Tsosuu daimio sulki väkival-

taisesti Simonoseki'n reitin laivaliikkeeltä. Vasta

sittenkuin Englannin, Eanskan, Yhdysvaltain

ja Alankomaitten sotalaivat olivat väkipakolla

avanneet sen uudelleen ja englantilaiset olivat

pommittaneet Kagosimaa. aukenivat japanilaisten

silmät; Englannin ja Eanskan laivastojen Osakan
edustalla toimeenpanema mielenosoitus sai keisa-

rin 1865 vahvistamaan sopimuskirjat. Maltilliset

ainekset pääsivät valtaan ja johtavien piirien

muukalaisviha lauhtui verraten pian. Kohta tä-

män jälkeen kukistettiin Tokugavain soguni-

hallitus. V. 1867 tuli soguniksi J o s i n o b u; sam.

V. keisari Komei kuoli ja hänen sijalleen nousi

M u t s u h i t o, minkä jälkeen Josiuobu luopui

soguni-virastaan ja luovutti siihen kuuluvan val-

lan keisarille koettaen kuitenkin edelleenkin pi-

tää hallitusta omissa käsissään. Häntä vastaan

nousivat silloin muutamat eteläisten ruhtinas-

kuntien daimiot ja samurait, jotka vanhastaan
olivat vihamieliset pohjoisiin maakuntiin nojau-

tuvaa Tokugavain valtaa kohtaan ; lyhyen tais-

telun jälkeen Josinobu luopui asemastaan 1868,

ja keisarista tuli J:n todellinen hallitsija. Jo
sam. V. hän siirtyi Kiotosta ensin Osakaan ja

sitten Jedoon, jonka nimi muutettiin Tokioksi.
Aika V :s t a 1868. Keisarivallan uudistuk-

sesta alkaa J:n hi.storiassa uusi ajanjakso, vi-

ralliselta nimeltään meidzi, valistunut hallitus.

Kaikilla aloilla pannaan toimeen uudistuksia,

joiden tarkoituksena on kohottaa J. sekä henki-

sessä että aineellisessa suhteessa länsivaltain

vertai-seksi. Sen sijaan että ennen oli vihattu

ja halveksittu kaikkea vierasta, ryhdytään nyt
sovittamaan länsimai.sen sivistyksen saavutuksia
J:n oloihin mitä laajimmassa mitassa. Ei mi-
kään valtio ole milloinkaan niin järjestelmälli-

sesti käyttänyt hyväkseen vieraita esikuvia kuin
J. Aluksi on tosin huomattavissa haparoimista
ja epävarmuutta, mutta 1880-luvulta lähtien jäl-

jittely tapahtuu metodilliscsti ja selvän suunni-
telman mukaan. 1 v a k u r a, O k u b o ja K i d o
nimisten valtiomiesten johtaman uuden hallituk-

sen ensimäisiä tehtäviä oli vanhan läänitysjär-
jestelmän hävittäminen, todellisen kokonaisval-
tion ja yhtenäisten laitosten luominen hallinnon,
oikeudeniioidon ja opetustoimen alalla. Ruhtinas-
kunnat lakkautettiin 1869 ja daimiot asetettiin
eläkkeelle; vanha säätyerotus poi.stettiin ja
yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus toteutettiin;

yleinen asevelvollisuus säädettiin 1872. Samurait
menettivät riisipalkkansa, joka kapitalisoitiin, ja

näin saatu summa annettiin heille korkoa kan-
tavi.ssa valtio-obligat.sioneissa. Mutta kapitali-

satsioni tapahtui alhaisen laskun mukaan ja

merkitsi asianomaisille tuntuvaa tulojen vähen-

ny.stä. Tyytymättöminä tähän järjestelyyn ynnä
hallituksen muuhunkin politiikkaan Kiusiussa ole-

van Satsuman samurait 1877 tekivät kapinan,
joka vasta suurilla ponnistuksilla saatiin kukis-

tetuksi. Samurai-säädyn täytyi olojen pakosta
hakea toimeentulonsa muualta, ja huomattava on,

että juuri tästä säädystä ovat etupäässä läh-

teneet ne miehet, jotka opettajina, virkamiehinä,
upseereina ja liikkeenharjoittajina ovat luoneet

uudenaikaisen J:n. Kristityille, joita uusikin hal-

litus aluksi vainosi, annettiin uskonvapaus 1873;

täydellinen uskonvapaus julistettiin 1889. Talou-

dellinen kehitys johdettiin uusille urille. Enti-

set tällä alalla vallinneet rajoitukset poistettiin

ja täydellinen liikuntavapaus saatettiin voimaan.
Riisiveroihin perustuva valtiotalous muutettiin
rahatalouden kannalle. Valtio itse ryhtyi pe-

rustamaan tehtaita ja rakentamaan rautateitä.

Vähitellen heräsi yksityistenkin alkuunpanohalu
ja pääomarikkaus kasvoi. Suurteollisuuden ke-

hittyessä pääsi kapitalismi valtaan, ja sen mu-
kana seurasi työväenkysymys ja sosialismi.

Sähkölennätinlaitos pantiin alulle 1869, euroop-

palaismallinen postilaitos perustettiin 1871. ensi-

mäineu rautatie rakennettiin 1870, höyrylaiva-

liike vilkastui; pankkeja perustettiin v:sta 1872

lähtien, v. 1882 suuri keskuspankki, „Japanin
pankki"; vaillinaiselta kultakannalta siirryttiin

1886 hopeakannalle, 1897 jälleen kultakannalle.

Edustuslaitosta vaativat aikaisin valtiomiehet

sellai.set kuin Itagaki. Goto ja Ok unia,
mutta vasta 1889 julkaistiin 1 1 o n Preussin

perustuslain malliin laatima valtiosääntö, ja

1890 kokoontuivat ensi kerran kaksikamariset
valtiopäivät. Kiivaat puolueriidat ja tiheät mi-

nisterivaihdokset eivät ole voineet horjuttaa kei-

sarin ja hänen luottamusmiestensä johtaman hal-

lituksen lujuutta.

Valmistaaksensa tilaa nopeasti kasvavalle väes-

töllensä ja avataksensa uusia markkinoita teol-

lisuudellensa J. on uuden suunnan aikana
koettanut laajentaa vaikutusvaltaansa ja aluei-

tansa Itä-Aasiassa; sen ohessa J:u valtiomiehet

kansallisen kunnian kannalta ovat pitäneet tär-

keänä, että länsivallat saataisiin tunnustamaan
J. kaikissa suhteissa niiden vertaiseksi valtioksi.

Viimemainittu tarkoitus saavutettiin 1894-99, jol-

loin kauppasopimukset tarkastettiin; niistä pois-

tettiin silloin m. m. tuo japanilaisia loukkaava,

määräys, että J:ssa oleskelevat ulkomaalaiset oli-

vat kcnsuliensa tuomiovallan alaisia. V. 1875 J.

luovutti Sahalinin eteläosan Venäjälle saaden si-

jaan Kuriilit; 1879 yhdistettiin Riukiu-saaret

J:iin. 1870-luvulta lähtien J:n huomio on eri-

tyi.sesti ollut suunnattuna Koreaan. V. 1876 J. pa-

kotti Korean avaamaan useampia satamia ulko-

maan kaupalle. V. 1894 synnytti Kiinan ja J:n
kilpailu ylivallasta tällä niemimaalla näiden val-

tain välillä sodan, josta J. suoriutui loistavasti

voittaen kiinalaiset maalla Pjöng-jangin luona

ja useissa tappeluissa Mantsuriassa, merellii

Ilaijangin saaren kolulalla; Port-Arthurin ja

Vei-hai-vein valloitus ynnä Kiinan laivaston

joutuminen J :n käsiin pakotti Kiinan ^imono-

seki'n rauhaan (17 p. huhtik. 1895), jossa J:lle

luovutettiin Liau-tungin niemimaa ynnä Port-

Arthur, Formosa ja Pescadores-.saaret: lisäksi

Kiina maksoi suurten sotakorvauksen ja tunnusti

I
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Korean itseuäisyyden. Mutta Venäjäu vaatimuk-
sesta, jota Eanska ja Saksa kannattivat, J:n
täytyi sam. v. luopua Liau-tungista; tämä nöy-
ryytys koski japanilaisiin sitä kipeämmin kun
Kiina 1898 luovutti tämän niemimaan ja Port-

Artliurin Venäjälle. Pitäen vastaista yhteentör-
mäystä "\'enäjän kanssa todennäköisenä J. ryh-

tyi kuumeentapaisella innolla kehittämään sota-

laitostaan. V. 1900 se otti muiden valtain mu-
kana osaa Kiinan sotaretkeen. Kun Venäjä tä-

män jälkeen näytti aikovan pitää hallussaan
Mantsurian ja alkoi myöskin sekaantua Korean
asioihin, teki J. 1902 liiton Englannin kanssa
Kiinan ja Korean koskemattomuuden säilyttä-

miseksi ja koetti saada Venäjää tekemään sopi-

muksen, jossa molempain valtain vaikutuspiirien

rajat tarkoin määrättäisiin. Kun nämä neuvot-

telut eivät vieneet tuloksiin, niin J. aloitti so-

dan tekemällä 9 p. helmik. 1904 hyökkäyksen Venä-
jän laivastoa vastaan Port-Arthurissa. Lähetet-

tyään Korean kautta sotaväkeä Mantsuriaan J.

valloitti Liau-tuugin niemimaan ynnä Port-Arthu-
rin, karkoitti venäläiset koko Etelä-Mantsu-
riasta ja valtasi myöskin Etelä-Sahaliniu (ks.

Japanin sota). Portsmouthin (Yhdysval-

loissa) rauhassa 5 p. syysk. 1905 J. sai Etelä-

Sahalinin ja Venäjän entiset oikeudet Etelä-

Mantsuriassa s. o. Liau-tungin ja Port-Arthurin.
Korea joutui J:n ylivallan alaiseksi pysyen vain

nimelli.sesti itsenäisenä valtiona. Tämä sota ko-

hotti J:n maailman ,,kahdeksanneksi suurval-

laksi". V. 1905 tehtiin uusi läheisempi liitto

Englannin kanssa, seur. vuos. sopimuksia Venä-
jän, Kiinan, Ranskan ja Yhdysvaltain kanssa
(viimemainitun kanssa m. m. japanilaisten siirto-

laisten aseman järjestämisestä) ; Venäjän kanssa
J. heinäk. 1910 teki sopimuksen, jonka tarkoi-

tuksena on näiden valtain aseman turvaaminen
Mant.suriassa; kohta sen jälkeen Korea muodol-
lisestikin liitettiin J:iin.

[De la Mazeliere, ,,Essai sur Thistoire du Japon"
ja „Le Japon, histoire et civilisation"; Adams,
,,History of Japan" ; Nachod, ,,Geschichte von Ja-

pan"; llathgen, ,,Staat und Kultur der Japaner" ;

Lagus, ,,Erik Laxman" ; Eathgen, „Die Entste-

hung des modernen Japan" ; Okuma, ,,Fifty years

of Ne\v Japan" ; Satow, ,,The Far East 1815-71"

(Cambridge Modern hi.story IX) ; Ijenaga, ,,Cons-

titutional development of Japan 1853-81"; Siebold,

,,Der Eintritt Japans in die europäisehe Völker-
welt"; Dyer, ,,Japan in worldpolitics"; Krahmer,
„Die Beziehuugen Russlands zu Japan" ; Morris,

„Makers of Japan"; Josida, „Staatsverfassung
und Lehnswe.sen von Japan" ; Fukuda, .,Die gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Entwickelung in

Japan" ; Rathgen, ,,Die Japaner und ihr Wirt-
schaftsleben"

; Guliek, „Evolution of the Japanese;
social and psychic" ; Aston, ,,Shinto".] J . F.

Japanilai-
nen mu- <y

siikki perus-

tuu, kuten
kiinalainen-

kin, pentato- h)

niseen asteik-

koon (ks. t.)

.

Mutta Japa-
nissa on kii- cj

nalaisen as-

?Tm-jrt

j^jj i^ ^^n ^

j juJj^^rVn

teikon ohella kehittynyt kaksi sen muunnosta si-

ten, että asteikon terssi tahi myös sen .seksti on
alennettu

'/i.
astetta matalammaksi, ks. edellisellä

pal.stalla olevaa nuottiesimerkkiä.
Muunnosten takia käy sävellaji molli-luontei-

seksi. Näiden asteikkojen mukaise.sti ovat ja-

panilaiset soittimet viritetyt. Tärkeimpinä
näistä mainittakoon 1) koto, 13-kielinen vaa-
kasuorassa asennossa pidettävä harppu, 2) s a-

m i z e n, 3-kielinen kitara, 3) k o k y n, pieni

4-kielinen viulu, 4) s a k u h a s i, bambuputkesta
tehty klarinetinkaltainen puhallussoitin. Sävel-
mäin melodinen kulku on pääasialli.sesti penta-
toninen; se rajoittuu siis yleensä viiteen astei-

kon säveleen. Mutta tilapäisinä hajasävelinä ta-

vataan siinä nekin 2 asteikon säveltä, jotka penta-
toniikassa muuten puuttuvat. Melodisena päätös-
sävelenä esiintyy perussävelen ohella usein myös
dominantti tahi .sen kvintti. — J:n musiikin
nuottikirjoitus on alkeellista laatua. Siihen kuu-
luu, paitsi rytmiosoituksia, myös numeromerkkejä;
mutta nämä eivät kuitenkaan osoita itse sävelten
asteita, vaan ainoastaan kulloinkin käytettävän
soittimen kosketuskohtia. Tästä johtuu, että mer-
kit tarkoittavat eri soittimilla aivan eri säveliä.

— Sävelmäin rytmillinen jäsentely on usein epä-

säännöllinen, jopa epämääräinen. Moniäänisj^yttä
tavataan alkeellisessa muodossa laulun säestyk-

senä tahi itsenäisenä soitinmusiikkina; sen laatu

on Japanissa samansuuntainen kuin Taka-In-
tiassa (ks. Indokiinalainen musiikki),
mutta vähemmän kehittynyt. •— Japanilaiset

sävelniekat jakautuvat 4 säätyyn. Ensimaiseen
kuuluu ylhäissyntyisiä, ja niistä kootaan mikadon
hoviorkesteri, jonka jäsenet saavat opetuksensa
valtion kustannuksella; he soittavat ainoastaan
„klassillista" musiikkia, ei mitään 500 vuotta

uudempaa. Toisen säädyn soittajat eivät tunne
nuottimerkkejä, ja he soittavat ainoastaan ,,yleis-

tajuista" musiikkia. Kolmanteen kuuluvat sokeat

soittajat ja neljänteen geesat (ks. t.). — Japani-

lainen näyttämömu siikki on kehittynyt

15:nnen vuosis. uskonnollisista laulunäytelmistä.

Soitto seuraa tarkasti näytelmän tunnelmasisäl-

lystä ja aikaansaa yksinkertaisilla keinoillaan

varsin vaikuttavaa sävelmaalailua. Draamallisiin

luiippukohtiin johdattaa usein vähitellen yltyvä

rummunpärinä, jonka jälkeen soitto äkkiä vaike-

nee, herättäen jännittävää odotusta. /. K.

Japanilainen paperi on erikoisen lujista raaka-

aineista fkodzu- ( Brotissouctia papi/rifcra), mitsu-

mata- (Edgcif:orfhia papyrifera) ja gampi- (Wick-

stroemia canescensj kuiduista] käsin valmistettua

paperia. Näiden kasvien pitki.stä sjistä .syntyvä

paperi voittaa kestävyytensä puolesta kaikki muut
paperilajit; muutamat niistä ovat tässä suhteessa

kankaitten veroisia ja käytetäänkin toisia japa-

nilaisia papereja kudoksien asemesta. Japanilai.set

jalostavat taitavasti paperia, valmistaen esim. fa-

neerilla päällystettyä ja nahantapaista paperia,

jonka veroista mimalla ei osata tehdä. Euroo-

passa käytetään j. paperia pääasialli.sesti ylelli-

.syystarkoituksiin, loi.stoteosten painopaperina ja

koristeina. A. S-r.

Japanin kanverttti ks. K a m f e r i.

Japanin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli. Ja-

panin kieli on monitavuinen ja agglutineeraava

kieli. Sen sukulaisuussuhteet toisiin Aasian kie-

liin eivät ole vielä täysin selvitetj't; mahdolli-
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sesti se on sukua korean kielelle. Se on vuosi-

tuhansia elänyt omaa elämäänsä saarilla. Näin

pitkästä kehitysajasta johtuu, että kirjakieli ja

puhekieli eroavat suuresti toisistaan; edellinen

on vanhempi, ,,klassillinen", jälkimäinen uudempi

muoto samaa kieltä. — Japanin kielen äänne-

asu on yksinkertainen. Sen vokaalit ovat a, e,

i, o ja M, joista etenkin o, mutta myöskin u ovat

usein pitkiä (ö, u), muut harvoin; vokaaliyhty-

miä au, ai, ou, oe. Konsonanteista äännetään

5, d, g, h, k, m, n, p ja f pääasiallisesti kuin

suomessa; / muodostetaan väkevästi puhaltamalla

molempien huulten väliltä, r on suomen Z:ään

vivahtava ja kielen kärjellä äännettävä, s on

aina „terävä", z puheäänellinen kuin s saksan

sanassa „Rose", ts, dz, s, v ja ;, kuin englan-

nissa ch, j, sh, w ja y esim sanoissa child, jug,

shilling, water, year. Kaksoiskonsonantit (kk,

mm, nn, pp, ss, tt) äännetään suomen kielen ta-

paan. Tavun muodostaa joko vokaali yksin tai

yhdessä edelläkäyvän yksinkertaisen konsonan-

tin kanssa eikä se saata päättyä muuhun konso-

nanttiin kuin ?!:ään sekä b:n, p:u ja m:n edellä

}n:ään. Tässä yhteydessä mainittakoon, että pu-

heessa ääntyy tavun lopussa lyhyt u (f:n, fc:n,

s:n ja ts:n jälkeen) ja lyhyt i (usein s:n ja jos-

kus fc:n jälkeen) hyvin heiko.sti tai ei ollenkaan.

Sanassa on heikko korko pitkillä vokaaleilla, lau-

seessa partikkeleilla. Vokaalisointua ei ole. Ään-

teenmuutoksista ja vaihteluista on mainittava

n. s. nigori 1. puheäänettömän konsonantin muut-

tuminen vastaavaksi puheäänelliseksi ff ja?i b;ksi,

k ^:ksi, s ja ts ^:ksi, s ja ts dirksi, t d:ksi) .
—

Japanin kielessä ei ole kieliopillista sukua, lukua

eikä artikkelia. Jos suku nimenomaan tahdotaan

esille, ilmaistaan se etuliitteiden o (mask.) ja me
(fem.) kautta; monikko apusanain C-^afa, -fa^si,

-domo, -ra, han-, so-y tai kerron avulla (Ä:w«t, maa,

kuniguni, maat; nitsi, päivä, nitsinitsi, päivät).

Substantiiveilla ei ole varsinaista deklinatsionia,

vaan tämä korvataan käyttämällä määrättyjä post-

positsioueja : nom. va, ga; gen. no; dat. «i; akk. vo;

abi. jori, kara; ill. e, ni y. m. Adjektiivilla on

kirjakielessä atribuuttina ollessaan pääte -ki, pre-

dikaatintäytteenä -si; puhekielessä kummassakin
tapauksessa -i. Komparatsionia ei ole; se korva-

taan paljoutta merkitsevillä adverbeilla. Kymmen-
järjestelmäisistä lukusanoista ovat kiinalaiset ta-

vallisempia kuin japanilaiset; järjestyslukusanat

muodostetaan kardinaalisista prefiksillä dai- tai

suffikseilla -ban, -me ja bamme. Persoonapronomi-
neja on kutakin eri persoonaa varten useampia ja

niiden käyttäminen riippuu puhujan ja puhutel-

tavan väli.sestä säätyerotuksesta ja tuttavuussuh-
tee.sta. Possessiivisia ja relatiivisia pronomineja
ei ole. Edelliset korvataan personaalipronominien
genetiiveillä, jälkimäiset atributiivisilla partisii-

peilla. Verbeissä, joilta puuttuu varsinainen per-

sonaalitaivutus ja infinitiivi, erotetaan tavalli-

sesti kaksi konjugatsionia ja neljä yksinkertaista
aikamuctoa (preesens, preteriti, I ja II futuuri)

eri päätteineen kirja- ja puhekielessä. Suffiksien

avulla muodostetaan tapamuotoja (modi) ja laji-

muotoja (genera verbi) sekä verbin kielteiset muo-
dot, joilla on eri suffiksinsa kirja- ja puhekie-
lessä. Väliänpuoleisesti on japanin kielessä adver-

beja, postpositsioneja, konjunktsioneja ja inter-

jektsioneja. Lauseen sanajärjestys on yksinker-
tai-sempi kuin eurooppalaisi.ssa kieli.ssä; se on
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sama myöntävissä ja kysyvissä, pää- ja aliste-

tuissa lauseissa.

Kun kiinalainen kulttuuri 5-7 vuosisadalla j.

Kr. levisi Japaniin luoden alun ,,nousevan au-

ringon maan" henkiselle viljelykselle, alettiin

täällä käyttää kiinalaisia sanamerkkejä, joita

luetaan joko kiinaksi tai japaniksi. On luonnol-

lista, että kiinalaisuus toi suuren määrän laina-

sanoja, jotka lausutaan toisin kuin nykyisessä

kiinan kielessä, nimittäin silloisen lausumistavan
mukaan; tästä syystä on niillä suuri merkitys
kiinan kielen historiassa. Mutta monen tuhannen
kiinalaisen kirjoitusmerkin oppiminen tuotti suu-

ria vaikeuksia ja johti ajattelemaan yksinkertai-

sempaa kirjoitustapaa. Näin jouduttiin kiinalai-

siista käsitekirjaimista japanilaisiin tavukirjai-

miin, joista vuoden 900 vaiheilla käytän-

töön tulleet, kiinalaisista merkeistä yksinker-

taistamalla muodostetut tavukirjoitusjärjestel-

mät liiragana ja katakana ovat tärkeimmät.
Ne sisältävät kumpikin, loppu-?i mukaan otet-

tuna, 48 perustavumerkkiä {a, i, u, e, o, ka, ki,

kti, ke, ko j. n. e.). Näistä perustavumerkeistä

muodostetaan apumerkkien avulla (nigorin mu-
kaan) uusia (ka ga; ta da; su zu; j. n. e.),

niin että molemmat järjestelmät käsittävät

kokonaisuudessaan 73 tavumerkkiä (loppu-n mu-
kaan luettuna). Nykyisessä japanilaisessa kirjal-

lisuudessa näkee vielä yleisesti käytännössä ole-

vain vaikeiden kiinalaisten merkkien ohessa käy-

tettävän japanilaisia tavukirjaimia (etenkin hira-

ganaa) selityksenä tai päätteitä ja partikkeleja

kirjoitettaessa. Japanilainen teksti luetaan yl-

häältä alas ja oikealta vasemmalle; teksti alkaa

kirjan lopusta (ks. Kirjoitus). — Eurooppa-
laisuuden vallattua mielet maassa koetettiin

saada latinalaista kirjaimistoa yleisesti käytän-

töön ja tätä tarkoitusta varten perustettiin 1885

..Roomalaisten kirjainten seura", Rö-mazikvai,

joka hyväksyi sellaisen periaatteen, että vokaalit

ovat merkittävät saksan- ja konsonantit englan-

nin kielen merkitsemi.stavan mukaan. Kymmen-
kunta vuotta toimittuaan seura lakkasi, mutta
1911 sai tämä harrastus uutta vau'.itia.

Vanhimmat japanin kieltä käsittelevät teokset

ovat jesuiittain kirjoittamat ja peräisin vuoden

1600 vaiheilta, mutta vasta viime vuosisadan

keskivälissä joutui japanin kieli hollantilaisten

V. Sieboldin ja J. Hoffmannin kautta tieteellisen

tutkimuksen alaiseksi.

[Kielioppeja: Aston, „A grammar of the jap.

writing language" (3 pain. 1905) ; Aston, „Short

grammar of the jap. spoken language" (4 pain.

1888) ; Chamberlain, ,,A practical introduction to

the study of jap. writing" (2 pain. 1905) ; Seidel,

,,Grammatik der jap. Umgangssprache" (2 pain.

1906) ; Lange, ,,Einfuhrung in die jap. Schrift"

(1896) ; Spaljvin, „Praktitseskie japonskie razgo-

vory" I-II (1909) ; Matsusita, „Nihon zokugo bun-

ten" (1901). — Sanakirjoja: Hepburn, ,,Jap.

and english dictionary" (7 pain. 1903) ; Brink-

ley, ,,Au unabridged jap.-engl. dictionary" (1896)-

Satovv ja Isibasi, „An engl.-jap. dict. of the

spoken language" (3 pain. 1904). Sakuma ja

Hirose, „A jap.-engl. dictionary" (1906); Jamada,

Tobari ja Oguro. ..Neues jap.-deutsches Wörter-

buch" (1901); Otsiai, .,Kotoba no izumi" (1899).

—

Munzinger. ,,Die Psvchologie der jap. Sprache".]

R-o S-r.
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2. Kirjallisuus sai varsinaisen alkunsa
8:nnella vuosis. j. Kr. Tältä ajalta on olemassa
kaksi Kiinan esimerkkiä seuraten ja kiinalaisten

käsikirjoitusta käyttämällä tehtyä historiallista

kokoomateosta, jotka ovat silloisen Japanin kei-

sarin käskystä suullisten muinaistarujen mukaan
kirjoitetut. Nämä ovat nimeltään ,,Kodziki"
(„Muinaisuuden historia", valmistui 712 j. Kr.
ja ulottuu v:een 628 j. Kr.) ja ,,Nihongi" (,,Japa-
nilaisia aikakirjoja", valmistui 720; ulottuu v:een
696). Kumpaankin teokseen on sirotettu ikivan-

haa, runomitaltaa'n hyvin vapaata jap. kansan-
runoutta, jossa satumaisesti kuvataan kansan
elämää rauhan ja sodan toimissa. Kiinalaisuus,
joka buddhalaisuuden mukana 6: unella ja 7:nnellä
vuosis. j. Kr. levisi Korean kautta Japaniin, on
etenkin vanhimpina aikoina suuresti vaikuttanut
tämän maan kulttuuriin. Sitä todistaa puoles-

taan 751 ilmestynyt „Kvaifusö", valikoima Japa-
nissa suosittua kiinalaista runoutta. Mutta kan-
sallinen herätys käytti tätä esimerkkiä hyväkseen,
ja niin syntyi 759 suurenmoinen lyyrillinen runo-

kokoelma „Manjösu" („Kymmeneu tuhannen leh-

den kokoelma"). Tämän 20-niteisen, 4,496 pienen-

puoleista runoa sisältävän kansallisen teoksen
yli 700 runoilijasta, joista n. '/lo naisia, mai-
nittakoon eleginen Hitomaro (n. 662-709),

luontoa ihaileva A k a h i t o (8 :nnen vuosis.

keskivaiheilla), realistinen Oku ra (660-733),

prinsessa Nukada ja kokooja itse, tuottelias

Jakamotsi (k. 785). Manjösussa enimmäk-
seen käytetty viisirivinen, 31-tavuinen ja loppu-

soinnuton runomitta ,,Tanka" (5-|-7+5-)-7+ 7)

tuli senj aikeen yleiseksi, kunnes siitä myö-
hemmin vesosi supistunut „Haikai"-muoto (5 +
7 -}- 5). 15:nnen vuosis. puolivälin mennessä oli

mainitunlaisia, joskin pienempiä runokokoelmia
syntynyt noin parikymmentä, joista etenkin on
mainittava hallituksen aloitteesta tehty, hyvin
suosittu ,,Kokinsu" (,,Uusia ja vanhoja runoja",

ilmestyi 905, sisältää 1,100 runoa). Kokinsiin
kevättä ja rakkautta ylistävistä runoilijoista

mainittakoon Narihira (825-880) ja T s u r a-

juki (882-946), joka oli yksi sen neljästä ko-

koojasta ja joka ensimäisenä käytti japanilaista

tavukirjoitusta. — Japanilainen romaani •— mo-
nogatari — sai alkunsa v:n 900 vaiheilla j. Kr.
ja versoi nopeasti lyriikan alkaessa kuihtua.
Kuuluisimmat tuotteet tältä klassilliselta ro-

maanikaudelta ovat M u r a s a k i S i k i h u n

54-nidoksinen seikkailurikas ja puhdastyylinen
„Gendzi-Monogatari" (,,Kertomus prinssi Gend-
zi'stä") ja Sei S ö n a g o n i'n lastukokoelma
„Makura no Sösi" (,,Päänalusvihkoja") . Mura-
saki ja Sei olivat hovinaisia ja elivät noin v:n
1000 tienoilla. Mutta melskeisen sotilasvallan

aikana sekä lyyrillinen että eepillinen runous
joutuivat rappiolle ja vasta 17:nnen vuosis.

alussa onnistui soguni I j e j a s u lopullise.sti

palauttamaan rauhan. Henkinen elämä virkosi

ja sen mukana kiinalaisuuden harrastus, joka
joksikin aikaa syrjäytti suositun buddhalaisuu-
den kohottaen uus-konfutselaisuuden .sen sijalle.

Eepillinen runous pääsi taas vauhtiin ja I h a r a
Saikvaku (1642-93) alkoi modernin romaanin,
jonka etevimmiksi edustajiksi tulivat Santo
Kjöden (1761-1816), Rjutei Tanehiko
(1783-1842), Tamenaga Sunsui (1789-1842)

ja ennen kaikkia Kjokutei Bakin (1767-

1848), kukin oman suuntansa päämiehiä. Tie-

teellinenkin kirjallisuus saa kiittää voitoistaan

tätä aikaa, jolloin elivät sen suurimmat miehet,

kriitikot ja muinaisuuden tutkijat K am o ÄI a-

b u t s i (1697-1769) ja hänen nerokas oppilaansa,

etevä runoilija Motoori Norinaga (1730-

1801), joka sattuvasti on verrannut japanilaisen

runouden henkeä kukkivain kirsikkapuiden tuok-

suun aamuauringon hohteessa. — Uskonnollisista
tavoista alkunsa saanut draama kohosi vasta
17:nnellä vuosis. varsinaiseen merkitykseensä
saattamatta kuitenkaan unhotuksiin vanhanai-
kaista tanssinäytelmää „Nö" ja deklamatorista
monodraamaa, ,,Dzöruri". Huomattavimmat draa-
man alalta ovat Tsikamatsu Monzae-
mon (1653-1724), Japanin Shakespeare, ja T a-

keda Izumo (1688-1756).

Kun Japani keisarivallan uudistuksen kautta
1868 vapautui eristetystä asemastaan, ryhtyi se

sitä seuraavana Meidzi-kautena 1. .,valistuneen
hallituksen" aikana innokkaasti tutkimaan Eu-
roopan ja Ameriikan kulttuuria niin käytännöl-
lisellä kuin tieteiden ja taiteiden alalla. Ahke-
rasti japaniunettiin etenkin englantilaista, mutta
myöskin ranskalaista ja saksalaista kirjalli-

suutta, niin että eurooppalaisuuden alkuaikaa
saattaa täydellä syyllä sanoa japaninuosten
ajaksi. V. 1882 ilmestyi sitten ,,uuden taiteen"

esikoisteos ,,Sintaisi" („Uustyylisiä runoja"),

jonka professorit Tojama ja Jatabe sekä

runoilija Inoue Tetsudzirö yhdessä jul-

kaisivat. Uutta suuntaa edustavat proosan alalla

tohtori Tsuboutsi (s. 1859) — etenkin teok-

sellaan ,,Romaanin henki" — , saksalaisuuden joh-

taja, tohtori M o r i R i n t a r ö (s. 1860) sekä
novellistit Ozaki Köjö (1867-1903) ja J a-

mada Bimjösai (s. 1868). Lahjakkain ny-

kyisistä Japanin kirjailijoista on omituinen
Köda Röh a n (s. 1867), jcka kulkee omaa
tietään. Näyttämötaiteen uudistajana on mai-

nittava Kavakami, joka ylidessä länsimail-

lakin tunnetun puolisonsa, näyttelijätär Sada
Jakkon kanssa on levittänyt eurooppalaista

näyttämötaidetta perustamaltaan „Nuorelta näyt-

tämöltä". Mutta eurooppalaisuuden taantumuskin
on jo havaittavissa, ja nuorimpain kirjailijain

joukossa on useita, jotka käyttävät aikaisempaa
kirjakieltä ja harrastavat buddhalaisuutta. Ja-

panin terve ja raitishenkinen kaunokirjallisuus

on paraikaa uuden kehityksen alussa pyrkien

vapautumaan kaikesta piintyneestä, vanhentu-

neesta, hyödyttömästä.
Muutkin kirjallisuuden haarat ovat hyvin edus-

tetut. Buddhan ja Konfutsen oppeja käsittelevä

rikas uskonnollis-filosofinen kirjallisuus on jo

varhaisimmilta ajoilta syntyisin. Vanhimmat
maantieteelliset ja topografiset teokset ovat

lOrnneltä vuosis. Laajoja karttoja oli olemassa

jo ennenkuin eurooppalaiset ensi kertaa maa-
han tulivat. Luonnontieteellisistä teoksista tulee

suurin osa kasviopin osalle. Lääketieteestä on

kirjoitettu runsaasti. Teknologisia kirjoja on eri

aloilta. Monista tietosanakirjoista on 1714 ilmes-

tynyt 105-niteinen kiinalais-japanilainen huo-

mattavin. Maan vanhimmat uutislehdet (Jo-

miuri) ovat peräisin 17: unen vuosis. alusta ja

painettiin kaiverretuilla puulaatoilla, joiden

käyttö jo 16:nnella vuosis. oli tunnettu. Mutta
vasta v:n 1870 vaiheilla syntyi varsinainen eu-
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rooppalainen sanomalehdistö, joka — aika-

kauskirjatkin mukaan laskien — on senjälkeen

kasvanut nopeasti: 1889 467: 1890 716; 1891

766; 1892 792 j. n. e. 1900 994. Tokion ja

Osakan suurinipain jokapäiväisten lehtien pai-

nokset nousevat nykyään noin 150.000 kappalee-

seen. Pääkaupungissa ilmestyy niitä nyt päi-

vittäin noin 40.

[Haga, ,,Kokubungakushi-Jikkö"; Chamberlain,

„Classical poetry of the Japanese"; Okasaki,

..Gescb. der jap. Xationalliteratur"; Aston, ,,A

history of jap. literature": Florenz. ,,Gesch. der

jap. Litteratur": Lequeux. ..Le theätre japonais".]

Ro S-r.

Japanin kuvaamataiteet. Ennen buddhalai-

suuden tuloa maahan (6;nnella vuosis. j. Kr.)

saattaa tuskin puhua mistään jap. rakennus-
taiteesta, joka ei koskaan myöhemminkään
ole kohonnut erikoisempaan asemaan. Tosin oli

jo silloin olemassa .sintolais-temppeleitä, mutta
ne olivat aivan alkuperäisiä ja luonteeltaan pää-

asiallise.sti tavallista suurempia asuinrakennuk-

sia. Mutta buddhalaisuuden mukana tuli lois-

teliaampi tyyli räystäiltä ylöspäin kaartuvine

kattoineen ja monikerroksisine, toruimaisiue pa-

godeineen. Rakennuk.set tehtiin puusta: vasta

16:nnella vucsis. opittiin jesuiitoilta rakenta-

maan kivestä (linnoja). Luonteenomaista on ra-

kennusten ympäröiminen puutarhoilla, joiden

hoito on Japanissa taidetta enemmän kuin mis-

sään muualla. — Kuvanveisto, johon taval-

lisesti käytetään puuta, on temppelejä varten

luonut .suuria, jäykkiä, pronssisia Buddha-pat-

saita, joissa muinais-intialaiset piirteet ovat sel-

västi säilyneet. Tavallisia ovat puusta veistetyt

naamarit, joita käytetään muiuais-japanilaisissa

näytelmissä. — Japanin taiteista ovat m a a-

laus ja värillinen puupiirros kohon-

neet kaikkein korkeimmalle ja tullen kuuluisiksi

kaukana kotimaansa rajojen ulkopuolella vaikut-

taneet huomattavasti länsimaittenkin taiteeseen.

Ihmeteltävän pitkälle on kehittynyt myös taide-
teollisuus, jenka hienoa makua todistavat

tuotteet, kuten lakkatyöt. posliiniastiat, kera-

miikki-, fajanssi- y. m. valmisteet ovat laatuaan
parasta. — Japanilaiselle maalaukselle luonteen-

omaista on sen uskomattoman kehittynyt, varma,
dekoratiivinen piiru.stus, johon maan kirjoitus-

tapa on niin tuntuvasti vaikuttanut, sillä japa-

nilainen käyttää niin kirjoittaessa kuin pii-

rustaessakin aina pensseliä. Perspektiivi sekä
valo- ja varjovaihtelut eurooppalaisessa merkin-
nössä ovat sille 18-sataluvun alkuun saakka mel-
kein tuntemattomia, nmtta siitä huolimatta japa-

nilainen maalaus vaikuttaa viehättävästi todis-

taen syvää luonnontuntemusta, voimakasta mieli-

kuvitusta, hienoa makua, yksinkertai.sta, mutta
kehittynyttä väriaistia ja hyväsydämistä huu-
moria. Dekoratsionissa paljon käytetyi.stä lin-

nuista, hyönteisistä, kasveista y. m. päättäen
japanilaisella taiteilijalla on erittäin tarkka
silmä havaitsemaan luonteenomaisia yksityispiir-

teitä luonnossa. Tunnusmerkillistä maan taiteelle

on myöskin impressionistinen liikunnon ja het-

kellisen vaikutelman tavoitus. Japanilainen tai-

teilija käyttää tus.sia tai vesivärejä maalaten
joko paperille tai silkille, ja valmistelee usein
myöskin taideteollisia töitä. Piirustuksia ja maa-
lauksia, jotka ovat pientä kokoa, saattaa muo-

tonsa puolesta erottaa useammanlaisia. Tärkein
on ,,kakemono" (riippukuva), paperi- tai silkki-

kaistale, jonka kummassakin päässä on puu-
puikko, josta kuva ripustetaan seinälle ja jonka
ympäri se voidaan kääriä kokoon.

Japanin maalaustaide on syntynyt kiinalai-

sesta, jonka ohi se on kehittynyt jo varhain,

muodostaen ensimäisen huomattavan taidekauden
19:nnellä vuosis., jolloin eli etevä K o se K a-

n a o k a. Hänen perustamansa idealistinen koulu,

joka käytti buddhalaisia aiheita, kukoisti yli

sata vuotta, kunnes ll:nnellä ja 12:nnella vuosis.

kehittyi kansallinen ja aristokraattinen Jamato-
koulu (sai 13: unella vuosis, Tosa-koulun nimen),
joka mielellään kuvasi ritari- ja hovielämää.
Mutta 15: unella vuosis. alkoi kiinalaisuus taas

pää.stä suurempaan valtaan. Tso Densu (1352-

1431), kiinalaisen koulun perustaja ja muut tä-

hän kouluun kuuluvat, kuten Dzosetsu, Siubun
ja Sesiu, pitivät enemmän rikkaasta väriastei-

kosta ja voimakkaasta vaikutuksesta kuin Tosa-
koulun iiienosta tekotavasta ja jäykästä, yli-

myksellisestä sävystä ja vaikuttivat K a n ö M a-

s a n o b u n (1424-1520) ja hänen poikansa K a n ö

Motonobun (1476-1559) mukaan nimitetyn
Kanö-koulun syntymiseen. Tämä koulu on kil-

paillut tosalaisen kanssa aina meidän päiviimme
saakka. Kanölaiset, joista vielä mainittakoon
Kanö L^tanosuke ja Tanjii, pitivät tai-

turimaisista, leveistä vedoista, hillityistä väreistä

ja jokapäiväisemmistä aiheista. ]\Iutta yhä har-

taammin haluttiin jo vapautua koulujen manee-
rei.sta ja päästä lähemmäksi luontoa ja todel-

lisuutta. Siinä onnistuikin monipuolinen ja lah-

jakas Ogata Korin (1660-1716), joka on niin

tuntuvasti kehittänyt ornamentiikkaa ja yhdessä
veljensä Ogata Kenzanin kanssa taideteol-

lisuutta. Mutta kuuluisin jap. taiteen kouluista

on se Euroopassakin erittäin ihailtu reali.stinen

ja kansanomainen suunta ,,Ukijce" („kansanta-

juisia kuvia"), joka 18:nnen vuosis. alussa ko-

hosi muita korkeammalle. Tämän koulun perus-

tajana mainitaan Ivasa Matabei (18: unelta

vuosis.), jonka oppilas Morcnobu (1638-1714)

kehitti etenkin puupiirro.sta värittäen kuviaan
ja johtaen siten Sigenagan (1697-1756) kek-

simään värillisen puupiirroksen (1743), jota sit-

ten suurella menestyksellä käytettiin kaunokir-

jallisuuden kuvittamiseen. Tämän elinvoimaisen

koulun loistavasta taiteilijasarjasta mainittakoon
l3"yrillinen, hienotyylinen Harunobu (1718-70),

voimakkaampi ja koloristisempi K o r i u s a i

(k. 1780), teatteri- ja näyttelijäin maalaaja
Sunsö (k. 1792), Japanin etevin karrikatyyri-

ja henkilömaalaaja Saraku (n. 1790), intelli-

gentti ja siropiirteinen. nai.sten .suloutta ylistävä

Utamaro (1756-1806) ja kuuluisin, tuotteliain

ja monipuolisin jap. taiteilijoista, H o k u s a i

(1760-1849). Vielä on mainittava viimeinen Ja-

panin suurista taiteilijoista, sen etevin maisema-
maalaaja, H i r o .s i g e (1797-1858). Ukijoe-koulu

merkitsee Japanin taiteen, maalauk.sen ja vä-

rillisen puupiirroksen, korkeinta kehitystä ja

tämän koulun keskuudessa on myö.skin taide-

teollisuus kohonnut ihmeteltävän korkealle. —
Mutta eurooppalaisuuden aikana on taiteen käy-

nyt niinkuin kirjallisuudenkin, ja taiteilijat ovat

ryhtyneet tutkimaan, voisivatko he omaksua jo-

takin lännen taiteesta siten edistääkseen ja ri-
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kastuttaakseen omaansa. Tämä on luonnollisesti

vaikuttanut sen, että Japanin taiteen oma, kan-
sallinen luonne on viime vuosikymmeninä hei-

kontunut.
[Anderson, ,,The pictorial arts of Japan", I-IV;

Gouse, ,,L'art japonais": MacLsen, „Japans Maler-
kunst"; Brinckmann, ,,Kunst und Handvverk in

Japan"; Miinsterberg, ,,Japanische Kunstge-
schichte", I-III; sama, „Japans Kunst" (1 nide,

suppeampi laitos) ; Perzynski, „Der jap. Far-
benholzsclinitt".] R-o S-r.

Japanin-meri -on Sahalinin saaren, Japanin
saarten ja Korean rajoittama Itä-Aasian reuna-

meri. Tataarin ja La Perousen salmien kautta
se on yhteydessä Ohotskin, Korean salmen kautta
Itä-Kiinan meren kanssa. Suurin tunnettu sy-

vyys 3,575 m; pinta-ala 1,043 milj. km^.

E. E. K.
Japanin saaret ks. Japani.
Japanin-setri ks. C r y p t o m e r i a.

Japanin sota, Japanin ja Venäjän välinen sota

1904-05. Sodan syynä olivat Japanin ja Venäjän
ristiriitaiset edut Itä-Aasiassa. Edistääksensä
kauppaetujansa ja liikaväestönsä siirtoasutusta

Japani on viime vuosikymmenien aikana pyrki-

nyt hankkimaan itselleen jalansijaa myöskin Itä-

Aasian mantereella Koreassa ja Mautsuriassa.
V. 1895 se sai Kiinalta Simonoseki'n rauhassa
m. m. Mantsuriaan kuuluvan Liautungiu niemi-

maan ja Port-Arthurin, joista sen kuitenkin Venä-
jän, Ranskan ja Saksan vaatimuksesta täytyi luo-

pua. Tämän jälkeen Japani alkoi pitää Venäjää
päävastustajanaan Itä-Aasiassa ja ryhtyi tarmok-
kaasti kehittämään sotavarustuksiansa. Suuttu-
mus ja epäluulo Venäjää vastaan kasvoi, kun Ve-

näjä 1898 sai Kiinan vuokraamaan itselleen mai-
nitun Liau-tungin niemimaan eteläkärjen ja Port-

Arthurin, jonka jäätymätöntä satamaa se tarvitsi

laivastoasemaksi, mutta jonka linnoittaminen oli

Japanille alituisena uhkana. Kun Venäjä sitten

boksarikapinan aikana 1900 miehitti Mantsurian,
rakensi sinne rautatielinjan, eikä lupauksensa
mukaan vienytkään joukkojansa pois tästä maa-
kunnasta, vaan pyrki vielä lisäksi hankkimaan
itselleen lujaa asemaa Koreassakin kannattamalla
Jalu-joen rannoilla toimivaa ven. metsäyhtiötä ja

sijoittamalla sotaväkeä tämän joen itärannalle,

nousi kiihtymys Japani.ssa ylimmilleen ja yleinen

mielipide vaati hallitusta ehkäisemään Venäjän
hankkeet. 12 p. elok. 1903 Japani sen vuoksi

esitti Pietarissa, että molempain valtain vaikutus-

piiri Mautsuriassa ja Koreassa määrättäisiin

tarkalla sopimuksella. Kun Venäjä siinä luulossa,

että Japani ei uskaltaisi ryhtyä sotaan, osoitti

myöntymättömyyttä ja venytti neuvotteluja, kat-

kaisi Japani diplomaattiset suhteet 5 p. helmik.

1904 ja ryhtyi panemaan sotajoukkojansa liike-

kannalle. — Venäjällä oli sillä hetkellä Itä-Aa-

siassa suuria sotalaivoja: 7 panssarilaivaa, 4

panssariristeilijää ja 7 risteilijää, useimmat
niistä Port-Arthurissa, pienempi osasto (4 ristei-

lijää) Vladivostokissa ja 2 laivaa Tsemulpossa
Korean rannikolla. Japanin laivastossa oli 7

panssarilaivaa, 8 panssariristeilijää ja 18 ristei-

lijää. Maasotaväkeä lienee Venäjällä silloin ollut

äärimmäisessä idässä vain n. 80,000 miestä. Japa-
nin käytettävissä oli n. 288,000 mie.stä. Venäjän
sotaväkeä voitiin kuljettaa Itä-Aasiaan ainoas-

taan yksiraiteista, Baikal-järven katkai.semaa Itä-

Siperian rataa myöten. — Sota alkoi ilman so-

dan julistusta yöllä vasten 9 päivää helmik., jol-

loin japanil. laivastonosasto amiraali Togon
johdolla äkkiarvaamatta teki miinahyökkäyksen
Port-Arthurissa olevia venäläisiä laivoja vastaan
ja pahasti vioitti kolmea suurta taistelulaivaa.

Sam. päivänä muutamat japanilaiset risteilijät

ryhtyivät taisteluun Tsenuilpon satamassa olevaa
kahta venäläistä sotalaivaa vastaan, jotka joutui-

vat tuhon omaksi, minkä jälkeen japan. risteili-

jäin mukana seuranneista kuljetuslaivoista vie-

tiin sotaväkeä maihin. Tämän jälkeen japanilaiset
vallitsivat merta ja saattoivat turvallisesti jatkaa
joukkojensa kuljetusta Koreaan; ainoastaan Vla-
divostokin eskaaderi teki heille pientä häiriötä.

Togo piti Port-Arthurin satamaa saarrettuna
ja koetti, vaikka turhaan, laivoja upottamalla sul-

kea sataman suuta. — Venäjän kaikkien kaukai-
sessa idässä olevien sotavoimien ylipäällikkönä
oli kenraaliajutantti A 1 e k s e j e v. Älaalisk. tuli

laivaston päälliköksi vara-amiraali IM a k a r o v

ja maasotajoukkojen päälliköksi kenraali K u r o-

pätkin. Sittenkuin Makarov oli saapunut
Port-Arthuriin, alkoivat ven. laivat tehdä ret-

keilyjä sataman ulkopuolellekin, mutta 13 p.

huhtik. amiraalilaiva „Petropavlovsk" sattui mii-

naan ja upposi, jolloin amiraali Makarov, taide-

maalari Verestsagin ja n. 560 miestä hukkui.
Tämän jälkeen ven. laivaston toiminta Port-

Arthurissa lamautui. -— Japanilaiset olivat sillä

välin jatkaneet joukkojensa maihin vientiä Ko-
reaan. Tänne kerääntynyt K u r o k i' n johtama
en simainen armeia alkoi huhtikuun lopulla tun-

keutua Jalu-joen toiselle puolelle ja voitti 1 p.

toukok. Z a s u 1 i t s i n johtamat heikompivoimai-
set venäläiset. Venäläiset kokosivat nyt jouk-

konsa Mautsuriassa, joten Kuropatkinin komen-
nossa tuli olemaan toista sataa tuhatta miestä.

Venäjällä oli enemmän ratsuväkeä, japanilaisilla

taas suurempi tykistö. — Jalu-joella saavutta-

mansa menestyksen jälkeen japanilaiset saattoi-

vat ruveta ajattelemaan Port-Arthurin sulkemista

maan puolelta. 5 p. toukok. alkoi Pitsevossa

Liautungin niemimaalla nousta maihin O k u n
johtama toinen armeia. 26 p. toukok. karkoitet-

tiin Stös.selin ylikomennon alaiset venäläi.set tä-

män niemimaan kapeimman kohdan pohjoispuo-

lella olevasta Kintsusta Port-Arthuriin, minkä
jälkeen Talienvan ja Dalnij joutuivat japanilais-

ten haltuun ja maihin noussut kolmas armeia
ryhtyi N o g i' n johdolla piirittämään Port-Arthu-
ria. 14 ja 15 p. kesäk. Oku voitti Vafangkun
luona Stackelbergin osaston, jonka Kuropatkin
oli lähettänyt Port-Arthurin avuksi, ja valtasi

9 p. heinäk. Kaipingin. Kesäk. nousi maihin
Japanin neljäs Nodsun johtama armeia ja

heinäk. saapui sotatanterelle japanilaisten yli-

päällikkö O j a m a, minkä jälkeen ensimäinen,

toinen ja neljäs armeia alkoivat tunkeutua Liau-

jangia kohti. Kuroki valtasi Liaujangin kaak-

koispuolella olevat solat, myöskin Okun tieltä

peräytyivät venäläiset jättäen hänen haltuunsa

Xiut.svangin ja IIait.sengin. Elokuun alussa oli-

vat japanilaiset (n. 120 tuh.), Oku va.semmalla,

Nodsu keskellä, Kuroki oikealla, Liaujangin

edustalla, missä Kuropatkinin armeia (n. 150

tuii.) oli lujissa asemissa. Kolmiviikkoisen val-

mistuksen jälkeen japanilaiset 24 p. elok. alkoi-

vat jälleen edetä ja tekivät 30 p. elok. yhtei.sen
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rintamahyökkäyksen, joka torjuttiin. Mutta seu-

raavana yönä Kuroki alkoi kiertää venäläisten

vasenta siipeä, ja 3 p. syysk. venäläiset peräy-

tyivät Mukdenia kohti.

Sittenkuin japanilaiset veristen taistelujen jäl-

keen olivat elokuun alussa päässeet niin lähelle

Port-Arthuria, että he saattoivat ampua sata-

massa olevia laivoja, teki Port-Arthurin eskaa-

deri 10 p. elok. yrityksen tunkeutua saartolinjan

läpi Vladivostokiin, mutta useimpain laivain täy-

tyi palata Port-Arthuriin. Niistä oeljästä suu-

resta laivasta, jotka pääsivät merelle, oli kol-

men turvauduttava puolueettomaan satamaan ja

neljäs („Novik") oli upotettava Sahalinin ran-

nalla. Samaan aikaan liikkeelle lähtenyt Vladi-

vostokin eskaaderi menetti 14 p. elok. taistelussa

Kamimuran eskaaderia vastaan yhden risteilijän

(„Rurik") ; kaksi risteilijää palasi pahoin vioit-

tuneina Vladivostokiin. 13-24 p. elok. japanilai-

set, joita oli Port-Arthurin edustalla n. 70 tuh.,

tekivät rynnäköltä linnoitusta vastaan menettäen
paljon (n. 15 tuh.) väkeä, mutta saavuttamatta
ratkaisevia tuloksia. — Saatuaan lisäjoukkoja

Kuropatkin, jolla nyt oli 210 tuh. miestä japa-

nilaisten 170 tuh. vastaan, lokakuun alussa ryh-

tyi hyökkäykseen. Näin syntyi 10-päivainen
taistelu Saho-joella, jossa ven. menettivät enem-
män kuin 40 tuh. miestä, jap. vain n. 20
tuh. Se jäi ratkaisematta, ja sotajoukot jäivät

entisiin asemiinsa Mukdenin eteläpuolella. —
Port-Arthurin edustalla japanilaisten piiritys-

linjat lähenivät lähenemistään linnoitusta, jossa

Stössel 2 p. tammik. 1905 suostui heittäymyk-
seen; sitä ennen oli satamassa oleva laivasto

hävitetty joulukuun alussa. Port-Arthurissa oli

silloin vielä n. 50 tuh. miestä. Venäläiset oli-

vat menettäneet kaikkiaan n. 31 tuh., japani-

laiset n. 61 tuh. Linnoituksen antautumisen
jälkeen Nogi'n armeia lähetettiin pohjoiseen

Ojaman joukkojen avuksi. Kuropatkin oli tal-

ven kuluessa saanut niin paljon lisäväkeä,

että hänen joukkonsa jaettiin kolmeen ar-

meiaan (yhteensä 285 tuh.), joita johtivat G r i-

penberg, Linevits ja Kaulbars.
Tammikuun lopulla 1905 Gripenberg teki

Sandepun luona onnistumattoman hyökkäyksen
Okun armeiaa vastaan. Helmikuun 24 p. japa-
nilaiset aloittivat oikealla siivellään ne liikkeet,

joista oli seurauksena Mukdenin suuri tais-

telu (helmik. 25 p.-maalisk. 10 p.). Saatuaan
apuväkeä Linevits tosin torjui itäpuolella Ku-
roki'n hyökkäykset, mutta 28 p. helmik. kävi
selville, että Nogi oli sillä välin kiertänyt venä-
läi.sten oikean siiven ja tullut aivan lähelle Muk-
denia uhaten sulkea venäläisten peräytymistien.
Veristen taistelujen jälkeen täytyi Kurcpatkinin
illalla 7p:nä maalisk. antaa peräytymiskäsky jou-
koilleen, jotka pääsivät järjestymään vasta Te-
linin poiijoispuolella Harbiniin vievällä tiellä.

Mukdenin tappelu on maailman historian suu-
rimpia, ehkä sen suurin taistelu. Taistelevien
lukumäärä oli molemmin puolin jotenkin yhtä
suuri, yhteensä n. 620 tuh. miestä. Venäläisten
tappiot olivat n. 91 tuh., japanilaisten n. 71 tuh.
Maalisk. 10 p. japanilaiset marssivat Mukdeniin
ja mieliittivät saman kuun 21 p:nä 170 kilo-

metriä Mukdenista polijoiseen päin olevan Tsang-
tun. Mukdenin tappelun jälkeen nimitettiin ve-
näläisten ylipäälliköksi erotetun Kuropatkinin

sijaan Linevits, jolla kesän loppupuolella oli

komennossaan n. 600 tuh. miestä japanilaisten

380 tuh. vastaan. Japanilaiset karkoittivat ve-

näläi.set myöskin Koillis-Koreasta ja valtasivat
Sahalinin heinäkuussa. Venäjä ei vielä Mukde-
ninkaau tappion jälkeen ollut taipuvainen rau-
haan toivoen että Itä-Aasiaan matkalla oleva Itä-

meren laivasto voisi hankkia Venäjälle ylivallan
merellä ja siten katkaista manterella olevilta

Japanin joukoilta yhteyden Japanin kanssa.
Rozestvenskijn johtama Itämeren laivasto
läksi liikkeelle Libausta 15 p. lokak. 1904, am-
pui yöllä vasten 22 p:ää engl. kalastajalaivoja
Pohjanmerellä ja saapui tammik. alussa 1905
Madagaskariin. Viivyttyään siellä useita viik-

koja se jatkoi matkaansa Ranskan Taka-Intiassa
olevaan Honkohebaihin, jossa siihen 12 p. toukok.
yhtyi Nebogatovin johtama lisäeskaaderi.

14 p. toukok. Rozestveuskij lähti liikkeelle Hon-
koliebaista pyrkiäkseen Korean salmen kautta
Vladivostokiin, mutta Japanin laivasto, jossa oli

kahta vertaa vähemmän panssarilaivoja, sulki

häneltä tien T s u s i m a n saaren kohdalla ja
tuhosi melkein kokonaan hänen laiva.stonsa tou-

kok. 27 ja 28 p:nä; kahdeksasta ven. taistelu-

laivasta upposi 6, 2 valloitettiin, yhdeksästä ris-

teilijästä upposi 4, 3 pelastui Manilaan; ainoas-

taan muutamat pienemmät laivat pääsivät Vladi-

vostokiin; japanilaiset menettivät vain 3 tor-

pedoalusta. Rozestvenskij ja Nebogatov joutui-

vat vangiksi.

Tsusiman taistelun jälkeen presidentti Roose-
velt ryhtyi välittämään rauhaa. Elok. 8 t). alkoi-

vat rauhanneuvottelut Portsmouthissa Yhdys-
valloissa. Venäjän edustajana oli W i 1 1 e, Ja-
panin Komura ja Takahira.. Rauhansopi-
muksessa, joka saatiin aikaan syysk. 5 p. 1905,

Venäjä luovutti Japanille Sahalinin eteläosan

(50:nuen leveysasteen eteläpuolella), siirsi sille

vuokraoikeutensa Port-Arthuriin ja Liautungin
eteläkärkeen (Kvantungiin), tunnusti Japanin
ylivallan Koreassa, antoi Japanille Itä-Kiinan
radan eteläisen osan Harbinin eteläpuolella ole-

vaan Kuentsenhen asemaan asti ja myönsi Ja-
panille kalastusoikeuden Siperian rannikolla,

mutta ei maksanut minkäänlaisia sotakulunkeja.
Vankien ylläpitokustannukset suoritettiin molem-
min puolin takaisin. Japanin sotakustannukset
nousivat n. 2.500 miljoonaan Smk:aan, Venäjän
lähes 4,000 miljoonaan Smk: aan. Kuolleita, haa-
voittuneita ja kadonneita oli edellisellä 254,700
miestä, jälkimäisellä 217,900 miestä. [,,Kriegsge-

schichtliche Einzelschriften", julk. Saksan yliesi-

kunta; J. Hamilton, ,,A staff offieer's srrap book
duriug the russ.-jap. war"; „Venäjän yliesikun-

nan esitys sodasta"; Kuropatkin, ,,Rechenschafts-

bericht an den Czaren iiber den russ.-jap. Krieg
und die Ergebnisse des russ.-jap. Krieges";
V. Lignitz, ,,Der jap.-russ. Krieg"; Klado, ,,Die

Kiimpfe zur See im russ.-jap. Kriege".] J. F.

Japanin uskonnot. Japanilaisten alkuperäi-

nen kansanuskonto, s i n t o, on vainajain hen-

kien ja luonnonhaltijain (kami) palvelusta. Vanha
pyhä kirja, Kodzki, sisältää runsaan jumalais-

taruston. Taivas ja maa synnyttävät sen mukaan
useampia jumalapareja, joista viimeinen on Iza-

nagi ja Izanami. Näiden jälkeläisistä ovat tär-

keimmät auringonjumalatar Amaterusa ja myrs-
kynjumala Susano. Mikado, joka on auringon-
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jumalattaren jälkeläinen, nauttii myöskin uskon-
nollista kunnioitusta. Sinto-jumalia palvellaan

pienissä pyhäköissä, joilla on omat pappiusa.
Näihin pyhäkköihin viedään äsken syntyneet lap-

set saamaan nimensä; niissä toimitetaan myös
uhreja ja uskonnollisia puhdistusmenoja.

Meidän ajanlukumme kolmannella vuosis. al-

koi kiinalainen kulttuurivaikutus tuntua Japa-
nissa ja sen mukana Konfutsen (ks. t.) oppi

saada jalansijaa. Kuudennella vuosis. ilmestyi

buddla alaisuus ja sai paljon kannatusta.
Yhdeksännellä vuosis. muodostui sintolaisuuden

ja buddhalaisuuden sekamuoto, joka selitti sinto-

jumalat ikuisten Buddhain ilmennyksiksi. Tämä
sekauskonto hävitti miltei olemattomiin alku-

peräisen siuto-uskonnon. Mutta sittenkuin 1868
Japanissa syntyi kansallinen nousuaika, on hal-

litus kaikin tavoin sinto-uskontoa suosinut. Siitä

huolimatta on Konfutsen oppi säilyttänyt valta-

aseman sivistyneiden keskuudessa ja buddhalai-

suus syvissä riveissä. E. K-a.

Lähetystyö. Roomal.-katol. lähetystyön

aloitti 1549 Fr. Xavier, mutta 1637 alkanut
vaino hävitti miltei kokonaan kristinuskon, sa-

malla kuin Japani sulkeutui muukalaisilta.

Vasta 1859 saattoi protestanttinen lähetys, maan
jälleen avauduttua eurooppalaisille, saada täällä

jalansijaa. Uranuurtajia olivat ameriikkalaiset

Hepburn ja Verbeck. Mitä suurin merkitys syn-

nyinmaansa käännytystyössä on N i s i m a 1 1 a,

jonka perustama on Kioton kuuluisa kristillinen

yliopisto U o s i s a. Japanin kristillisessä kir-

kossa ilmenee voimakas pyrkimys riippumatto-

muuteen ulkomaalaisista sekä kristinu.skon kan-

sallistuttamiseen. — Lähetystyö on melkein
yksinomaan englantilaisten ja ameriikkalaisten

seurain hallussa; niiden lisäksi on muutamia
japanilaisia yhdyskuntia, yksi saksalainen seura

sekä Suomen luther. evank. -yhdistys. Viimeksi
mainitulla on 5 työntekijää kolmella asemalla

Hondon saarella Tokion läheisyydessä. Japanissa
(ja Formosalla) on yht. 58 protestanttista lä-

hetysseuraa, joilla on 308 lähetyssaarnaajaa, 9

lähetyslääkäriä, 56 muuta maallikkoa, 356 nais-

lähettiä ja 2,140 kotimaista työntekijää. Pääase-

mia on 227, sivuasemia 1,146, kastetulta kri.sti-

tyitä 82.221. — Room.-katol. kri.stityitä on 62,703

Japanilainen Buddhan temppeli.

ja kreikkal.-katol. 30.712. [K. Utsimura, ,,Kuinka
minusta tuli kri.stitty."] U. P.

Japanin-vaha, japanilaisista Ehus-lajeista
saatu rasva-aine (pääasiallisesti tripalmitiinia ja
vähän vapaata palmitiinihappoa)

.

Japura 1. Y a p u r a, Amazon-virran lisäjoki

vasemmalla; lähteet Kolumbiassa Itä-Kordilliee-
reilla. Ainoastaan alajuoksua voidaan kulku-
väylänä käyttää. E. E. K.
Jaques-Dalcroze [zak dalkrö'z], fi m i 1 e

(s. 1865), sveits. säveltäjä, Brucknerin ja D4li-

bes'in oppilas. Syntyi Wienissä ransk. vanhem-
masta, jotka pian senjälkeen muuttivat Genöveen.
Siellä J. tuli 1892 konservatoriin teorian opet-
tajaksi. Hän on säveltänyt oopperoita, kuoro-
teoksia, viulukonserton y. m. Eurooppalaisen
maineen J. saavutti ,,rytmillisen voimistelunsa"
menetelmällä: vuosittain on kaikista maista ker-
tynyt oppilaita J:n pitämiin kansainvälisiin ryt-

miikan lomakursseihin. Wienissä, Berliinissä,

Dresdenissä y. m. on peru.stettu rytmillisiä oppi-

kursseja, jopa erityisiä opistojakin, J:n ohjeitten
mukaisesti. Myös hänen säveltapaamisjärjestel-
mänsä on herättänyt ansaittua huomiota. /. 7i.

Jaransk [-ra'nskj, piirikunnan kaupunki Ve-
näjällä, Vjatkan kuv., Jarankan varrella; 4,808

as. (1897). Kimnaasi, 4 kirkkoa, sairaala, viina-

polttimo. Perustettu 1584 linnaksi tseremissejä
vastaan. — J:n piirikunnassa asuu suomensukui-
sia tseremissejä n. 60,000 (piirikunnan koko
asukasmäärä n. 400,000).

Jardin d'accliniatation [zardä' daklimatasiö']

,

puutarha-alue Pariisin Boulogne-metsässä, jossa

vierasmaalaisia eläimiä ja kasveja. E. E. K.
Jardin des plantes [zardä' de plätj, Pariisin

kasvit, puutarha, johon on yhdistetty eläintarha

ja muitakin luonnontieteellisiä kokoelmia. Laitok-

sen alkuna oli kasvitieteilijä Guy de Labrossen
n. 1633 perustama ,,Jardin royal des plantes m4-
dicales". V. 1739 Buffon otti sen hoitoonsa

kokonaan uudistaen laitoksen ja rika-stuttaen

kokoelmia kaikista luonnonvaltakunnista. Ni-

meksi tuli ,,Jardin du Roi". Hänen seuraajansa

Bernardin de Saint-Pierren aikana sinne siirret-

tiin menageria (1793) ja avattiin luonnont. kir-

jasto (1794), jonka jälkeen se sai nykyisen viralli-

sen nimensä ,,Museum d'histoire naturelle". Siellä

pidetään maksuttomia, kaikille avoimia luentoja

eri luonnontieteissä. J. A. W.
Jardiniere [zardi7ijä'r] (ransk., oik. puutarha-

tyttö, < ;"ardin = puutarha), kukkaiskori, kuk-

kaislaite.

Jarensk, piirikunnan kaupunki Venäjällä, Vo-
logdan kuv., Jarengan varrella, 4 km sen las-

kusta Vytsegdaan; 993 as. (1897); 6 kirkkoa, sai-

raala. Teollisuutta ei ole. Kahdet markkinat. —
J:n piirikunnassa asuu suomensukuisia syrjä-
n e j ä n. 32,000 (piirikunnan koko asukasmäärä
n. 47,000).

Jargon fzargö'] (ransk.), puhetapa, joka sanan-

valinnaltaan ja käänteiltään on ominainen jolle-

kin erikoiselle ihmisluokalle tai -ryhmälle; ke-

lluskeleva sisällyksetön puhe.

Jarkand ks. J a r k e n t.

Jarkent /-e'-/ 1. Jarkand [-a'-]. 1. Joki

J.-d a r j a Itä-Turkestanissa, lähteet 5,150 m yi.

merenp. Mu.stag-vuorella, pituus 900 km. Yhdyt-
tyään Kasgariin se saa nimekseen Tarim (ks. t.).

— 2. Tärkeä kaupunki samannimisen joen varrella,

\
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1.270 m yi. nierenp. On kiinalaisen J. -piirin pää-

kaupunki; 75.000-120.000 as., etupäässä turkkilais-

tataarilaista juurta; liarjoittavat matto- ja huopa-
teollisuutta, silkinviljelystä ja kauppaa. Viimemai-
nittua varten on kaksi suurta basaaria ja kara-
vaaniseraljeja. — Yli 150 nioskeiaa. — J:n kiina-

laisessa kaupunginosassa asuu u. 5,000 kiinalaista

ja dungaanilaista kauppiasta; sinne on myös sijoi-

tettu vahva sotilasvartiosto. — Kaupungin ympä-
rillä on hyvin kasteltu, hedelmällinen, vehnä-,

ohra- ja riisivainioiden sekä puuvilla-, öljypuu-,

viinirypäle- y. m. istutusten peittämä tasanko. —
J., jonne uudella ajalla vasta viime vuosisadan
keskimailla saapui eurooppalaisia, oli aikoinaan
itsenäisen valtakunnan pääkaupunki, joutui kii-

nalaisten vaikutuspiiriin, 1759 heidän valtaansa,

1864 dungaanieu haltuun, sitten Jakub Begin toi-

seksi pääkaupungiksi, 1877 uudelleen Kiinalle.

E. E. K.

Jarl f-ä-J ks. J a a r 1 i.

Jarlsberg og Larvik (1. L a u r v 1 k) arat, Nor-

jan pienin ja taajinimin asuttu amti 2.319 km^
107,655 as. (1909). Etelässä se ulottuu Kristiaa-

nian- ja Drammen-vuonoihin. Tavallisesti amtia
kutsutaan nimellä ..Grevskaberne", Jarlsberg ja

Larvik nimisten vanhojen kreivikuntain mukaan.
(E. E. K.)

Jaropolk [-po'-] f945-80), ven, ruhtinas, Ruri-

kin pojanpojan poika, tuli 972 isänsä Svjatoslavin

jälkeen Kiovan ruhtinaaksi ja kaikkien ven. aluei-

den yksinhallitsijaksi, sittenkuin hänen veljensä

Oleg. drevljaanein ruhtinas, oli saanut surmansa
taistellessaan häntä vastaan, ja hänen velipuolensa

Vladimir, Novgorodin ruhtinas, oli paennut Skan-
dinaaviaan. Palattuaan Venäjälle mukanaan
varjagi-sotajoukko Vladimir kukisti 980 J:n,
joka petollisesti surmattiin. J. F.

Jaroslau (Jaroslav), kaupunki läntises.sä

Galitsiassa, Sanin ja Krakova-Lembergin radan
varrella; 26.539 as, (arv, 1908), etupäässä puola-

laisia. Kirkkoja, 3 luo.staria, villakangastehtaita,
kauppaa. (E. E. K.)

Jaroslav, ven. ruhtinaita.

1. J. I Vladimirovits Viisas (978-

1054), Kiovan suuriruhtinaan Vladimir Pyhän
poika, oli ensin Rostovin ja sittemmin Novgo-
rodin ruhtinaana. Täällä hän oli vihattu, kun
hänen skandinaavialaiset palkkasoturinsa tekivät
väkivaltaa Novgorodin asukkaille. Nämä suos-

tuivat kuitenkin auttamaan J:ia, kun hän nousi
Kiovassa .suuriruhtinaana hallitsevaa vanhempaa
veljeänsä, julmaa Svjatopolkia vastaan, joka cli

murhauttanut kolme veljeänsä, Borisin, Glebin
ja Svjatoslavin. Svjatopolkia auttoivat hänen
appensa Puolan kuningas Bole.slav Urhoollinen
ja petsenegit. \'asta kolme vuotta taisteltuaan

v. 1019 J:n onnistui nousta lopullisesti Kiovan
valtaistuimelle. Tämän jälkeen hänen täytyi tais-

tella Novgorodin omistuksesta Polotskin ruhti-

naan, veljenpoikansa Brjatsislav Izja.slavitsin

kanssa, tullen pakotetuksi luovuttamaan tälle Vi-

tebskin alueen. Suzdalin maassa häntä vastaan
nousi suomensukuinen heimo, merjalaiset, nälän-
hädän ja ,,noitien" ärsyttämänä. Voitettuaan
nuorimnum veljensä. Ascvan-meren rannalla ole-

van Tmutarakanin ruhtinaan, J. teki tämän
kanssa sopimuksen (1025), jonka mukaan Dnep-
rin itäpuolella olevat maat jäivät Mstislavin hal-

tuun ja länsipuolella olevat alueet joutuivat J:n

omiksi. Mstislavin kuoltua 1035 J. tuli ,,Venäjän
maan yksinhaltiaksi" ja hänen hallussaan olivat

kaikki venäläiset alueet paitsi Polot.skin ruhtinas-

kunta. Hänen hallituskautensa on täynnä sotia. Vi-

rolaisia va.staan hän taisteli 1030 ja laski valtansa
alle Peipus-järven j^mpäristön ja perusti Tarton
kaupungin, antaen sille suojeluspyhänsä Yrjön
mukaan nimen Jurjev. V. 1036 hän kukisti

Icpulli-sesti petsenegit ja 1042 hän lähetti poi-

kansa Vladimirin jäämejä vastaan. Luoteessa
hän taisteli liettualaisia ja jatvingeja vastaan.

J;u aikana venäläiset joutuivat viimeisen ker-

ran taisteluun bysanttilaisen keisarikunnan
kanssa (1043) sen johdosta, että eräs venäläinen
kauppias oli saanut surmansa riidellessään kreik-

kalaisten kanssa. Sota päättyi 1046 sovintoon,

jonka vahvistukseksi J:n poika Vsevolod nai

kreikkalaisen prinsessan, J, on Venäjän etevim-

piä hallitsijoita. Hänen aikanaan kiovalainen
Venäjä saavutti korkeimman kukoistuksensa.

Kronikka kertoo, että J,, joka ,,oli ontuva,

mutta mielevä mies ja sodassa urhoollinen", luki

itse kirjoja, mikä oli harvinaista siihen aikaan.

Venäjän kirkon etunenään hän käski piispain

valita metropoliitaksi venäläisen, eikä kreikka-

laista miestä. Pappien hän käski opettaa

lapsia ja antoi toimittaa Kiovaan paljon slaavi-

laisia käsikirjoituksia sekä kaunistutti pääkau-
punkiansa Konstantinopolin malliin, pyhän So-

fian kirkolla ja kultaisilla porteilla. Kiovaa pi-

tivät länsi-eurooppalaiset matkustajat, jotka ih-

mettelivät sen vilkasta kauppaa ja kirkkojen
komeutta, tähän aikaan Konstantinopolin kilpai-

lijana. Hän toimitutti lakikokoelman, jcka on tun-

nettu ,,Jaroslavin lakikirjan" nimellä (ks, R u s s-

kaja Pravda), antaen koota siihen sen ai-

kaiset venäläiset säännökset ja lakitavat sekä

käännätti venäjäksi kreikkalaisen kirkkolain No-
mokanonin (ks, Kormtsaja), Venäjän ete-

läi.selle a rorajalle hän laittoi suojavarustuksia

paimentolaiskansoja va.staan ja perusti aroille

kauppapaikkoja, asettaen niihin vangiksi otetulta

puolalaisia, J:lle samoinkuin koko kiovalaiselle

Venäjälle omituista on iloinen toimintahalu, edis-

tyksen harrastus ja rakkaus länsimai-seen kult-

tuuriin, Varjagilaista ruhtinassukua ollen hän
ylläpiti vilkasta yhteyttä varsinkin skandinaa-
vialai.steu, mutta myös muidenkin länsi-euroop-

palaisten ruhtinasten kanssa. Itse hän oli nai-

misissa Ruotsin Olavi Sylikuninkaan tyttären

Ingegerdin kanssa, joka aikaisemmin oli vähällä

tulla Olavi Pyhän puolisoksi. Hänen hovissaan

ole.skelivat jonkun aikaa hänen lankonsa samai-

nen Norjan kuningas Olavi Pyhä, jonka puoliso

Astrid oli Ingegerdin sisar, Olavin poika, ku-

ningas Maunu Hyvä ja velipuoli Harald Roh-

kea (Hardräde), joka meni naimisiin J:n tyt-

tären Elisabetin kanssa. Hänen sisarensa oli

naimisissa Puolan kuninkaan Kasimirin ja kaksi

luinen tyttäristään Ranskan ja Unkarin kunin-

kaiden kan.ssa, Kuolle.ssaan hän jakci valtakun-

tansa poikainsa kesken, J. J. M.

2, J. II Vsevolodovits (1190-1246), Nov-
gorodin ruhtinas, sittemmin suuriruhtinas, Alek-

santeri Nev.skin isä: oli useita kertoja Novgo-
rodin ruhtinaana; teki 1226 Novgorodista ret-

ken Hämeeseen ja otti niin paljon vankeja, ettei

voinut niitä kaikkia kuljettaa mukanaan; lä-

hetti 1227 pappeja ka.^^taniaan karjalaisia; tuli
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1236 Kiovau suuriruhtinaaksi ja jätti Novgo-
rodiin poikansa Aleksanterin; sai 1238 haltuunsa
Vladimirin. Hänen aikanaan Venäjä joutui mon-
golien ylivallan alaiseksi.

Jaroslavlj. 1. Kuvernementti Venäjällä, \'olgau
yläjuoksun varsilla; 35,613 km- (Venäjän pienim-
piä), 1,208,100 as. (1909), isovenäläisiä. — J. on
alavaa maata, osaksi soiden peittämä (vars. luo-

teessa), hedelmällisyys keskinkertainen. Ilmasto
mannermainen, v:n keskilämpö -|- 4,9°C, sade-

määrä 458 mm. Joet: Volga ja sen lisäjoet Mologa,
Seksua, Kosorostj, koko juoksultaan J:n rajojen

sisällä kuljettavia. Kaksi rautatietä kulkee J:u
halki. — ^Metsät peittävät n. 24% pinta-alasta.

Viljeltyä maata 40,4 % ; maanviljelyksessä (tär-

keimmät viljat ruis ja kaura) on huomattava
taantumista. Teollisuuskasveista ansaitsee mai-
nitsemista tärkeä pellava, puutarhakasveista
sikuri. Karjanhoito vähemmän kehittynyt; 30%
taloista on vailla hevosta. Kotiteollisuus on tär-

keä; työnansioilla muualla käy vuosittain n.

130,000' henkeä. — Teollisuuslaitoksia 208, työ-

väestön lukumäärä 36.806 (1906) ; mainittavim-
mat haarat ovat puuvilla-, pellava-, elintarve-, ke-

miallinen ja puuteollisuus. Kauppa kuvernemen-
tin tuotteilla vilkas. Hallinnollisesti J. jaetaan
10 piirikuntaan. — 2. Samannimisen kuvernemen-
tin pääkaup., ^'olgan varrella Kosorostj in suussa,

asema terveellinen. Kahden rautatien tärkeä
solmukohta; 80,300 as. (1909). J:ssa on 77 kirk-

koa, joista 1 luteril., n. s. ..Demidovin lakitiet.

lyseo" (opiskelevia n. 230) vastaava yliopistojen

lakitiet. tiedekuntaa, 3 kymnaasia y. m. oppilai-

toksia. — Ennen Pietarin perustamista J. oli

tärkeä kauppakeskus; 1500-luvulla ulkomaisten
tavarain tärkein tapulipaikka. Saatuaan rauta-

tien J. sai takaisin osan entistä merkitystään.
Teollisuus vilkas: tupakka-, puuvilla-, pellava-,

kemialliset- ja tulitikkutehtaat mainittavat. —
J:n perusti vv:n 1025-36 välillä suurirulitinas

Jaroslav Vladimirovits. 1200-luvuna J. linnoitet-

tiin: 1237 se joutui tataarien käsiin; liitettiin

1468 Mo.skovan suuriruhtinaskuntaan. E. E. K.

Jarrah-puu, länsi-austr. Eiicalyptus margina-
tan punertava, kova, raskas, kauniiksi puleerau-

tuva puu. Käytetään huonekaluihin ja vettä kes-

tävänä laivan- ja satamarakennuksiin etenkin
Austraaliassa ja Englannissa. J. A. W.

Jarru, laite, joka aikaansaamalla hankausta
hidastaa tai säätää jotakin liikettä. Jarrun tär-

kein käyttöala on pyörillä liikkuvien kulkuneu-
vojen pysäyttäminen ja niiden nopeuden sää-

täminen myötämäissä.
Tavallisin jarru on joko
puinen tai rautainen
kappale n. s. j a r r u-

tönkkä c (kuva 1) ja

tapin d ympäri kään-
tyvä vipu e, joka tön-

kän painaa jarrutetta-

van pyörän b kehää vastaan synnj^ttäen tämän
pyöriessä hankausvastustuksen eli jarrutusvoi-
man. Rautatie- ja raitiovaunuissa tämä sovitus

useimmiten esiintyy kuvan 2 esittämässä muo-
dossa. V^oima P vaikuttaa vetotangon a välityk-

sellä kannattajaan li ripustettiuin vipuun e. jol-

loin tangot b vetävät kannattajiin k ripustetut

jarrutönkät c pyörän kehää vasten. Tarpeellinen
voima P aikaansaadaan rautatie-matkustajavau-

Kuva 1.

Kuva 2.

unissa ruuvitangolla, joka käsikammella kierret-

täissä kulmavivuu välityksellä vaikuttaa vetotan-
koon «(ruuvi-
jarru), tava-

ravaunuissa ta-

vallisesti poljet-

tavalla kulma-
vivulla (v i p u-

jarru) ja rai-

tiovaunuissa
usein käsikam-
mella kierrettä-

vällä tangolla,

jonka ympäri
tankoon a vaikuttava ketju kiertyy. Voima P
voidaan myös saada silinterissä liikkuvasta män-
nästä, johon joko höyry (h ö y r y j a r r u) , kuten
usein vetureissa, puristettu ilma (paineilma-
jarru) tai ohennettu ilma (tyhjö- 1, v a-

kumjarru) vaikuttaa.
Kaikissa matkustajajunissa ja useimmissa ta-

varajunissa käytetään nykyään ilmajarruja.
Jarrulaitos on tällöin j a t k u v a, s. o. veturinkul-
jettaja voipi yhtä aikaa hoitaa kaikkien junaan
kuuluvien vaunujen jarrutuksen, ja itsetoi-
miva (automaattinen), niin että jarrut
rupeavat itsestään toimimaan, jos johto jollakin
tavalla avautuu, tapahtukoonpa tämä sitten tahal-
lisesti (hätäjarrutus) tai vahingossa, esim.
yhden tai useamman vaunun junasta erotessa.

Yleisimmin käytetty ilmajarru on W e s t i n g-

h o u s e n p i k a j a r r u, joka toimii paineilmalla.
Sitä nimitetään pikatoimiseksi siitä syystä,
että junan kaikkien vaunujen jarrut rupeavat
toimimaan melkein samassa silmänräpäyk.sessä.
Veturissa on ilmapumppu, joka painaa ilmaa
veturissa olevaan p ä ä i 1 m a n s ä i 1 i ö ö n. Tästä
paineilma pääsee veturinkuljettajan hoitaman
kuljettajaventtiilin kautta läpi junan
ulottuvaan n. s. p ä ä-

ilmajohtoon E
(kuva 3), josta eroaa
haarajohto kussakin
ilmajarrulla varuste-

tussa vaunussa ole-

vaan n. s. toimin-
taventtiiliin F.

F:stä taas johtaa
putki jarrusilin-
teriin H sekä a p u-

f^^^.,^ 3
ilmasäiliöön G.

G:hen varataan aina
etukäteen jarruttamiseen tarvittava paineilma;

kun ilmanpaine G:ssä on jarrutukse.sta alentunut
ja E on kuljettajaventtiilillä yhdistetty pää-

ilmansäiliöön, avaa £:ssä vallitseva ylipaine

F:ssä kulkutien E:stä G:hen ja //:sta ulko-

ilmaan, jolloin G täyttyy paineilmalla ja i7:sta

paineilman poistuttua jousi työntää männän alku-

asentoon irroittaeu siihen yhdistetyt jarrutönkät.

Tavallisessa jarrutuksessa veturinkuljettaja vent-

tiilillään päästää ilmaa pois £:stä. niin että

paine siinä hiukan alenee ja G -n ylipaine avaa
kulkutien tästä //:lion, jolloin paineilma työn-

tää mäntää ja kiristää jarrut. Jarrutusvoima
on suorasti verrannollinen jarrujohdon paineen
vähennykseen, sillä niinpian kuin paine G:ssä
on laskeutunut hiukan pienemmäksi kuin £:ssä,

sulkeutuu ilman pääsy G:stä //:hon. Hätäjarru-
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tuksessa pääjohdon painetta äkkiä ja paljon vä-

hennetään päästämällä siitä pois ilmaa joko kul-

jettajaventtiilillä tai vaunuissa olevilla hätä-

jarruhanoilla. Silloin F avaa H -.hon kulkutien
sekä G:stä että Jäistä ja jarrut vaikuttavat
silmänräpäyksessä täydellä voimallaan. — W:n
pikajarru on yleisesti käytännössä Pohjois-Ame-
riikan ja useimpien Eurocpan maiden radoilla.

Suomen valtionrautatiet käyttävät W:n ja jon-

kun verran myös New Yorkin pikajar-
r u a, joka eroaa edellisestä ainoastaan toiminta-
venttiilin rakenteessa. W:n pikajarrusta on tehty
useita muunnoksia, joista tärkein, K n o r r i n
pikajarru, on muutamissa suhteissa esiku-

vaansa edullisempikin.

Tyhjöjarrussa veturiin sovitettu ejektcri

synnyttää ilmanohennuksen 1. tyhjön pääjohdossa,

apuilmansäiliöissä sekä männän molemmin puolin

jarrusilinterissä. joka on pystyasennossa. Apu-
ilmansäiliö on yhdistetty jarrusilinterin yläosaan,

mutta sen erottaa pääjohdosta palloventtiili, joka
avautuu pääjohtoon päin; jarrusilinterin alaosa
on välittömästi pääjohtoon yhdistetty. Kun ilmaa
päästetään pääjohtoon, nousee paine myös jarru-

silinterin alaosassa, ja kun palloventtiili estää

ilman pääsyn männän yläpuolelle ja apusäiliöön,

nostaa ylipaine mäntää ja kiristää jarrut. Tyhjö-
jarruja on nykyään sangen paljon käytännössä.
Tärkein on H a r d y-C la y tönin tyhjö-
pikajarru, joka näyttää olevan monessa suh-

teessa Westinghousen pikajarrua parempikin. —
Esimerkkinä mainittakoon, että juna, joka kul-

kee 50 km tunnissa vaakasuoraa rataa ja jonka
kaikki akselit ovat jarrutettavia, voidaan paine-

ilma- ja tyhjöjarrulla pysäyttää 13 sekunnissa
eli n. 135 m kuljettuaan sen jälkeen kuin hätä-

jarrutus alkoi.

Sähköä liikevoimanaan käyttävissä kulkuneu-
voissa, kuten raitio- ja sähkörautatievaunuissa
käytetään sähkömagneettisia jar-
ruja. Niissä on kiinteä sähkömagneetti, jonka
poolien edessä on koneen akseliin kiinnitetty

ja sen mukana pyörivä rautalevy; magneetin
ja rautalevyn välinen hankaus aikaansaa jarru-

tuksen. Magneettiin virta tulee tavallisesti vau-
nua kuljettavasta moottorista, joka jarruttamista
varten erotetaan virtalähteestä ja toimii gene-
raattorina. Tässä on siis kahdenlainen jarrutus,

kun .sekä jarru että generaattorina työskente-
levä moottori kuluttavat liike-energiaa.

Nostokoneita jarrutetaan kuormaa laskettais.sa

n. s. V a n n e j a r r u 1 1 a. Siinä on ohut teräs-

vanne, joka vivulla kiristetään jarrupyörän ym-
päri. Tavallisesti

on sovitus sellai-

nen, että jarru-

pyörä o (kuva 4)

pääsee pyörimään
jarrutettavalla ak-

selilla ja siihen on
kiinnitetty tapilla

d telki c, jota jcusi

painaa jarrutelta-

valle akselille kiin-

nitetyn telki rat-

taan b hampaisiin.
Kuormaa nostet-

taissa vipu siirrettävän painon e vaikutuksesta
kiristää vannetta pyörää va.staan, niin että a

Kuva 4.

on paikallaan b:n pyöriessä nuolen 1 suuntaan.
Vasta kun kuorman laskemiseksi jarruvipua nos-

tetaan ja vannetta näin hellitetään, voipi jarru-

pyörä telkirattaineen pyöriä vastakkaiseen suun-
taan (nuoli 2).

Hisseissä käytetään itsetoimivia jarruja, jotka
pysäyttävät ne, jos nopeus, esimerkiksi nosto-

köysieu katketessa, nousee yli määrätyn rajan.

Jarruttamalla voidaan mitata voimakoneen
teho: tähän käytettyä laitetta sanotaan jarru-
dynamometriksi. Voimakone pannaan käy-
mään tyhjänä ja sen vauhti- tai hihnapyörää
vasten painetaan jarrutönkkiä niin kovasti, että

koneen kiertokulku laskee normaaliksi; tällöin

mitataan se voima P, mikä tarvitaan estämään
jarrutönkkiä pyörän mukana kulkemasta. Kun
P (kg:moin) ja pyörän kehänopeus v (m:ein/sek.)

tunnetaan, voidaan laskea hevosvoimaluku N =

P r
-^. Yleisimmin käytetään P r o n y n jarru-

dynamometriä. — Sähkömagneettisia jarrudyna-
mometrejä käytetään myös. V. V-la.

Jarrudynamometri ks. Jarru.
Jarrukiila, puinen taikka rautainen kiila,

joka pistetään kärryn pyörän alle estämään sen

pyörimistä.

Jarrumies, junaa kuljettavan konduktöörin
välittömän päällikkyyden alainen junapalvelija,

jonka tehtävänä on vaunujen jarrujen, lämmi-
tyksen ja valai.stuksen hoito sekä tilapäinen sii-

voominen y. m. V. V-la.

Jarruttaa ks. Jarru.
Jarruvaunu, vaunu, jossa on jarru. Kussa-

kin junassa tulee olla toimivia (miehitettyjä)

jarruvaunuja määrätty luku, joka riippuu junan
tarkoituksesta ja radan suurimmasta noususta.

V. V-la.

Jasakki (ven. jasa'k < tat. jasa'k) , alkujaan
luonnontuotteissa suoritettava vero, minkä ve-

rotustavan venäläiset omistivat tataareilta, sovit-

taen sitä käytäntöön verottaessaan kukistamiaan
itäisiä vierasheimoisia. Sitä .suoritettiin etu-

päässä turkiksissa (sopulin-, majavan-, ketun-,

näädän- y. m. nahoissa); v:sta 1739 lähtien

jonkun aikaa oli varsinaisena jasakkiyksik-
k ö n ä sopulinnahka, jonka mukaan muissa tur-

kiksissa tai rahassa suoritettava vero laskettiin

(sopulinnahka raha-arvoltaan määrätty 3 rpl:ksi).

V. 1763 säädettiin j:sta vastuunalaisiksi heimot

ja suvut kokonaisuudessaan, määrättiin se turkis-

laji tai -lajit (tai turkislaji ja rahasumma),
mikä kunkin maksuvelvollisen yhteisön oli suo-

ritettava; määrätyn verokappaleen vaihtaminen
toiseen tai rahaan oli erityisissä tapauksissa sal-

littua, vaihtoarvona kulloinkin käypä tavaran
markkinahinta. Uusi verotusarvio ja verollepano

oli aina määräajan kuluttua toimitettava. J. oli

menevä ,.H. M. Keisarin kabinettiin". Näitä sään-

nöksiä nytkin pääpiirteissään noudatetaan; huo-

mattava kuitenkin on, ettei käytännössä kauan-
kaan ole voitu noudattaa määräystä jonkun yh-

teisön suoritettavasta erikoisesta turkisla-

jista — se antoikin veronkantajille hyvän ti-

laisuuden kiristämisiin —
, ja että nykyjään

j:n suorittaminen rahassa on tullut tavalliseksi

ja yleiseksi. Jasakkiveroinen alue on supistu-

mistaan supistunut; niin esim. v. 1827 n. s. v a-

kinaisasuntoiset (osedlye) vierasheimoi-

set siirrettiin muihin, yleisiin veroluokkiin, ja
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jasakinalaisiksi jäivät vaia n. s. paimento-
lais- (kotsevye) ja irtolais- (hrodjatsie)

vierasheimoiset, mitä jakoa sen koommin ei ole

uusittu, vaikkakin suuri osa kahdesta viimemai-
nitusta ryhmästä senjälkeen on muuttunut va-

kinaisasuntoiseksi. — Aikaisemmin olivat useat
itäisimmät suomalaisugrilaiset kansat jasakina-
laisia; nykyjään suorittavat sitä — ,,valtionvero-

jen" pääosana —
- vain ostjaakit ja vogulit, ta-

vallisimmin rahassa, ainoastaan pohjoisseuduilla
joskus turkiksissa (esim. sopulin-, ketun- ja var-

sinkin oravannahoissa). Hengillepantua miespuo-
lista kohden j:n suuruus on erilainen eri alueilla;

etelä-ostjaakeilla esim. se vaihtelee 85'/, kopee-
kasta kahteen ruplaan (Smk 2:30-5:50).

K. F. K.
Jasione montana, v u o r i m u n k k i, Canipa-

nM/aceoe-heimoon kuuluva kapealehtinen yrtti,

jonka siniset kukat ovat kehdolli-

sessa, palleroisessa mykerössä.
Kasvaa harvinaisena kuivilla,

auringon paahtamilla vuorenrin-
teillä Etelä-Suomesta Pohjois-

Karjalaan. J. A. W.
Jasmiini (Jasminum), öljypui-

den heimoon kuuluva kasvisuku,
n. 160 lajia pystyjä tai köynnös-
täviä pensaita, useimmat In-

tiassa. Lehdet pariliuskaiset, ku-
kat valkeat tai keltaiset, marjat
pyöreitä tai syvästi 2-jakoisia.

Useita lajeja viljellään tuoksu-
vien kukkiensa vuoksi. Etu-Aa-
siasta kotoisin olevaa Jasminum
officinalea, ja Himalajasta polveu-

tuvan J. grandiflorumin viljel-

lään Etelä-Ranskassa, jossa nii-

den kukista valmistetaan hyvän-
hajuista j. -öljyä, J. sambacin kui-

vatettuja kukkia ripotellaan itä-

mailla temppelin lattioille ja se-

koitetaan teelehtien sekaan antamaan näille tuok-

sua. J:t ovat erotettavat tällä nimellä käyvästä,
aivan eri heimoon kuuluvasta metsäjasmii-
n i s t a (Philadeljihus coronarius). J. A. W.
Jasmin [zasmä' ] [oik. Jansemi n), Jacques

Boe (1798-1864), uusproveucelainen runoilija,

harjoitti parturin ammattia, mitä jatkoi senkin

jälkeen, kuin oli nimitetty kunnialegioonan rita-

riksi (1843). Itse hän suurella miimillisellä tai-

dolla esitti gascognelaisella murteella kirjoitet-

tuja runojaan, jopa Pariisissakin, keisarillisessa

hovissa. Etupäässä hänelle onnistui puoleksi lii-

kuttava, puoleksi leikkisä epiikka. Kansanomai-
nen hilpeys ja lapsellinen sävy luovat hänen
runoihinsa miellyttävän leiman. Näistä mainitta-

koon koomillinen sankarirunoelma ,,Lou chili-

bari" (1825), sekä runoteokset ,,L'abuglo del

Castel-Cuilie" (1835), „Fran5ouneto" (1840),

„Lous dus frays bessous" (1847). [Rabain, „J.,

sa vie et ses ccuvres" (1867) ; Smiles, ,,J., barber,

poet, philanthropist" (1891) ; Marieton, „Jacques
J." (1898).] J. H-l.

Jasminum ks. Jasmiini.
Jasnaja Poljana [-ia'na], kylä ja samannimi-

nen kartano Venäjällä Tulan kuvernementissa,
6 km lounaiseen Tulan kaupungista. Leo Tolstoin

syntymäkoti ja tavallinen oleskelupaikka. Tänne
hänet haudattiin 22 p. marrask. 1910.

Jasione montana.

Jason ks. I a s o n.

Jasper-tavara (eugl. jasper-ioare), eräs pos-
liinilaji.

Jaspis, kvartsin muunnos, ks. Kvartsi.
Jassy, romaan. lasi [jas], kaupunki Komaani-

assa 8 km Pruthista, Lemberg-Odessan radan var-

rella; 79,228 as.(1909),niistän. 50,000 juutalaista,

sitäpaitsi lukuisasti muita itämaalaisia. Yli-

opisto (900 opiskelevaa), teatteri, kirjasto, kon-
servatori, taidekoulu, kauppa- y. m. oppilaitok-
sia. Kirkkoja yli 40, 58 synagogaa. — J. on
ylimalkaan säännöttömästi rakennettu, talot yksi-

kerroksisia. — Teollisuus (panimo-, mylly-, kon-
jakki- ja huonekaluteoll.) vähäpätöinen, kauppa
(maataloustuotteita ja suolaa) sitävastoin tärkeä.— J. mainitaan 1300-luvulla, tuli 1565 Moldo-
van ruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Sen hä-
vittivät 1538 turkkilaiset, 1686 Juhana Sobieski,

1822 janitsaarit; paloi 1827. V. 1792 J:ssa teh-

tiin rauha Turkin ja Venäjän välillä. E. E. K.
Jastrow, Ignaz (s. 1856), saks. hi.storian-

tutkija ja sosiaalipolitikko, tuli 1905 hallinto-

tieteen ylimääräiseksi professoriksi Berliinin yli-

opistoon, v:sta 1906 Berliinin kauppakorkea-
koulun professorina; julkaissut m. m.: „Ge-
schichte des deutschen Einheitstraums und seine

Erfiillung" (1884), „tJber Welthandelsstras.sen in

der Gesehichte des Abendlandes" (1887) , ,,Deutsche

Geschichte im Zeitalter der Hohenstaufen"
(1893-1901, yhdessä G. Winterin kanssa), „Die
Einrichtung von Arbeitsuachweisen und Arbeits-

Nach\veis-Verbänden" (1898), ,,Sozialpolitik und
Verwaltungswissenschaft" (1902) ; toimittanut
1881-94 julkaisua ,,Jahresberichte der Geschichts-

\vissenscliaft", 1895-97 viikkolehteä ,,Soziale Pra-

xis", v:sta 1896 aikakauskirjaa „Das Gevverbe-

gericht" ja v:sta 1897 „Der Arbeitsmarkt".
J. F.

Jäszit [jäs-J ks. J a z y g i t.

Jäszsäg [jässägj ks. J a z y g i t.

Jataka [jä-J (sanskr., = ,,synty"), kokoelma le-

gendoja Buddhan olomuodoista ennenkuin hän
syntyi Buddhaksi. Nämä pali-tekstit, jotka Faus-

böU julkaisi 1877-97, ovat huomattavat useit-

ten tarujen ja satuainesten vanhimpana tunnet-

tuna lähteenä. Engl. käännöksen „The Jätaka
or .stories of the Buddhas former births" toimitti

Cowell (1895-1907). Ruotsiksi käänsi K. F. Jo-

hansson 72 j:aa (1907). K. T-t.

Jatakalastus ks. Kalastus.
Jataverkko ks. K a 1 a s t u s.

Jatkavaisuus 1. inertia, se kappalten omi-

naisuus, jonka tähden ne eivät voi itsestään muut-
taa lepo- tai liiketilaansa. Galilei on ensimäinen
tutkija, joka (1638) oivalsi j:n tärkeän lain

(lex i n e r t i se) . Tämä mekaniikan ensimäinen
peruslaki sisältää siis sen, ettei kappale voi ru-

veta liikkumaan, ellei siihen ole ulkonaista sj^ytä,

toisin sanoen: ellei kappaleeseen joku voim.a vai-

kuta. Liikkeessä oleva kappale taas jatkaa mat-

kaansa tasaisella nopeudella suoraviivaisesti her-

keämättä, ellei siihen mikään voima vaikuta. Esim.

ammuttu kuula jatkaisi matkaansa suoraa viivaa

pitkin loppumattomiin, elleivät ulkonaiset voimat
(maan vetovoima, ilnu\n vastustus) sitä estäisi.

Tähän aikaisemman käsityk.sen kanssa jyrkässä

ri.stiriida.ssa olevaan jolitopäätök.seen Galilei tuli

ottamalla huomioon monet tosiasiat. Niinpä tiede-

tään esim. että työnnähdyksellä vaakasuoraa pin-
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taa myöten liikkumaan pantu kappale jatkaa sitä

kauemmin liikettään, kuta sileämpi pinta on.

Koska kokeillessamme emme voi kaikista esiinty-

vistä ulkonaisista voimista vapautua, niin j:n la-

kiakaan ei voi suoranai-sesti oikeaksi todistaa.

U. S: 71.

Jatko-opetus tarkoittaa opetusta, jota muu-
tamina tunteina viikossa eri aineissa annetaan
kansakoulun käyneelle nuorisolle yleissivistystä

silmällä pitäen. Saksassa pantiin tällainen cpe-

tus alulle jo 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa,

mutta vasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla se

on tullut tarkemman järjestelyn alai.seksi Saksan

eri valtioissa. Monessa saksalaisessa maassa tämä
opetus on tehty pakolliseksi, joten on syntymässä
tavallaan uusi koulu kansanopetu.sta varten,

yleinen jatkokoulu (aUgemeine Fortbil-

diincjsschiilei. Tämän koulun lähempi suunnittelu

on kumminkin vielä keskustelun alaisena. Suurta

huomiota ovat viime aikoina herättäneet Miinche-

nin kansakoululaitoksen johtajan toht. G.

Kerschensteinerin yritykset saada jatko-opetus li-

keiseen kosketukseen ammattiopetuksen ja kansa-

lai.skasvatuksen kanssa. U.seissa muissakin maissa,

kuten Sveitsissä, Englannissa ja Skandinaavian
maissa on viimeisten vuosikymmenien aikana

jatko-opetus saatettu vakaantuneelle kannalle.

Omassa maassamme maalaiskansakoulujen jatko-

kurssit johtavat alkunsa 1856 vahvistetun kansa-

kouluasetuksen 25 §:n määräyksestä, että ,,opet-

tajan tulee kumminkin yhtenä, mutta mieluim-

min kahtena jälkeenpuolisena viikossa olla sem-
moisille hengille apuna, jotka koulun läpi ovat

käyneet tahi muuten tietoa ja sivistystä harrasta-

vat". Sen jälkeen asiasta cu useasti annettu lähem-

piä säännöksiä. Viimeiset määräykset ovat 10 p :ltä

huhtik. 1906. Niissä jatkokurssit jaetaan kol-

meen ryhmään: I:u ryhmän tulee sisältää vä-

hintään 75 opetu-stuntia ja korkeintaan neljä

opetusainetta, II:n ryhmän vähintään 100 opetus-

tuntia ja korkeintaan kuusi opetusainetta ja

IIT:n ryhmän vähintään 150 opetu.stuntia ja

korkeintaan kahdeksan opetusainetta. Opetus on
annettava pitkin lukuvuotta ja ainoastaan vaki-

nai.set opettajat kelpaavat niissä opettamaan. Sen
sijaan voi jotakin erikoisainetta opettaa myös
kansakoulun ulkopuolella oleva henkilö, pappi,

lääkäri, agronomi y. m. Lisäksi on määräyksiä
ohjelman laatimi.sesta, palkkioista y. m. [M. Soi-

ninen, „Kansakouluu jatko-opetuksen uudistus"
(1911); Rein, ,.Encyklop. Handb. d. Pädagogik"
(II. 2:nen pain., jos.sa runsaasti kirjallis.).]

O. M-e.

Jatko-opisto, Helsingin suomalaiseen ja ruot-

salai>fc:i tyttökouluun v:n 1885 a.setuksen mu-
kaisesti liitetty oppilaitos, jonka tarkoituksena
osaksi on ..valmistaa oppilaita opettajattariksi,
osaksi hankkia heille tilaisuutta tieteellisiin opin-
toihin". Niissä on kurssi kaksivuotinen, jaettu
kolmeen eri linjaan, ollen kuitenkin opettajatta-
riksi aikoville tilaisuus vielä kolmantena vuonna
täydentää kurssinsa kasvatustieteessä ja saada
käytännöllistä liarjoitu.sta opetuksessa. Opetusta
on ylemmällä luokalla annettava pääasiallise.sti

esitelmien muodossa. Oppiaineista ovat pakollisia
äidinkieli ja isänmaan kirjallisuus sekä opetta-
jattariksi aikoville sielutiede ja kasvatusoppi.

O. Me.
Jatkuva 1. tasajatkuinen (,,kontinuerli-

nen" paremmin kontinuitiivinen, lat. co)iti'nuus,

saks. sictig) on suure, jonka osat katkotto-

masti liittyvät toisiinsa, niin että joka paikassa

toisen csasen loppukohta samalla on toisen osa-

sen alkukohtana. Avaruus ja aika ilmenevät

meille jatkuvina suureina: aine on vain näen-

näisesti j. suure, koska vallit.sevan atomistisen

katsantotavan mukaan sen osasien välillä on
tyhjiä välipaikkoja. —

Matematiikassa sanotaan vapaasti muuttuvai-
sen suureen a;: n funktsionia ^(x) jatkuvaksi a;:

n

arvojen x^ ja x^ välillä, jos f(x-\-Jx)— f(x) lä-

henee O samaan aikaan kuin ./ x, annettakoon
a?:lle mikä arvo tahansa mainittujen rajojen

sisäpuolella. Vastakohta epäjatkuva.
A. Gr. & U. S: 71.

Jatsygit ks. J a z y g i t.

Jatulilaiset muodostumat (nimitys vanhasta
suomalaiiesta jättiläisten nimityksestä j a t u-

lit), Fennoskandian (ks. t.)proterozooisissa muo-
dcstumissa erotettu vuoriperän osasto, johon kuu-

luvia vuorilajeja on Äänisjärven länsi- ja luoteis-

puolella, kapeana kaistaleena Laatokan ja Pie-

lisjärven välillä sekä eri tienoilla Pohjois-Suo-

messa. Siihen luetaan konglomeraatteja, kvartsiit-

teja, dolomiitinsekaisia kalkkikiviä, saviliuskeita

sekä eruptiivisia vuorilajeja, nim. diabaaseja,

basaltteja ja basalttimautelikiviä. Äänisjärven
alueella osaston ylin ja siis nuorin kerrosryhmä
on saanut erikoisen nimen onegalainen muo-
dostuma. Tähän kuuluu saviliuskeita, m. m. sun-

giitin (ks. t.) nimellä tunnettu hiilirikas liuske,

diabaaseja ja gabbroja sekä basaltteja ja muita
vulkaanisia vuorilajeja. Jatulilaiset muodostumat
ovat poimettuneita. metamorfistisia ja liuskeu-

tuneita, mutta ominaista niille on, että alku-

peräiset kerrosasennot ovat vähemmän häiriy-

tyneet ja vuorilajien alkuperäinen laatu parem-

min säilynyt kuin muissa Suomen liuskemuodos-

tumissa. Kvartsiiteissa esim. näkee selvästi alku-

peräisen hiekkamaisen rakenteen, ja niiden ker-

rospinnoilla on usein aallonmerkkejä, sadepisa-

rain jälkiä ja kuivumisrakoja, jotka kaikki ovat

syntyneet silloin kun vuorilaji oli hiekkana. —
Ruotsissa on Vänernin länsipuolella n. s. Dals-

landin muodostuma hyvin samanlaatuinen kuin

Suomen jatulilai.set muodo.stumat, ja eräät Ruot-

sin geologit ovatkin lukeneet sen näihin kuulu-

vaksi. P- E.

Jatulinen ks. Jatulilaiset muodostu-
ma t.

Jatulinpatsaat. Ainoat tällä kansanomaisella

nimityksellä tunnetut muinaisjäännökset ovat

T o r n i V a a r a 1 1 a Kemin pitäjässä. Jäljellä

on enää kaksi patsasta — niitä kerrotaan ennen

olleen toista kymmentä — jotka sijaitsevat vaa-

ran korkeimmalla
laella. Ne ovat la-

dotut valkoisista

ukonkivilaakoista.

olleet alkuaan
ehkä neli.skulmai-

sia, vaikka ne nyt
ovat rappeutuneet.

Isompi patsas on

vielä n. 2 m korke:i

ja juuresta n. I.i

m paksu. Ar\ a

tenkin jatulinpat- Jatulinpatsaat Tuini vaaralla Kemissä.
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Jatulintarha.

saat ovat uskonnollisissa tarkoituksissa rakenne-
tut, kuten paikkakunnan rahvaskin tietää ker-
toa. Niihin verrattavia ovat lappalaisten kivi-

seidat, mikäli niistä tietoja on, ne patsaat, joita
lappalaiset ja heidän esimerkkiään seuraten suo-
malaiset Polijois-Suomessa ja Lapissa sekä puusta
että kivestä ovat pystyttäneet kalaisten vesien
rantamille jumalille uhreiksi, samoin myös n. s.

,,kiviäijät", jollaisille kalastajien on ollut ta-

pana aivan viime aikoihin saakka Peräpohjan
ulkosaaristossa uhrata rahoja y. m. hyvän kalan-
saaliin toivossa. A. Es.

Jatulintarhat. " Tämä nimitys, joka on ko-
toisin Perä-Pohjanmaalta, on yleisesti tullut käy-

täntöön senkal-
«•••**** "•••^ täisistä kivirivi-

.•'^••^•'^^••^^•\ tyksi.stä, kuin* ••*•- *- •- i-i^ivaooö oleva

osoittaa,

kansan
antamista

yksistä mai-
koon ..Pieta-

leikki",

iskän Jaakon
riitinki",

„Nunnatarha",
,,Junfurtanssi"

(Jungfrudans), ,,Jerusalemin hävitys", ,,Pariisin
linnoitus" y. m. s. — Kivet niissä ovat n. päänko-
koisia, tarha on kokonaisuudessaan 24-25 m laaja.

Niitä tavataan runsaanlaisesti rannikoillamme
aina Torniosta Viipurin seuduille saakka. Sisä-

vesiemme rannoilta ei sitävastoin tunneta ainoata-

kaan. Suomen ulkopuolella on samanlaisia Ruot-
sissa, Brandenburgissa, Englannissa, Islannissa
sekä Jäämeren rannoilla KuoUan niemimaalla.
Ornamentti-aiheena tavataan jatulintarhoissamme
yleisimmin esiintyvä muoto jo 8-7 vuosis. e. Kr.
eräässä etruskilaisessa saviastiassa, samoin pari
vuosisataa myöhemmin Kreetassa leimatuissa
rahoissa tarkoittaen Knossoksen labyrinttia, sekä
myöhemmin keskiajalla kirkkomaalauksissa. Muu-
tamat seikat viittaavat siihen, että ,.jatulintar-

hoja" on rakennettu Pohjoismaissa jo pronssi-

kaudella: useat lienevät kuitenkin myöhempiä,
elikä aivan luidenaikaisia. Niiden tarkoitu.sta sel-

vittiul yllämainittu etruskilainen savia.stia, jo-

honka on kuvattuna kaksi labyrintista tulevaa
ratsastajaa. Vieres.sä on etruskilaisilla kirjai-

milla sana Truia, joka lienee verrattava ulko-
mailla yleisesti käytettyyn ja meilläkin Turun
saari.sto.sta tunnettuun jatulintarhojen nimityk-
.seen „Trojeborg". Jatulintarhoja lienee siis raken-
nettu ratsastu.sleikkejä varten, kuten kansakin
paikoin kertoo. Myöhemmin on kuvio saanut us-

konnollisen symbolisen merkityksen. [Krau.se,

..Die Trojaburgen Nordeuropas".] A. Es.

Jatulit (ruots. murt. jatuler, norj. jutuler)

ovat tärinäin mukaan Perä-Pohjassa muinoin asu-

nut jättiläi.skansa. Nimi on säilynyt Kemi- ja

Torniojokien varsilla sekä useissa kiinteiden mui-
naisjäännösten nimityksissä, esim. j a t u 1 i n-

t <a r h a t, j a t u 1 i n p a t s a a t, että miuitamissa
paikatinimissii. A. Es.

Jatvingit 1. j a t v j a g i t (muin.-ven. jatvezj,

lat. jatvingi), liettualaisten, lättiläisten ja mui-
naisten preussilaisten rinnalla neljäs balttilaisten

päälieimo, asui läntisessä osassa nyk. Grodnon ja

eteläisessä osassa nyk. Suvalkin lääniä ja länti-
sen Bug-joen varsilla Lomzan ja Lublinin lääneissä.
J., jotka usein mainitaan venäläisessä aikakir-
jassa, olivat lOameltä vuosis. alkaen ankaroissa
taisteluissa milloin venäläisten, milloin puolalais-
ten kans-sa. 13: unen vuosis. lopussa he häviävät
historiasta. Itse he ovat ehkä nimittäneet itseänsä
dainava (deinova, denova). Grodnon läänissä on
Jatvjazj 1. Deinova niminen kylä, jonka
asi-kkaat puhuvat perin omituista, vanhanai-
kuista liettuan kieltä. [Sjögren. ,,tjber die Wohn-
sitze der Jatuägen" (1853).] ,7. J. M.
Jaubert [zohä'r], Pierre A m 6 d e e fi m i-

lien Probe (1779-1847), ransk. orientalisti,

seurasi tulkkina Bonapartea Egyptiin, nimitettiin
1801 turkin kielen profes.soriksi ,,ficole des lan-

gues orientales" laitokseen ja 1830 persian kielen
prof:ksi ,,College de Franceen". Hän julkaisi

teoksen „Voyage en Armenie et en Perse" (1821)
ja käänsi ranskaksi arab. maantieteilijän Idrisin
teoksen (1836-40) y. m. K. T-t.

Jauchius [jaitJiius], Laurentius, kirja-

kauppias, oli lyypekkiläinen ja asettui Turkuun
Pietari Brahen toimesta yliopiston ensimäiseksi
kirjakauppiaaksi 1642. Samalla aikaa hän kui-

tenkin piti kirjakauppaa muuallakin ja siirtyi

1655 lopulta Tallinnaan. [,,Cous. Acad. Aboensis
äldre protokoller".] K. G.

Jauhiainen, talo Pielisjärvellä Vuonislahden
kylässä lähellä Pielisjärveä; täällä syysk. 11 p.

1808 talonpoikaisjoukot talonisäntä TiaLsen ja ti-

lanomistaja Steniuksen johtamina torjuivat venä-
läisten hyökkäyksen. Tähän päättyivät viimemai-
nittujen hyökkäykset näille .seutukunnille. K. S.

Jauhinkivet 1. k ä s i k i v e t, alkujaan vain
yksi kouru kivi, jossa vilja toisella, kouraan
mahtuvalla kivellä hie-

nonnettiin; myöhemmin
kaksi yhtä suurta kiveä:

päällinen ja ali-
nen; näistä on jälkimäi-

nen liikkumattomasti kiin-

nitetty k i V e n 1 a u t o i-

h i n. joille jauhettu vilja

varisee. Päällyskivi on
varustettu vanteella, jo-

hon on sidottu kiinni k a-

ritsalauta; siinä kier-

tyy kivenpuu 1. ko-
rento, joka juoksee 1 ä-

p ä 1 1 i 1 a u d a n 1. la-

patan, 1 a p a 1 1 a i s e n
pyöritetään. Jotta päällinen kivi kierrettäissä

pysyisi alisen päällä, on tämä varustettu na-
valla, joka pyörii päällisen silmään kiinnite-

tyssä siilissä 1. puisessa tai rautaisessa lai-

kassa. Jauhettava vilja ksiadetaan päällisen sil-

mään; hienontuneena se valuu kivien väli.stä

kivc';ilaudoille. Jos tahdotaan hienoa jauhoa, tu-

lee päällisen koko painollaan hankautua aliseen,

jos karkeampaa, pannaan täytettä siilin ja na-
van väliin, jolloin päällinen hiukan kohoaa ala-

.sesta. Korpiselässä ohrat suurretaan, mutta
talkkunakset ja puurojauhot jauhetaan. —
Jauhinkivet pidettiin paikoi;,ellen erityisessä etei-

sen toi.sella puolella sijs.itsevassa kivitu-
vassa. Jaiiliaminen kuului naisten tehtäviin.

U. T. S.

JauliomatD ks. J a u h o p ii k k i.

Jauhinkivet.

läpi ja josta kiveä.
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Jauhopukki (Tenehrio molitor), kovakuoriai-

nen erilaisnivelisten (Eeteromera) ryhmässä. 15

mm pitkä, tasaleveä, mustanruskea; elää pimeässä,

on öisin liikkeellä. Toukat, jauhomadot, jotka

suuresti muistuttavat elateridien toukkia, elävät

mätänevässä puussa, mutta ennen kaikkea van-

hoissa jauhoissa ja leipävarastoissa. Niitä kasvate-

taan usein häkkilintujen ruuaksi. Suomessa ylei-

nen, ks. liitek. Kovakuoriaisia. U. 8-s.

Jauhosavikka ks. S a v i k k a.

Jauhosieni ks. Helttasienet.
Jauhosokeri, jauhomainen sokerilaji ; kar-

keampaa lajia sanotaan kristallisoke-
riksi 1. myöskin helmisokeriksi.

Jauhot ovat viljelyskasvien hienoksi muser-

rettuja hedelmiä, siemeniä tai mukuloita. Jyviä

jauhettaessa niiden valkuainen helposti murenee
hienoksi jauheeksi, jotavastoin kuori ja kasvi-

aihe ainoastaan särkyvät isommiksi kappaleiksi,

leseiksi, jotka seulomalla voidaan poistaa. Kun
nämä sisältävät jyvän värilliset osat, ovat

j. sitä valkeammat kuta tarkemmin ne ovat

seulottuja. Tällaiset j. myös sisältävät enimmin
tärkkelystä ja vähimmin typenpitoisia aineita,

jotka tavataan lähinnä jyvän kuorta olevissa solu-

kerroksissa. Jauhamiseen käytetään joko kiviä,

joiden toisiaan vastaan hankaaviin pintoihin on

hakattu uurteita, tahi rihlattuja valsseja. Jauhon
laatu riippuu enimmin jyvien laadusta, mutta
myös valmistustavasta ja tahallisesta väärennyk-
sestä. Antamalla höyryn, diastaasin tai emäk-
sien vaikuttaa jauhoihin, saadaan helposti sula-

via jauhovalmisteita. — Tärkeimpien jauholajien

kem. kokoonpano näkyy allaolevasta taulukosta:

Jauholaji

<
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— -3

es
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<
!=

o

n. ^

o o

si

o

o
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o
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Hienot vehnäjau-
hot

Karkeat vehnU
jauhot ....

Seulotut ruisjau-
hot

Seulomattoraat
ruisjauhot . .

Kaurajauhot . .

Ohrajauhot . . .

13,4

12,8

13,0

12.3

14^

10,2

12,0

"."

U,6
11,3

11,4

0,9

1,4

1^

2.3

6,7

1,5

74,7

71.8

77,4

67,7

70,3

71,2

0,3

1,0

0,3

lv"

0.9

0,5

0^

1,0

0,6

1,9

1,5

0,6

Jauhojen kauppavaihto Suomessa oli 1909:

Jauholuji
Tuonti

kg

Tatlarijauhoja
Kaurajauhoja
Vehnäjauhoja
Ohrajauhoja .

Ruisjauhoja .

Maissijauhoja
Riisijauhoja .

Muunlaisia

6,.545

62,005
85,765,894

316,2R3

150,958,855
a59
771

3,214

Smk

3,.585

33,:i89

31,183,502

72,603

28,682.182

344
247
707

Vienti

kg Smk

44
52,706

246

10

11,068

78

J. Ä. W.
Jaures fzore'sJ, Jean (s. 1859), ransk. so-

sialisti, toimi v:sta 1881 filosofian opettajana
Albin lyseossa, v:sta 1883 filosofian dosenttina
Toulou.sen yliopistossa; ensi kerran edustaja-

Jean Jaures.

kamarin jäsenenä 1885-89, jolloin kuului vasem-
mistoon, toisen kerran 1893-98, jolloin jo oli sosia-

listien johtajia, ja v:sta

1902 lähtien keskeyty-

mättä. J. on mielipiteil-

tään reformisti, käytän-
nölli.sten uudistusten har-

rastaja; kun sosialistinen

puolue sosialisti Milleran-

din ruvettua kauppaminis-
teriksi 1899 jakautui kah-

teen ryhmään, joista toi-

nen, marxilaisen Guesseu
johtama (Parti socialifiie

de France) vastusti sosia-

listien osanottoa hallituk-

seen, toinen taas sitä puo-

lusti, oli J. jälkimäisen
ryhmän (Parti socialiste

Frangais) varsinaisena
johtajana. Millerandin
luovuttua ministeristöstä 1902 J. harrasti näi-

den ryhmien yhtymistä, joka tapahtuikin 1904.

Oltuaan ensin hyvissä väleissä radikaalisiin puo-
lueryhmiin J. riitaantui niiden kanssa v:n 1906
vaalien aikana ja esiintyi sen jälkeen jyrkästi C14-

menceau'ta ja hänen ministeristöään, sittemmin
myöskin entistä puoluetoveriaan Briandia vas-

taan. J., joka on erinomainen puhuja, on myös-
kin tullut tunnetuksi toiminnastaan Dreyfusin
jutussa ja rauhanasian innokkaana kannatta-
jana. Avustettuaan useat vucdet lehteä ,,La pe-

tite r^publique" J. perusti 1904 ,,L'humanite"

lehden; julkaissut m. m. ,,De primis socialismi

germanici lineamentis apud Lutherum, Kant,
Fichte et Hegel" (1891), ,,De la r#alite du monde
sensible" (1891), „Histoire socialiste 1789-1900"

(1901), „Etudes socialistes" (1902), „L'arm€e
nouvelle" (1911). J. F.

Java ks. Jaava.
Javellen lipeä ks. Eau de Ja veli e.

Jay [dzei], John (1745-1829), pohjois-amer.

valtiomies. Tuli aikaiseen arvossapidetyksi ete-

vänä lakimiehenä. Riitaisuuksien syttyessä Eng-
lannin ja Pohjois-Ameriikan siirtomaiden välillä

hän oli vallankumouksellisen puolueen johdossa

ja otti 1776 osaa New Yorkin valtion hallitus-

muodon luonnoksen laatimiseen. Vv. 1774-77 ja

1778-79 hän oli kongressin jäsenenä ja toimi

loppuajan sen presidenttinä. V. 1778 hänet ni-

mitettiin New Yorkin valtion ylituomariksi,

mutta luopui molemmista toimistaan, kun hänet

syy.sk. 1779 nimitettiin lähettilääksi Madridiin.

V. 1783 hän otti osaa Ameriikan puolesta rauhan-

neuvotteluihin Versailles'issa. Oltuaan jonkun
vuoden ulkoasiain valtiosihteerinä hänet 1789 ni-

mitettiin Yhdysvaltain ensimäiseksi ylituoma-

riksi. Kun sota uhkasi syttyä Englannin kanssa,

matkusti hän 1794 erityisenä lähettiläänä Lon-

tooseen, missä hän marrask. 19 p. sam. v. aikaan-

sai sopimuksen, joka moneksi vuodeksi eteen-

päin järjesti Englannin ja Yhdysvaltain välit.

Hänellä on suuret ansiot unionin perustamisessa.

Hänen poikansa William J. julkaisi 1833

isänsä elämäkerran. E. M-a.

Jazygit, sarmaattilainen heimo, sukua rokso-

laaneille ja alaaneille, näkyy lähimpinä vuosi-

satoina e. Kr. asuneen Etelä-Venäjän aroilla

Mustan-meren pohjoispuolella. Sittemmin he siir-



1345 Jazykov—Jeesus Kristus 1346

tyivät länteenpäin, ensinnä Dnesterin länsipuo-
lelle, jossa Strabon (Irsellä vuosis. j. Kr.) hei-

dät mainitsee, sekä Tonavalle asti. Osa heistä,
„kulkija-jazygit" (jazyges metanastce) asettui
Unkariin Tonavan ja Tiszan välille ja heidän
kanssaan olivat roomalaiset usein otteluissa, ks.

S a r m a a t i t.

Unkarin latinankielisissä asiakirjoissa käyte-
tään ,,jazyges" nimeä Jazygia-Suurkumaania-
Szoluok (unk. Jäsz-Nagy-Kiin-Szolnok) komitaa-
tin asukkaista, joita unkariksi nimitetään Jäszok
1. „jousimiehet" ja heidän maakuntaansa Jäszsärj.

He eivät ole mis'sään yhteydessä edellä mainit-
tujen sarmaattilaisten jazygien kanssa; Unka-
rissa käytetty

,,jazyges" nimi on vain mieli-

valtaista ;asÄo/i--sanan latinoimista. Jäszit ovat
puhtaita unkarilaisia, jotka aikoinaan suorittivat
veroaan sotapalveluksella (jousimiehinä). He
nauttivat erityisiä oikeuksia. J. J. M.
Jazykov [-y'kof], Nikolai Mihailovits

(1803-46), ven. runoilija, syntyisin aatelisper-

heestä Simbirskistä, opiskeli Tarton yliopistossa

ja herätti jo varhain huomiota, elämännautintoa
uhkuvilla runoillaan. V. 1842 hän oli Gogolin
seurassa Italiassa. Likeisesti slavofiilien piiriin

liittyneenä hän julkaisi 1844 zapadnikkoja vas-

taan tähdätyn häväistysrunon, leimaten heidät
isänmaan vihollisiksi. J:lla oli oikea runonsuoni,
mutta hänen oikullinen intohimoisuutensa esti

hänen runolahjojansa pääsemästä oikeuksiinsa.

Hänen kootut runonsa ilmestyivät 1833.

J. J. M.
JCtus (lat.), lyhennys sanasta j u r i s c o n-

s u 1 1 u s (ks. t.)

.

Jean [zäj, Juhana nimen ransk. muoto. Vas-
taa tyyppinimenä suomen Mattia.

Jeanne [zanj, Johanna nimen ransk. muoto.
Jeanne d'Albret [zan-dalhre'] ks. Johanna,

Navarran kuningatar.

Jeanne d'Arc 1. J. D a r c [zan-da'rk] (J o-

hanaa d'A r c) , myös Orleansin neitsyt,
ransk. La Pucelle d'0rleans (1412-31), ransk.

sankaritar ; synt. Domremy'n kylässä Champag-
nessa Lothringenin rajalla. Hänen vanhempansa
olivat talonpoikaista säätyä. J. d'A. oli vakava ja

haaveksivan uskonnollinen; 13:nnesta ikävuodes-
taan hän oli näkevinään ja kuulevinaan taivaalli-

sia ilmestyksiä. Englantilaisten ja heidän liitto-

laistensa burgundilaisten valloittaessa koko Poh-
jois-Ranskan kääntyi J. d'A:n huomio isänmaan
surkeaan tilaan: enkelit ja pyhimykset kehoittivat
häntä rupeamaan Ranskan ja sen laillisen hal-

litsijan, Kaarle VII:n kruunun pelastajaksi.

Lähinnä oli Orleansin kaupunki autettava joutu-

masta englantilaisten valtaan. V. 1429 J. d'A. lähti

ensin lähimpään kaupunkiin, Vaucouleurs'iin, ja

sieltä miehen vaatteisiin pukeutuneena sekä muu-
tamain seuralaisten saattamana Chinon'iin, Kaar-
len puheille. J. d'A. sai kuninkaan ja hänen hovinsa
vakuutetuksi lähetyksensä jumalallisuudesta, sekä
käytettäväkseen pienen sotavoiman, jolla hän tun-
keutui Orleansiin, kaupungin avuksi. Leseiden

taistelujen jälkeen, joissa J. d'A. osoitti suurta roh-

keutta, englantilaiset pakotettiin luopumaan pii-

rityksestä. Ääretön innostus valtasi ranskalaiset;

he yhtä varmasti uskoivat J. d'A:n Jumalan lähet-

tämäksi kuin englantilaiset olivat vakuutetut hä-

nen liitostaan pimeyden valtojen kanssa. Saatuaan
vielä monta voittoa J. d'A. saattoi Kaarle VII:n
43. III. Painettu =«/« 11.

Reims'iin kruunattavaksi. J. d'A. oli nyt onnensa
kukkulalla ja mietti koko Ranskan vapautta-
mista. Mutta hänen menestyksensä oli herättä-
nyt paljon kateutta, pahansuovat päälliköt häntä
huonosti auttoivat, hän kärsi tappion yrittäes-
sään valloittaa Pariisin ja haavoittui. Hänen ar-
vonsa kärsi ja luottamus hänen jumalalliseen
lähetykseensä horjui. J. d'A. jätti hovin ja jatkoi
omin päin taistelua pienen joukon etunenässä,
kunnes hän kahakassa Compiegnen luona joutui
burgundilaisten vangiksi 1430. Kaarle VII, joka
oli vaipunut entiseen välinpitämättömyyteensä,
ei tehnyt yritystäkään pelastaakseen häntä. J. d'A.
jätettiin sitten englantilaisten käsiin ja vietiin
Rouen'iin sekä asetettiin hengellisen tuomioistui-
men eteen syytettynä noituudesta, kerettiläisyy-
destä y. m. rikoksista. Hän puolustautui lujuu-
della ja mielenmaltilla, mutta hänen perikatonsa
oli ennakolta päätetty, ja hänet tuomittiin pol-

tettavaksi. Suuria ruumiillisia ja henkisiä tus-
kia kestettyään hän kärsi kuoleman sankarilli-
sesti ja vakuuttaen viattomuuttaan 30 p. toukok.
1431.

J. d'A. oli esiintymisellään aikaansaanut ratkai-
sevan käänteen sodassa, joka päättyi Ranskan täy-
delliseen vapauttamiseen. — Myöhemmin Kaarle
VII antoi tarkistaa hänen oikeusjuttuansa, jol-

loin hänet julistettiin syyttömäksi. Hänen muis-
toansa kunnioitettiin patsailla, joita 19:nnellä
vuosis. pystytettiin useihin Ranskan kaupunkei-
hin. Paavi Pius X julisti hänet ,.autuaaksi"
1908. — J:n elämäntarinaa ovat runoilijat usein
valinneet aiheekseen, m. m. Voltaire ja Schiller.

[Quicherat, „Procös de condamnation et de reha-
bilitation de J. d'A." (1841-49) ; Michelet, .,J. d'A."
(8:s pain. 1904); Wallon, „J. d'A." (7:spain.
1901) ; Dunand, ,,Histoire complete de J. d'A."

(1899); Anatole France, „Vie de J. d'A." (1907).]

G. R.

Jean Paul [zä p&lj, kirjailijanimi, jota käytti
saks. kirjailija Jean Paul Friedrich
Richter (ks. t.).

Jebusilaiset, kanaanilainen heimo Palestii-

nassa, jonka hallussa israelilaisten tullessa maa-
han oli Jebusin kaupunki ympäristöineen. David
valloitti Jebusin ja rakennutti sen sijaan ,,Davi-
din kaupungin" (Jerusalemin). K. T-t.

Jecur (lat.) , maksa.
Jedde 1. J e d o ks. Tokio.
Jedutun (Jeditun) oli 1 Kunink. 25i seur.

y. m. paikkojen mukaan Asafin ja Hemanin
kanssa soittomestarina Davidin järjestämässä
jumalanpalveluksessa. Todennäköisesti J. kuiten-

kin on kokonaisen laulajaluokan nimitys n.

300 e. Kr.

Jeesus Kristus, kristillisen uskonnon perus-

taja, vallitsevan ajanlaskun mukaan syntynyt
V. 754 Rooman perustamisen jälkeen. Uudemmat
kronologiset tutkimukset ovat kuitenkin osoit-

taneet, ettei tämä ajanlasku voi olla oikea. Jo-

sefuksen mukaan Herodes I kuoli 750 Rooman
perust. jälk., ja koska Matteuksen mukaan Jee-

sus on syntynyt vähän aikaisemmin, lienee hä-

nen syntymävuotensa noin 749 Rooman perust.

jälk., joten meidän ajanlaskumme olisi noin 5

vuotta edellä. Nimi Jeesus on kreikkalainen
muoto heprealaisesta nimestä Josua = vapahtaja.
Kristus (< kreik. Khristo's) vastaa heprealaista

nimitystä Messias. Yhdistetty nimitys: Jeesus
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Kristus sisältää lyhyen tunnustuksen: Jeesus on
Kristus.

U:ssa T:ssa on kaksi Joosefiin päättyvää Jee-

suksen sukuluetteloa (Matt. Ij-is ja Luuk. 823-38),

jotka tahtovat osoittaa Jeesuksen polveutuvan

Davidista (= Davidin poika) . Molemmat suku-

luettelot antavat tietää, että Joosef on ainoas-

taan Jeesuksen kasvatusisä, Jeesus kun on siin-

nyt Pyhästä Hengestä (vrt. kuitenkin Sinailta

löydetyn syyrialaisen käännöksen tekstiä: ,,Joo-

sef, jolle Maria neitsyt oli kihlattu, siitti Jee-

suksen, jota Kristukseksi nimitetään" Matt. Ije).

— Evankeliumien mukaan Jeesus syntyi Betle-

hemissä ja kasvoi Nasaretissa. Kolmenkymme-
nen vuoden iässä J. alkoi julkisen vaikutuksensa,

vaeltaen Galileassa ja Judeassa, julistaen Ju-

malan valtakuntaa ja parantaen sairaita. Häntä
seurasi kaksitoista opetuslasta ja nämät yhä
enemmän varmistuivat siinä, että hän on luvattu

Messias. Kansaankin nähden hänen vaikutuk-

sensa oli alussa menestyksellistä, mutta hänen
suhteensa pappeihin ja kirjanoppineihin huononi
huononemistaan ja särkyi viimein kokonaan, kun
hän vaati sydämen puhtautta ja hylkäsi heidän
muodolliset sääntönsä. Johtajainsa yllyttämänä
kansa luopui hänestä ja syytettynä kapinallisista

hankkeista J. kuoli ristillä roomalaisen Pontius Pi-

latuksen hallitessa. Muutaman päivän perästä Jee-

sus kuitenkin ilmestyi elävänä opetuslapsilleen,

jotka täten tulivat vakuutetuiksi hänen ylösnouse-

muksestaan ja jatkuvasta elämästään. J:n omaan
julistukseen Jumalan valtakunnasta liittyi nyt
julistus ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kris-
tuksesta, joka henkensä välityksellä seurakun-
taansa lakkaamatta hallitsee. Tällaisena nimi-

tetään J:ta Herraksi; hän on mennyt takaisin

Isän luo, mutta on kuitenkin omainsa tykönä
hengessä maailman loppuun asti.

Vanhimmassa apostolisessa saarnassa (Ap.
teoissa) teroitetaan J:n messiallisuutta. Hän on
Jumalan Pyhällä Hengellä voideltu palvelija, joka
vaelsi ympäri maata tehden hyvää ja julistaen

evankeliumia ja ennen pitkää hän on Isänsä
kunniassa palaava takaisin ihmisiä tuomitse-
maan. J:n jumalallinen voima johdetaan tällöin

etupäässä kasteessa tapahtuneesta Hengen voite-

lusta. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien
lapsuuden kertomuksissa tulee tähän lisäksi yli-

luonnollinen sikiäminen Pyhästä Hengestä. Paa-
vali näkee Jeesuksessa taivaallisen olennon, joka
on ottanut ihmisen muodon ja suoritettuaan pe-

lastustyönsä kohonnut takaisin taivaaseen (1 Kor.
15; Fil. 25-1,). Kuitenkin Paavali jyrkästi terot-

taa Jumalan ykseyttä ja Jeesuksen persoonallista

erotusta (1 Kor. 8,). Johanneksen evankeliumissa
esiintyy logos-oppi: Jumalan iankaikkinen
Sana, jonka avulla kaikki on luotu, tuli J:ssa li-

haksi ja antoi ihmiselle täydellisen ja lopullisen

ilmoituksen Isästä (Joh. lm)- — Logos-oppi tuli

sitten kristillisen mietiskelyn lähtökohdaksi. Var-
sinkin aleksandrialaiset kirkkoisät Klemens ja

Origenes kehittivät sitä siihen suuntaan, että
Kristus on Isästä alati säteilevä valo, iäisesti

syntyvä Poika, toinen Jumala. Kysymys Pojan
suliteesta Isään antoi nyt aihetta pitkälliseen

areiolaiseen riitaan (ks. t.) , joka päät-
tyi siten että Poika julistettiin olevan samaa
olentoa kuin Isä ja hänestä iankaikkisuudesta
syntynyt (Konstantinopolin kirkolliskokous v.

381). Uusia riitoja seurasi Kristuksen luon-
noista; vihdoin .sovittiin Kalkedonin kokouksessa
451 siitä yhteensovittelusta, että Kristus on
jumal-ihminen, jonka persoonassa jumaluus ja
ihmisyys ovat erottamattomasti yhteen liitetyt.

Tähän kaavaan jäykistyi oppi Kristuksesta enem-
mäksi kuin tuhanneksi vuodeksi ; korkealentoinen
mietiskely syrjäytti evankelisen Jeesuksen. Jon-
kunlainen yhtenäinen kuva Jeesuksen elämästä
koetettiin kuitenkin saavuttaa keinotekoisten
evankeliumiharmoniain (ks. t.) avulla.

Vasta valistusajalla Jeesuksen
elämä tuli historiallisen tutkimuksen
esineeksi. Englannin deistit ja Ranskan ensyklo-
pedistit (ks. t.) tekivät parastaan poistaakseen
kaiken yliluonnollisen Jeesuksen elämästä. Heitä
seuraten selitti saks. Eeimarus Wolfenbuttelin
fragmenteissa, jotka Lessing julkaisi (1777 ja

seur.), evankelisen liistorian apostolien väärinkäsi-
tyksen ja valheellisuuden tuotteeksi. Toiset taas,

kuten Heidelbergin professori Paulus, pyrkivät
selittämään kaikki ihmeet luonnollisella tavalla.
— Ensimäiset todella objektiivisesti tieteelliset

Jeesuksen elämän esittäjät olivat S c h 1 e i e r-

m a e h e r (luennot Jeesuksen elämästä v:sta

1819 alkaen) ja K. H ase (eri teoksissa v:sta

1824 alkaen, pääteos: ..Geschichte Jesu", 1876).

Heistä alkaa varsinainen kriitillis-historiallinen

,,Jeesuksen elämä"-tutkimus, joka tosin tunnus-
taa evankeliumeissa olevan yksityisiä legendamai-
sia piirteitä, mutta samalla vaatii tunnustusta
niiden pääasialliselle luotettavuudelle. — Tätä
suuntaa vastaan astui tarukriitillinen suunta,
jota D. Fr. Strauss edustaa. Teoksissaan
,,Das Leben Jesu" (1835) ja ,,Leben Jesu fiir

das deutsche Volk" (1864) Strauss esittää, että

Jeesuksen elämä, jommoiseksi se evankeliumeissa
kuvataan, on uskonnollisen mielikuvituksen luoma
tarukokoelma, jossa perustuen V:n T:n kerto-

muksiin luodaan yliluonnollinen sädekehä vaati-

mattoman nasarealaisen opettajan ympärille.

Straussin esityksestä kuitenkin puuttui lähde-

kritiikki. Tätä puutetta poistamaan ryhtyi tiibin-

geniläinen kriitillinen koulu, joka selitti evan-

keliumit toisella vuosisadalla syntyneiksi ten-

denssikirjoituksiksi, joilta puuttui historiallinen

arvo. Lähdekriitillistä suuntaa edusti etevällä

tavalla Ferd. Chris t. Baur (ks. t.), jyr-

kän radikaalisesti Bruno Bauer, joka lopulta

päätyi kieltämään J:n olemassaolon. Tarukrii-

tillisen ja lähdekriitillisen suunnan yhdisti

Ernest Renan („Vie de J4sus", 1863) esit-

täen J:n tuntehikkaaksi romaanisankariksi ; mal-

tillisemmassa muodossa Schenkel („Charak-
terbild Jesus", 1864) jaTheodorKeim (»Ge-

schichte Jesu von Nazara", 1867-72). — Yllä-

mainittua jyrkkää kielteistä suuntaa vastaan

luonnollisesti kirjoitettiin apologeettisia teoksia,

joista useat ovat arvokkaita, kuten Renan'ia vas-

taan kohdistettu E. de Pressensö, „Jösus

Crist, son temps, sa vie, son ceuvre" (1865), „Phi-

lipp Schaff, „The person of Christ" (1865),

ja kansantajuinen F. W. Farrar, „Life of

Christ" (1875, suomennettu). Saksalaista positii-

visesti uskovaa jumaluusoppia edustavat B e r n h.

Weiss, „Leben Jesu" (1882) ja Willibald
Beyschlag, „Leben Jesu" (1885).

20: unella vuosis. on taas esiintynyt J:n his-

toriallisuuden kieltäraystä osittain materialistisen
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historiantutkimiiksen, osittain vertailevan taru-

tutkimuksen kannalta. Edellisestä lähtien on
Albert Kalthoff tahtonut teoksissaan ,,Das

Christusproblem" (1903) ja „Entstehung des
Christentums" (1904) tehdä J:sta tarunomaisen
seurakuntasankarin, kun taas sosialistinen kir-

jailija K. K a u t s k y teoksessa ,,Der Ursprung
des Christentums" (1908) tosin myöntää Jeesuk-
sen historiallisuuden, mutta esittää hänet kom-
munistisia hankkeita hautovaksi vallankumouk-
selliseksi. — Vertailevan tarututkimuksen kan-
nalta ovat yrittäneet julistaa J:n taruolennoksi
P. Jensen teoksessa ,,Das Gilgamesch-epos in

der Weltliteratur" (1906) ja Arthur Drews
(„Die Christusmythe", 1910). Evankeliumit ovat
näiden mukaan myöhäisiä muodostuksia ikivan-

hoista babylonilaisista ja länsi-aasialaisista ta-

ruista. Näiden hyökkäyksien vastustamiseksi on
syntynyt kokonainen kirjallisuus, josta yli mui-
den arvossa kohoaa Johannes Weissin
„Jesus von Nazareth, Mythus oder Geschichte"?

(1910).
Jeesuksen historiallisuus on Tacituksen todis-

tuksen (Annales XV^) ja Paavalin kautta
taattu. Maltillinen tutkimus (esim. Harnack) on
yhä enemmän johtunut tunnustamaan evanke-

liumien historiallista arvoa. Mutta Jeesuksen
olennon salaisuutta ei pelkästään historiallinen

tutkimus pysty selittämään. Sille, joka on Jee-

suksen henkisen vaikutuksen alainen, on Jeesuk-

sen oma itsetajunta siinä suhteessa mää-
räävä. Ja tämä osoittaa, että hän tunsi Ju-

malan isäksensä, jonka kanssa hän oli ainoa-

laatuisessa ja särkymättömässä olennonyhtey-

dessä (Matt. II27), ja että hän ihmisiin nähden
tiesi olevansa Jumalan määräämä Messias (Matt.

I61, seur.). Tämän psykologisen näkökohdan pe-

rusteella eroaa nykyinen jumaluusoppi vanhem-
masta, jonka lähtökohtana oli kosmologinen mie-

tiskely. Kristinuskon vastustus ja puolustus on
yhä enemmän keskittynyt Jeesuksen persoonan
ympärille.

[E. Schiirer, „Geschichte des jiidischen Volkes
im Zeitalter Jesu Christi" I-III (1901-09); A.
Schweitzer, „Von Reimarus zu Wrede. Eine
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung" (1906) ;

H. Weinel, „Jesus im 19 Jahrhundert" (1907).

Suomeksi: Paul Wernle, ,,Jeesuksen elämän lähde-

kirjat" (1907), W. Bousset, „Jeesus" (1907) —
molemmat jyrkästi kriitillisiä — ; Erkki Kaila,

„Jeesus Kristus, vastaan ja puolesta" (1908) ;

sama, ,,Taistelu Kristuksesta" (Aika 1910 siv.

524 ja seur.).] E. E-a.

Jeesus Siirak (oik. Jehosu'a ben Slrä) , Je-

rusalemista kotoisin oleva juutalainen kirjanoppi-

nut, joka eli 2:sen vuosis. alussa e. Kr. Hänen kir-

joittamansa teos, „Siirakin kirja" (Vulg. Ecclesi-

asticus) , on V:n T:n apokryfisista kirjoista van-
hin ja arvokkaimpia. Se sisältää kokoelman sy-

västä elämänviisaudesta ja vakavasta siveellisestä

mielestä lähteneitä mietelmiä, jotka likeisesti liit-

tyvät Raamatun Sananlaskuihin, myöskin kirjal-

liseen tyyliin ja muotoon nähden. Paitsi didakti-

sia mietelmiä J. S:n kirja sisältää eräitä lyyril-

lisiä runokappaleita. J. S. on kirjoittanut hep-

reaksi. Heprealaisesta alkuteoksesta on v:n 1896
jälkeen löytynyt useita katkelmia, jotka muodos-
tavat yhteensä noin ^5 koko kirjasta. Sitä ennen
tunnettiin J. S:n kirja ainoastaan vanhoista

käännöksistä, joista tärkeimmät ovat kreikkalai-
nen ja syyrialainen. Uusin tieteellinen saksalai-
nen käännös J. S:n kirjasta sisältyy E. Kautz-
schin toimittamaan teokseen ,,Die Apokryphen
und Pseudepigraphen des Alten Testaments"
(1900). Ar. E.
Jefferies [dzefriz], John Richard (1848-

87), engl. kirjailija, tuntee erinomaisesti maa-
seudun yhteiskuntaolot ja kuvaa vilkkaasti ja sy-
vätunteisesti luontoa. Pääteokset: „The gamekee-
per at home" (1878), ,,Hodge and his masters"
(1880), „The story of my heart, mj autobio-
graphy" (1883), Andersenin satujen tapaiset ker-
tomukset „The life of the fields" (1884) ja „Red
deer" (1884) sekä „After London" (1885), joka
luo synkän ennustavan katseen tulevaisuuteen.
Vasta J:n kuoleman jälkeen ruvettiin täysin pane-
maan arvoa tähän erikoisluonteiseen kirjailijaan,

jonka köyhyys oli pakottanut liialliseen tuotte-

liaisimteen. [W. Besant, „The eulogy of R. J."

(1888) ; Salt, „R. J., a study" (1893).] J. H-l.

Jefferson [dzefssn], Thomas (1743-1826),
Yhdysvaltain kolmas presidentti. V:sta 1767 toi-

mittuaan asianajajana han 1769 tuli Virginian
lainsäätäjäkunnan jäseneksi. Julkaisemalla 1774
kirjasen „A summary view of the rights of

America", jossa hän puolusti Pohjois-Ameriikan
siirtomaiden riippumattomuutta emämaan parla-

mentista, hän tuli laajalti tunnetuksi. Siirto-

maiden yhteisen kongressin jäsenenä keväästä
1775 hän pian sai tärkeitä luottamustoimia ja
valittiin kesäk. 1776 puheenjohtajaksi valiokun-

taan, joka sai tehtäväkseen riippumattomuusjulis-
tuksen laatimisen ; hänen laatimansa luonnos hy-
väksyttiin muutamin muutoksin (siitä nimitys
,,riippumattomuusjulistuksen isä"). Vielä sam. v.

J. palasi Virginiaan, jossa oli ensin lainsäätäjä-

kunnan jäsenenä ja vv. 1779-81 kuvernöörinä.
V. 1783 hän palasi kongressiin, jossa sai hyväk-
sytyksi Yhdysvaltain nykyisen rahajärjestelmän,

lähti seur. v. Pariisiin ja oli siellä vv. 1785-89

Franklinin jälkeen Ameriikan ministerinä. Ame-
riikkaan palattuaan J. tuli Washingtonin ensi-

maiseen ministeristöön valtiosihteeriksi (ulkomi-

nisteriksi). Hän joutui pian ankaraan taisteluun

„federalistien" johtajaa, rahaministeri Alexander
Hamiltonia, vastaan, joka tahtoi vahvistaa unio-

nin keskushallituksen valtaa yksityisvaltioiden

rinnalla, kun taas J. puolusti, kansanvaltaisuuden
nimessä, valtioiden mahdollisimman suurta itse-

näisyyttä; jouluk. 1793 J. osaksi tästä, osaksi

yksityisistä syistä luopui toimestaan ja palasi

tiluksilleen. Mutta 1796 hänet valittiin unionin

varapresidentiksi ja nyt hän „republikaanisen"

puolueen johtajana jatkoi taisteluaan Hamif-.onia

ja presidentti Adamsia vastaan saaden hyväksy-

tyksi m. m. nuo unionin olemassaololle vaaralliset

,,Kentucky-päätökset". Republikaaninen puolue,

josta myöhempi ,,demokraattinen" puolue on saa-

nut alkunsa ja joka ajoi desentralisatsioni-poli-

tiikkaa, pääsi v:n 1800 vaaleissa voitolle, ja sen

valit.semana J. maalisk. 1801 astui presidentin

toimeen, pysyen siinä kaksi presidenttikautta,

v:een 1809. Tältä ajalta on mainittava Loui-

sianan alueen osto Ranskalta 1803. Sitä vastoin

J:liil ei ollut menestystä „takavarikko-politii-

kassaan" Englantia kohtaan tämän ollessa so-

dassa Napoleonia vastaan. Hänen kirjoitelmansa

ovat julkaisseet H. A. Washington (1853-55) ja
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Ford (1891-97). [J:n elämäkerran kirjoittajista

mainittakoon Parton, Morse ja Curtis.]

E. B:dt.

Jefreitteri (saks. 6e/rei<er = vapautettu, nim.
erinäisistä tehtävistä), sotilaallinen arvonimi,
annetaan erikoista luottamusta ansaitseville sota-

miehille, jotka määrätään suorittamaan aliupsee-

rin palvelusta osastojen tai vähemmän tärkeiden
vartiostojen päällikköinä y. m. J:n arvoa osoittaa

venäläisessä väessä valkea nauha, joka poikkipuo-
lin kiinnitetään olkalappuihin, saksalaisessa

nappi kauluksen kummallakin puolella.

M. V. E.

Jefta (hepr. jiftäh) ,
yksi n. s. suurista tuoma-

reista (Tuom. 108-12;) , oli kotoisin Gileadista,

voitti ammonilaiset. Varomattoman lupauksen
sitomana J. oli pakotettu uhraamaan ainoan tyt-

tärensä, joka meni uljaasti kuolemaan saatuaan
kaksi kuukautta surra sitä, että oli neitsyeenä
kuoleminen. Ar. H.
Jegorevsk, piirik. kaup. Venäjällä, Ejazanin

kuv. ; 19.239 as. (1897). Harjoitetaan suurta puu-
villateollisuutta; juustokauppaa. Neljästi v:ssa

markkinat. (E. E. K.)
Jehova ks. Jahve.
Jehu, Josafatin poika, Nimsin pojanpoika,

Israelin kuningas (842-814), palveli sotapäällik-

könä kuningas Jooramia,
mutta profeetta Elisan toi-

mesta kuninkaaksi voideltuna

raivasi itselleen tien valta-

istuimelle surmaamalla ku-

ninkaan ja kaikki kuninkaal-
lisen suvun jäsenet. Sen jäl-

keen Jehu pani Samariassa
toimeen kauhean verilöylyn

Baalin palvelijoiden keskuu-
dessa hävittäen tulella ja mie-

kalla Baalin palveluksen Is-

raelista. J:n verellä tahrattu
hallitus oli valtiollisessa suh-

teessa kaikkea muuta kuin
onnellinen. J. oli valtaistui-

melle noustessaan murhannut
myöskin Juudan kuninkaan
Ahasjan, josta oli seurauk-
sena, että Israelin ja Juudan
vä.li rikkoontui. J. teki lii-

ton Assurin kuninkaan Sal-

manassar II:n kanssa saadak-
seen suojaa Dama.skosta vastaan. Mutta Damas-
kok.sen kuningas Hasael piti menestyksellä puo-

liaan assyrialaisia vastaan ja valloitti Israelin

maakunnat Jordanin itäpuolella, kohdellen asuk-

kaita mitä julmimmin. (vrt. 2 Kun. 91-10»,).

Ar. H.
Jeisk, kaup. Venäjällä Kubanjin alueella,

Jeja-joeu suussa, kannaksella, joka erottaa

Jei.skin liniaanin Asovan-merestä ; 45,200 as.

(1908). Perustettiin 1848 paikan hyvän sataman
takia, kehittyi nopeasti. Vienti käsittää: viljaa,

villaa, pellavansiementä. Teollisuutta. E. E. K.

Jekaterinburg /-"'-/ (=,,Katariinan linna"),

piirik. kaup. Venäjällä Permin kuv. Uralin itä-

rinteillä kauniissa asemassa Isetj-joen äyräällä;

rautateiden solmukohdassa; 51,200 as. (1909). —
Uudenaikaisesti, kauniisti rakennettu monine puu-
tarhoineen; sairaala, 17 kirkkoa, niistä 1 luteril.,

l room.-katol., 3 kj-mnaasia, vuorikoulu, ilmatiet.

Salmanassarin obe-
liski : Jehu kumartaa

Salmanassaria.

ja magneettinen laitos. — Keskisen Uralin vuori-

työn keskuspaikka; kaikki Uralin kulta sulate-

taan ja arvioidaan täällä; Uralin alueen kemiall.

laboratori on J:ssa. Vuorityöhön perustuva, ja
myös muunlainen teollisuus huomattava ; m. m.
suuri keisarin. kivihiomo. Kuparirahapaja.
Kauppa vilkasta; useita pankkeja, m. m. Si-

perian kauppapankki. — j:n perusti Pietari I

1721. Linnoitettiin suojaksi baskiireja vastaan;
1763 rakennettiin Siperian tie J:n kautta.

E. E. K.
Jekaterinenstat (1. Baronsk), 1765 perust.

saks. siirtola Volgan rannalla, Samaran kuv.,

6,077 as. (1897). Maanviljelys kukoistava,
kauppa vilkas.

Jekaterinodar [-a'r] (=,,Katariinan lahja").

Venäjällä, Kubanjin alueen pääkaupunki Kuban-
jin rannalla, rautatien varrella; 87,700 as. (1909).

J:ssa on 12 kirkkoa, 2 kymnaasia, kouluja, m. m.
välskärikoulu. Asukkaat harjoittavat karjan- ja
puutarhanhoitoa, maanviljelystä, jonkunverran
teollisuutta, vilkkaanlaista kauppaa. Vuodessa kol-

met markkinat, joiden tavaranvaihto n. 5 milj.

mk. — J:n perustivat 1794 zaporogit, vanhaa
Tmutorakanin paikalle. E. E. K.
Jekaterinoslav [-a'v] (= ,,Katariinan kunnia")

.

1. Kuvernementti Etelä-Venäjällä mustanmullan
alueella. Donin varsilta Donetsiin, ulottuu kaa-
kossa Asovan-mereen ; 63,395 km^ 2,980,500 as.

(1909). Pääosa kumpumäistä tasankomaata, n.

200 m korkea. Joet: Dnepr lisäjokineen (Ingu-

lets, Orel, Samara) ja Donets ovat osaksi ma-
talikkoisia ja koskisia; jäässä sitäpaitsi mar-
raskuusta maaliskuuhun. Vesiteitä 629 km, josta

aluksilla kuljettavia 548 km. Ilmasto mante-
reinen. J:n pääkaupungissa v:n keskilämpö

+ 8,2 °C, tammikuun— 7,4°C, heinäkuun— 21,4°C.

Sadetta liian vähän, v:ssa 373 mm. J. onkin
aroa, paitsi muutamia joen varsien rämeitä ja

1.25 % metsää, etupäässä pohjoisosissa. Maan-
viljelyksen tuotteet: vehnä, ohra, ruis, kaura,

peruna, maissi, valkojuurikas, pellava, hamppu.
Maanviljelys kärsii sateettomuudesta ; kolme huo-

nosatoista vuotta vastaa neljää hyväsatoista.

Karjanhoito tärkeä, joskin osittain vähenemässä;
hevosia (osaksi hyvärotuisia) O, es milj., lampaita
n. 0,65 milj., sikoja O.27 milj., lehmiä 0,68 milj.,

(1909). J. on Venäjän tärkein v u o r i t y ö alue:

44% Venäjän kivihiilestä (1906: 9,64 milj. ton-

nia), 52% raakaraudasta, 37% raudasta, 28%
suolasta, 18 % maugaanimalmista ja koko sen

elohopeatuotanto saadaan täältä. Teollisuus vil-

kas: rauta-, maanviljelyskone-, sokeri-, tupakka-,

viinatehtaita, myllyjä. Kauppa suuri; satama
omalla alueella on Mariupol. Rautatieverkko
kaivosalueella Venäjän paraiten kehittynyt,

2,672 km pitkä (1909). — J. on jaettu 8 piiri-

kuntaan. Pääkaupunki ks. J. 2. — J:ssa on

(1908) tekn. korkeakoulu (346 opp.) , 20 oppi-,

28 ammattikoulua (12.171 opp.), 1,704 kansa-

koulua (182.000 opp.) ; lisäksi vieraiden uskonto-

kuntain ylläpitäminä 274 koulua (9,360 opp.).

V. 1905 oli 21,5 % väestöstä lukutaitoisia. —
J:n aroilla (,,Vähä-Tartaaria") syöttivät laumo-

jaan kazaarit, petsenegit, polovtsit, tataarit, vä-

hitellen ilmestyi sinue venäläisiä kasakoita, „za-

poroztsy"— „porogien (koskien) takaiset", 1751-55

siirtyi tänne serbialaisia, valakialaisia, moldova-
laisia, bulgaareja, montenegrolaisia, useampina ai-
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koina puolalaisia, sittemmin siirrettiin tänne yli

100,000 talonpoikaa Keski-Venäjältä, 1779 tuli

kreikkalaisia, gruusialaisia, 1783 siirtolaisia Mi-
norcan-saarelta, uudelleen balkanilaisia kansoja.
V. 1788 alkoivat saksalaiset uutisasukkaat aset-

tua tänne; heidän siirtoloitaan, tärkeitä kehitys-

keskustoja, on nyk. 134. — Asukkaista on 75 %
vähävenäläisiä, 11,8 % isovenäläisiä, 4,? % juuta-

laisia (osaksi maanviljelijöinä) 3,8 % saksalai-

sia. — 2. Edellisen pääkaup. Dneprin äyräällä,

rautatien varrella; 135,552 as. (1900), joista

paljon juutalaisia. Kadut leveät, kauniita puu-
tarhoja ja julkisia paikkoja, Katariina II :n

muistopatsas; 9 kirkkoa, niistä 1 luteril., 1 room.-

katol., 13 synagogaa, useita sairaaloita, 2 kym-
naasia y. m. oppilaitoksia, kirjasto. — Teollisuus,

etupäässä belgialais-ranskalaisilla pääomilla har-

joitettu, on hyvin suuri ja nopeasti kasvanut.
Tärkeimmät ovat monenlaiset rauta- ja kone-
tehtaat, sitten myllyt, tupakkatehtaat, sahat,

olutpanimot. Kauppa vilkasta. Monta pankkia
ja pankin konttoria; 3 markkinat. J:n pe-

rusti 1778 ruht. Potemkin Samaran varrelle,

josta se 1783 siirrettiin nyk. paikalleen.

E. E. K.
Jelabuga [-a'-]. 1. Piirikunta Venäjällä, Vjat-

kan kuvernementissa ; 225,600 as. (1909), joista

25% votjaakkeja ja 6.500 tseremissiä
(1892). Pääelinkeino maanviljelys; metsästys
myös tärkeä. Pääkaupunki — 2. J., edullisella lii-

kennepaikalla Toiman suussa Kaman varrella

;

9,764 as. (1897). Kouluja, luostari, sairaala.

Maatalouden tuotteisiin perustuvaa teollisuutta,

vilkasta viljakauppaa. — Läheisyydessä lukuisia

muinaisajan hautakumpuja (Ananjinan kalmisto,

ks. t.), joiden kaivaukset (v:sta 1858) ovat tuot-

taneet runsaita muinaisesinekokoelmia.

E. E. K.
Jelagin [-o/-]. Ivan Perfiljevits

(1725-94), ven. historioitsija; oli hoviteatterin

johtajana; hänen toimestaan perustettiin Venäjän
julkinen teatteri (1774) ja teatterikoulu (1779).

J. harrasti myöskin salaisia tieteitä ja vapaa-
muurarilaitosta: käänsi venäjäksi ransk. huvi-

näytelmiä ja oli Katariina II:n kaunokirjallisia

avustajia. J. F.

Jelatjma [-a't-] 1. J e 1 a t o m, piirikuntakau-
punki Venäjällä Tambovin kuv. Okan varrella;

8,617 as. (1897). Harjoitetaan melko vilkasta

vilja-, puu-, nauta-, vaha-, y. m. s. kauppaa. J:n
jauhot (,,jelatomskij") Moskovan viljamarkki-
noilla korkeahintaiset. — Vuosimarkkinat.

E. E. K.
Jelets, Orelin kuv.. Venäjän etevimpiä piiri-

kuntakaupunkeja; Sosna-joen rannalla; 50.600

as. (1909). J:n vanha kaupunginosa on kor-

kealla joen vas. äyräällä, kapeakatuinen, melkein
kokonaan kivestä. Kirkkoja 16, kaikki kivestä;

2 luostaria, 2 kymnaasia, koulu rautateknikkoja
varten. — Teollisuus melkoinen: myllyjä, nahka-,
tupakka-, steariini- y. m. tehtaita. Viljakauppa
suuri, edelleen mainittava: hevos-, nauta-, tali-,

lammas-, mesi-, rautakauppa. — J. on vanha
kaupunki, mainitaan jo 1146 rjazanilaisille ruh-

tinaille kuuluvana. Rajakaupunkina J. oli lin-

noitettu, useasti vihollisten: polovtsien, Tamer-
lanin, tataarien, kasakkojen valloittamana ja

tuhoomana. E. E. K.
Jelizavetgrad [-a'd] (= ,,Elisabetin kaupunki")

,

piirikuntakaupunki Venäjällä, Hersonin kuv.,

lugul-joen varrella; 61,488 as. (1897), joista 20%
juutalaisia. M. m. 10 synagogaa ja 1 luteril.

kirkko. — Teollisuus huomattava: myllyjä (Odes-
san jälkeen toinen tuotantomääränsä puolesta),
viinapolttimoita, olutpanimoita, konepajoja, tu-

pakkatehtaita. Harjoittaa suurta viljakauppaa.
Vuodessa 5 markkinat, joista 2 suuret (näillä

tavaranvaihto 0,8-1,8 milj. mk). — J. perustet-

tiin 1754 rajalinnoitukseksi tataareja vastaan.

E. E. K.
Jelizavetpolj /-o'-/ (= »Elisabetin kaupunki")

.

1. Kuvernementti Venäjän Kaukaasiassa Kuran
keskijuoksun varsilla; 44,005 km-, 992,100 as.

(1909), joista 60,8 % tataareja, 33,2 % armeenialai-
sia. loput kurdeja, venäläisiä y. m. ; 63 % tunnustaa
islamia. Etelässä ja osaksi pohjoisessa täyttävät
J:n mahtavat vuoristot 3-4,000 m korkeine har-
joineeu. Laaksoissa maanviljelys menestyy hy-
vin, tuottaen viljaa (vehnää, ohraa, riisiä), pe-

runoita, puuvillaa, tupakkaa, pellavaa, viiniä

;

silkintuotanto ja karjanhoito (lehmiä 0,4i milj.,

lampaita 0,65 milj. 1909) hyvillä luonnonniityillä
ovat mainittavat. Vuoret vielä metsäisiä. —
Vuorityön tuotteita ainoastaan kupari (2,566 ton-

nia ; 25% Venäjän kuparituotannosta 1900) ja
pyriitti. Teollisuutta edustavat kupari.sulattimot,

silkkikehräämöt ja -kutomot. Eautatie Tiflik-

sestä Bakuhun kulkee halki J:n. Kansanvalis-
tus alhainen ; ainoastaan 4,8 % asukkaista osaa
lukea (1905), oppi- ja ammattikouluja on 7 (opp.

1,771, 1908), kansakouluja 139 (opp. 9,106, 1908).
— Hallinnollisesti J. on jaettu 8 piirikuntaan,
— 2. Edellisen pääkaupunki (ent. nimi G a n d z a-

tatar) Kuran lisäjoen Gandzan ja rautatien

varrella, epäterveellisessä paikassa, jossa mante-
reinen ilmasto (kesät tavattoman kuumat, pak-

kanen talvella laskee — 12°:een) : 35,800 as.

(1909). Tataarien ja armeenialaisten asuman
vanhan kaupungin asumukset ovat savimajoja,

kujat ahtaita ; sen rinnalla on uudempi osa.

J:ssa on 1712-24 rakennettu linua, basaari, 13

moskeiaa, joukossa kauniita (Dzumaa, rak. 1620),

8 kirkkoa y. m. Harjoitetaan kiitettyä hedel-

mäin-, viinin-, tupakan- ja silkinviljelystä. Teol-

lisuus mitätön. — J. oli aikaisemmin islamilaisen

kaanin pääkaupunki, joutui 1804 venäläisten

käsiin, saaden nimen Aleksanteri I:n puolison

mukaan. V. 1826 ven. kenraali Paskevits voitti

J:n ulkopuolella prinssi Abbas Mirzan johtamat
persialaiset. E. E. K.

Jellachich de Buzim fjeUatsits de huzimj,

Josef (1801-59), kreivi, itäv. sotilas, Kroat-

sian haani. Vanhaa kroaattilaista sukua, palveli

Itävallan sotaväessä ja saavutti v:n 1848 tapaus-

ten johdosta suuren vaikutusvallan sekä nimitet-

tiin yhdistettyjen kuningaskuntien Kroatsian,

Slavonian ja Dalmatsian baaniksi. Toimi suurella

tarmolla vastoin magyaari-puoluetta, joka yritti

unkarilaistuttaa eteläslaavilaiset, sekä kehoitti

samalla uskollisuuteen Itävaltaa kohtaan. Ryh-
tyi suuriin sotavarustuksiin ja hyökkäsi Unka-
riin sam. V., kääntyi täältä Wieniin ja myötävai-

kutti kaupungin valloitukseen
;
jatkoi sitten so-

taa unkarilaisia vastaan vaihtelevalla onnella.

Sodan loputtua J. pysyi baanin-virassa sekä

Kroatsian ja Slavonian siviili- ja sotilaskuvernöö-

rinä; hänet korotettiin myöhemmin kreivilliseen

säätyyn. G. R.
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Jellinek, Georg (1851-1911), lainoppinut,

nykyajan etevin yleisen valtio-oikeuden tutkija,

juutalaista syntyperää (isä oli oppinut juuta-

lainen rabbiini Adolf J.). Palveltuaan jonkun
vuoden hallinnollisella alalla Itävallassa J. tuli

1879 Wienin yliopiston dosentiksi ja 1883 valtio-

oikeuden professoriksi. Siirtyi 1889 Baselin ja

1891 Heidelbergin yliopistoon. Paitsi valtio-

oikeutta J. on tutkinut erittäinkin filosofiaa ja

osoittaa monella muullakin alalla harvinaista

tietorikkautta. J:n teoksista ovat huomattavim-
mat: „Die Lehre von den Staatenverbindungen"

(1882), „Gesetz und Verordnung" (1887), »Sys-

tem der subjektiven öffentlichen Rechte" (1892

ja 1905), »Allgemeine Staatslehre" (1900 ja 1905)

sekä pienemmistä julkaisuista »Die sozial-etische

Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe"

(1874), »Die rechtliche Natur der Staaten-

verträge" (1880), »Die Erklärung der Menschen-
und Biirgerrechte" (1895 ja 1904), »Das Recht

der Minoritäten" (1898), ,,Verfassungsänderung

und Verfassungswandlung" (1906) y. m. Jul-

kaissut sarjoja »Staats- und völkerrechtliche

Abhandlungen" sekä ,,Jahrbuch des öffentlichen

Rechts". R. E.

Jällivaara ks. Jällivaara.
Jemappes [z9ma'pj, kaupunki Belgian Hainaufn

provinssissa, rautatien varrella; 13,418 as. (1905).

Kivihiilikaivoksia, rauta-, lasi- ja posliiniteolli-

suutta. — J:n lähettyvillä tapahtui 6 p. mar-
rask. 1792 20,000 itävaltalaisen ja 40-50-tuhanti-

sen, Dumouriez'n johtaman ranskalais-armeian

välillä kuuma ottelu, jossa edelliset hävisivät.

Belgian joutuminen ranskalaisten käsiin oli J:n
taistelun seuraus. E. E. E.

Jemen 1. Y e m e n, turkkilainen alue Lounais-

Arabiassa Punaiseen-mereen rajoittuva, n. 191,000

km=, 750,000 as. (1900). — Rannikko n. 50 km:n
leveydeltä on kuivaa, asumatonta, mutta ylem-

mät seudut (sisäosat J:iä ovat 2.000-3,000 m
yi. merenp.) saavat runsaimmin sadetta Ara-
biassa; joet ovat siellä uurtaneet syviä, taajaan
asuttuja, hedelmällisiä laaksoja, joista huolella

harjoitetun maanviljelyksen tuotteita riittää vie-

täväksi: kahvia, tamarindeja, taateleita, aloeta,

suitsutusta, palsamia, sokeria, tupakkaa j. n. e.

— Pääsatama on H o d e i d a. Sisämaassa on
pääpaikka Sana, 40-60,000 as. — J:llä oli var-

hain omintakeinen sivistys ; ennen Intian meri-
tien löytämistä oli sillä suuri merkitys kaupan
välittäjänä, myös vientimaana. Se jakaantui
aikoinaan Minealaisten ja Saban valtakuntiin,

joutui himjarilaisten, sitten Abessiinian, 570 Per-
sian, 629 kalifien, 1517 Turkin valtaan. Elo-
kuussa 1909 täällä puhkesi kapinaliike, joka
vasta toukok. 1911 saatiin kukistetuksi.

E. E. K.
Jen (vartalo: jenm-), suomensukuisten syrjää-

nien kielessä taivaan sekä Jumalan, alku-
jaan ilman jumalan nimitys, joka synnyl-
tään on sama sana kuin suom. ilma. vrt. 1 1-

m a r i n e n, I n m a r. Y. TT\

Jen 1. Y e n, jap. kultaraha, aikaisemmin myös-
kin hopearaha. Sittenkuin kultakanta pantiin
toimeen 1897, lyödään 5, 10, 20 j:n kultarahoja.
1 jen = 100 sen'iä = 2 mk 62 p. J. F.
Jena f-e-J, kaup. Saksassa, Sachsen-Weimarin

suurherttuakunnassa, kauniissa Saalen laaksossa,
rautatien varrella; 26,360 as. (1905). — Sisä-

kaupunki on ahdaskatuinen, vanhanaikainen, huo-
mattavin rakennus siellä myöhäisgoottilainen
(15-16 vuosis.) Pyh. Mikaelin kirkko; muisto-
patsaita m. m. Juhana Fredrikin, J:n yliopiston

perustajan. Keskustaa ympäröivät uudenaikaiset
korttelit; siellä on m. m. 1908 valmistunut J:n
yliopiston uusi rakennus. J:n yliopisto on
Saksan etevimpiä. Alkoi toimintansa 1548, tun-
nettu aina uusien aatteiden pesäpaikkana. Loisto-

aikansa J:lla oli 18:nnen vuosis. vaihteessa, jol-

loin siellä luennoivat m. m. Fichte, Schelling,

Hegel, Schiller, Reinhold. Opiskelevain luku
1909-10 1,600 (1700-luvulla 3,000). Yliopiston
yhteydessä 260,000 nid. käsittävä kirjasto y. m.
laitoksia. — J:ssa on maailman kuulu K. Zeissin

optillinen laitos ; lasiteollisuus mainittava, muu
teollisuus vähäarvoisempi. Kirjakauppa huomat-
tava. — J. mainitaan kaupunkina 1200-luvulla.

Vaihdettuaan omistajaa J. joutui 1662 Weimarin
herttua Bernhardille. — 14 p. lokak. 1806 Na-
poleon I sai täällä voiton preussilaisesta armeia-
osastosta (ranskalaisia 96,000; taisteluun otti

varsinaisesti osaa vain 54,000; preussilaisia ja

saksilaisia 54,000; voittajain mieshukka 6,8 %,
voitettujen n. 50%). E. E. K.

Jenisei [-e'ij (< tung. Ioa^idesi = „iso virta"),

vanhan mantereen suurimpia virtoja; lähdejoet

Beikem ja Huakem ovat Mongoliassa, Kobdon
provinssissa kiinalaisella alueella. Siperian rajan

sisäpuolelta on pääkulkusuunta pohjoinen. Koko
pituus on 4.300 km, vesialue n. 2,5 milj. km'.

Verhnjaja Tunguskan, ensimäisen suuren lisä-

jokensa suuhun asti J. virtaa vuolaana, 8-27,5

km tunnissa, osaksi koskirikkaana, enimmäk-
seen vuorimaisemien välissä, leveys 1,5-2 km.
Mainitun lisäjoen yhtymisen jälkeen J:n vesi-

määrä tulee kaksinkertaiseksi, juoksu käy ta-

saisesti alavien maiden halki ; J. laskee 21-65

km leveän, saaririkkaan limaanin kautta Jää-
mereen. Paitsi Verhnjaja Tunguskaa J. saa oik.

lisäjoet Podkamennaja Tunguska ja Niznjaja
Tunguska. Muut ovat edellisiin verraten vähäi-

siä; vas. Sym, Jeloguj, Turuhan, oik. Tuba, Sida,

Mana, Kan, Bahta, Kurejka. — J. on kuljet-

tava suusta Minusinskin yläpuolelle n. 3,000 km,
ja lisäjokineen siinä on n. 8,000 km kulkukel-

poisia vesireittejä ; laivakulun keskeyttää pitkä-

aikainen jääpeite, joka suupuolella laukeaa vasta

kesäkuussa, ylempänä Krasnojarskissa touko-

kuussa. Jäänlähtö suurenmoinen, tulvat peittä-

vät silloin laajoja aloja. J:n muuten suuren

merkityksen kulkutienä sen luonnonrikkailla

alueilla tekee vähäiseksi vaikeus pitää yllä laiva-

reittiä sen suun ja Euroopan satamien välillä.

Sitäpaitsi jokireitit ovat kartoittamatta. Höyry-
laivaliike J:llä alkoi 1863; 1904 oli käynnissä

22 höyryalusta. — J:n kalarunsaus on tavaton;

kalastus onkin J:n seutujen asukasten pääelin-

keinona. — Suurempia kaupunkeja J:n varrella

ovat: Minusinsk, Krasnojarsk, Jeniseisk, Turu-

hansk ja Dudinsk. E. E. K.

Jenisei-kirjoitukset ks. M u i n a i s t u r k k i-

laiset kirjoitukset.
Jenisei-ostjaakit, tätä nykyä vain muutamaan

sataan nouseva kalastaja- ja metsästäj akansa

Jenisei-joen varrella Jenisei.skin ja Turuhanskin
kaupunkien välillä. He elävät hyvin köyhissä

ja kurjissa oloissa. Nimellisesti he ovat kris-

tittyjä, mutta palvelevat haltioita, vainajien hen-
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kiä ja karhua. Ulkomuodoltaan he eroavat Si-

perian muista alkukansoista, ollen m. m. heitä
jonkun verran vaaleammat. Hyvin omituinen on
heidän kielensä, jota on kaksi murretta: Symin
ja Imbatskin. Se eroaa jyrkästi naapurikansojen
kielistä. Taivutus tapahtuu osaksi vokaalivaihte-
lun, osaksi prefiksien, infiksien ja suffiksien

avulla. Samaan kielikuntaan ovat kuuluneet ny-
kyään venäläistyneet tai tatarilaistuneet a r i i-

nit (ks. t.), assaanit (ks. t.) ja k o t i t,

joita viimeksimainittuja M. A. Castrenin aikana
vielä oli 5 henkilöä jäljellä. J.-o. ovat viimeiset
jätteet ennen laajalle levinneestä ja alkuaan ete-

lämpänä, Sajaanin-vuorten ja Altain laaksoissa

eläneestä kansasta, joka m. m. mainitaan
muinaisturkkilaisissa kirjoituksissa (ks. t.) Az-
kansan nimellä. Näitten kansojen alkuperä on
toistaiseksi hämärä: toiset pitävät heitä indo-

kiinalaisina, toiset indoeurooppalaisina, toiset eri-

tyisenä Aasian alkukansana. Jenisei-ostjaakkien
kieltä on tutkinut M. A. Castron („Versuch einer

Jenisei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre",

1858) ja V. 1906 ja 1907 venäl. tutkija V. I.

Anutsin. G. J. R.

Jeniseisk [-c'i-J. 1. Kuvernementti Siperiassa,

käsittää suurimman osan Jenisein aluetta, on Ja-
kutskin jälkeen Venäjän suurin ja harvimmin
asuttu maakunta; 2,612,260 km^ 705,300 as.

(1909), 0,s henkeä km=:llä. — J:n eteläisimmän
osan täyttävät Sajaanin-vuoret haarakkeineen
(saavuttavat 2,000 m:n korkeuden); vuoristo-

jonoja on pohjoisempanakin Jäämereen pistä-

välle Taimyrin-niemimaalle asti. Ilmasto mante-
reinen: Turuhanskissa 66° pohj. lev. on v:n
keskilämpö — 5,8 C, talven — 20,?° C, kesän
-|- 9,8° C. Talvet vähälumiset. Maa on yli

vuoden roudassa alkaen 66° pohj. lev. J:n
pääjoki ja -kulkutie on Jenisei lisäjoki-

neen; muita: Hatanga, Pjasina, Taz. Jää-
meren rantamailla vallitsevat tundrat, 65° pohj.

lev. alkavat laajat havupuumetsät, jotka lehti-

puiden kera peittävät suunnattomia aloja, vuo-
rottaen varsinkin etelässä ja lounaassa vallit-

sevien silmänkantamattomien arojen kanssa.
Asukkaista on 87 % venäläisiä; suuri osa heistä

on karkoitettuja ja näiden luku kasvaa nopeam-
min kuin muualla Siperiassa. Venäl. asutus on
keskittynyt etelään ja jokivarsille. Alkuasukas-
kansoja ovat: tunguusit, jakuutit, samojedit,
ostjaakit pohjoisessa, etelässä n. s. Jatsinskin ja

Minusinskin tataarit. Alkuasukkaiden lukumäärä
osoittaa hidasta lisääntymistä. Suomalaisia
on J:ssä joku määrä, enimmät Minusinskissa,
Verhne Suetukissa (ks. t.) 357 (1905). Maan-
viljelyksellä on varsinkin etelässä hyviä edelly-

tyksiä, siellä on laajat alueet mustaa multaa.
J. tuottaakin viljaa (ruista, vehnää, kauraa)
yli oman tarpeen. Kehitys viime vuosikymme-
ninä ei kuitenkaan sanottava. Aroseuduilla on
pääelinkeinona karjanhoito; täällä on suuria he-

vos- (444,200), lammas- (728,900) ja lehmälau-
moja (510,600; 1909). Tundroilla on kotieläi-

menä poro, vetojuhtana sitäpaitsi koira. Met-
sästys, jota etupäässä alkuasukkaat sekä myös
siirtolaiset harjoittavat, vähenee vuosi vuodelta,

«»dellisille turmioksi. Kalastus joenvarsilla tär-

keä. Suurin taloudellinen merkitys on kullan
tuotannolla; sekin tosin osoittaa vähenemistä.
Vv. 1839-1905 oli J:istä saadun kullan arvo

n. 935 milj. mk. Tuotanto 1906 1,786 kg. Rauta-,
kivihiili-, kupari-, suola-, asbesti-, hopea-, lyijy-,

grafiitti- y. m. rikkauksia käytetään toistaiseksi

vähän ja alkuperäisellä tavalla. Teollisuus, pe-

rustuen paikallisiin raaka-aineisiin, osoittaa ke-

hitystä. — Paikallisen kaupan tärkeimmät ta-

varat: turkikset, vilja, viina, teollisuustuotteet.

Pääkauppapaikat: Krasnojarsk, Minusinsk, Je-
niseisk. Siperian rata halkaisee J:n etelä-osan

1,480 km:n matkalla. J. jakaantuu 6 piiriin. —
Pääkaupunki Krasnojarsk. Väestöstä on 13,6 %
lukutaitoista; oppi- ja ammattikouluja on 15,

niissä 2,524 opp. (1908), kansakouluja 450, opp.
21,625 (1908) ; sairaaloita on 52, lääkäreitä 46
(1907). Jenisein varsille venäläiset ensi kerran
ilmestyivät 1598. Seur. vuosisadalla alkoi maan
uutisasutus ja anastus, joka tapahtui vasta useit-

ten taisteluiden jälkeen. — 2. Piirikuntakaupunki
J:n kuvern. Jenisein varrella; 11,539 as. (1897) ;

turkiskauppaa, jonkun verran teollisuutta. Pe-
rustettu 1618. E. E. K.
Jenkinson [dzerjkinsn]. 1. Anthony J.

(k. 1611), engl. merimatkailija ja kauppa-asioit-
sija. Teki aivan nuorena merimatkan Levantiin.
Toukok. 1557 „Moskovan komppania" niminen
kauppaseura lähetti hänet Venäjälle kauppaseu-
ran varustaman kauppalaivaston päällikkönä ja

heinäk. J. saapui Viena-joelle. Sieltä hän mat-
kusti Moskovaan ja jatkoi matkaansa Astrakaa-
niin, Khivaan ja Bukharaan. Palasi ^loskovan
kautta Englantiin 1560. Uudella matkalla Mos-
kovan kautta Persiaan (1561-63) J. pani alulle

arvokkaita kauppasuhteita ; hankki 1567 maini-
tulle kauppaseuralle yksinoikeuden Vienan-meren
kauppaan. Vv. 1571-72 J. teki viimeisen Venäjän-
matkansa. J. oli hyvä havaintojen tekijä ja on
Persian ja Venäjän kansantavoista ja yhteis-

kunta-elämästä antanut arvokkaita kuvauksia,
jotka on julkaissut E. D. Morgan teoksessa

,,Early voyages and travels in Pussia and
Persia" (1886).

2. Robert Banks J. (1770-1828), Liver-

poolin jaarli. Valittu 1790 alahuoneen jäseneksi.

V. 1793 William Pitt nimitti hänet India boar-

din jäseneksi ja siitä asti hän oli, pienellä väli-

ajalla, ministeri kuolemaansa asti. Tuli 1801

ulkoasiainministeriksi ja alkoi silloin heti ne
neuvottelut, jotka johtivat Amiens'in rauhaan
1802; tuli 1804 sisäasiainministeriksi ja ylä-

huoneen johtajaksi; johti siellä vastustuspuo-

luetta Grenvillen lyhytikäisen ministeristön ai-

kana sekä sai takaisin maalisk. 1807 entiset

virkansa. Oli vv. 1809-12 sota- ja siirtomaa-

asiain ministerinä. J. tuli pääministeriksi kesäk.

1812. Se tory-ministeristö, jonka J. muodosti,

pysyi vallassa 15 vuotta. Poikkeuslaeilla ja anka-

ruudella tukahdutettiin varsinkin työväenluokan
keskuudessa vallitseva tyytymättömyys. Sitkey-

dellä ja menestyksellä J. vastusti vapaamielisen

puolueen vaatimuksia, jotka koskivat katolilais-

ten vapautusta, vapaakauppaa ja parlamentti-

uudistusta. Tosin tuottivat m. m. oikeudenkäynti

kuningatar Karolinaa vastaan ja suuri kauppa-
pula 1825 ja 1826 hallitukselle vakavia vai-

keuksia, mutta siitä huolimatta oli kabinetilla

ehdoton enemmistö, kun halvaus 1827 pakotti

J:n eroamaan. Hänen eronsa aiheutti myös sen,

että ankaria tory-periaatteita ei enää noudatettu,

sillä jo hänen seuraajansa, Canningin aikana
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Edw. Jenner.

ruvettiin vapaamielisiä periaatteita toteuttamaan
halliluksen sisäpolitiikassa. J. oli oivallinen

virkamies ja taitava parlamenttipuhuja. Hän oli

vakaumuksesta tory aikaisimmasta nuoruudes-
taan saakka, mutta aikaa myöten yhä maltilli-

sempi vanhoillisuudessaan. [,,Life and admi-
uistration of Robert Banks, second earl of Liver-

pool'".] E. M-a,
Jenkki, suomalais-muotoinen kirjoitustapa sa-

nasta y a n k e e (ks. t.)

.

Jenner [dzengj, Edward (1749-1823), engl.

lääkäri, suojelusrokotuksen keksijä. Toimiessaan
käytännöllisenä lääkärinä Sodburyssa J. oli kan-

san keskuudessa siellä val-

linneen luulon johtamana
tullut siihen käsitykseen, että

olisi olemassa jonkinlainen
vastustussuhde lehmärokon
ja ihmisessä ilmenevän ison-

rokon välillä. V. 1796 J. sai

tilaisuuden kerran tehdä ko-

keen asian ratkaisemiseksi

ja kaksi vuotta myöhemmin
hänen onnistui todentaa kek-

sintönsä pätevyys. Koke-
muksensa suojelusrokotuksen
merkityksestä isonrokon tu-

hojen vastustamiseksi hän on
esittänyt julkaisuissaan „An inquiry into the

causes and effects of the cow-pox, or variolse vac-

cinae" (1798) ja „Further observations on the va-

riolse vaccinae" (1799). vrt. Rokotus.
M. OB.

Jenny-kone (engl. spinning jenny), tavallisen

rukin jälkeen vanhin onnistunut kehruukone. Sen
keksi James Har-
greaves (ks. t.)

1763-67. Alussa se

käsitti 30 kierrutinta,

mutta vähän paran-
nettuna yksi tyttö

saattoi tällä koneella

kehräten hoitaa 80-

120 kierrutinta. Sen
avulla kehrättiin suo-

rastaan karstapuolille

1. karstabobineille

muodostetut hahtuat. J.-koneesta on myöhemmin
kehittynyt selfactori-(itsekehrääjä) 1. muulikone.

E. J. 8.

Jens Andersen Beldenak (k. 1537), tansk.
piispa, oli Fyenin piispana 1501-29, tuli 1520
Kristian Il-.n mukana Ruotsiin, sai Ruotsin valta-

neuvoston tunnustamaan Kristianin perintöoikeu-
den Ruotsin kruunuun ja oli sen tuomioistuimen
jäsenenä, joka tuomitsi Sten Sture nuoremman
y. m. kerettiläisyydestä. Sai palkaksi Strengnäsin
piispanistuimen ja oli sen hallituksen jäsen,

jonka tuli Kristianin maasta lähdettyä kukistaa
Kustaa Vaasan johtama kapina, mutta palasi pian
Tanskaan ja kuoli monia vaiheita koettuaan Lyy-
pekissä. ,7. F.

Jenseits von gut und böse [jenzäita fon gut
unt bözej, ,,tuolla puolen hyvän ja pahan", saks.

filosofin F. W. Nietzschen 18S6 ilmestyneen teok-
sen nimi, joka on muuttunut yleiseksi lausepar-
reksi.

Jensen [-nzdn], Adolf (1837-79), saks. sävel-

täjä, Lisztin ja Gadeu oppilas. Toimittuaan

Jenny-kehruukoneen alku-
peräinen muoto.

1860-66 Königsbergissä musiikin opettajana J.

siirtyi Berliiniin Tausigin pianistiopistoon, mutta
vetäytyi heikontuneen terveytensä tähden sieltä

pian yksinäisyyteen. Säveltäjänä J. oli lyyrikko,
sekä soololaulun että pianon alalla. /. K.

Jensen, Alfred (s. 1859) ruots. kirjailija,

oli, lopetettuaan opintonsa Upsalan yliopistossa,

sanomalehtimiehenä, matkusteli paljon slaavilai-

sissa maissa ja tuli 1901 Ruotsin akatemian No-
bel-instituutin jäseneksi. J. on kääntänyt useita

parhaimpien slaavilaisten kirjailijain, kuten Mic-
kie\viczin, Svatopluk Cechin, Puskinin, Gogolin

y. m. teoksia ruotsin kielelle sekä kirjoittanut

matkakertomuksia, kuvauksia ja tutkielmia slaa-

vilaisten kansain sivistyselämästä (,,Slavia"

1896-7; „Rysk kulturhistoria", 3 os. 1908 y. m.)

ja kirjallisuudesta („Ryska skaldeporträtt" 1898;
,,Gundulic und sein Osman", 1900 ; lukuisia kir-

joituksia ruots. tietosanakirjassa ,,Nordisk fa-

miljebok" y. m.) sekä julkaissut omia runokokoel-
mia (,,Pä fjärran stig", 1893; ,,Nya dikter",

1895; „Färdeminnen", 1907). J. J. M.
Jensen, Johannes Vilhelm (s. 1873),

tansk. kirjailija, alkoi ensin opiskella lääketie-

dettä, mutta antautui pian kirjalliselle uralle,

kohoten nuoremman tanskalaisen kirjailijapolven

johtajaksi. Hänen nimensä liittyy erottamatto-

masti ..juuttilaiseen liikkeeseen*'. Vähemmän kuin
aatteillaan hän hämmästyttää kynänsä rohkeu-

della, mielikuvituksensa rikkaudella ja esitysta-

pansa voimalla. Aiheensa hän valitsee kaikilta

maailman ääriltä, ja hänen myöhemmässä tuo-

tannossaan kulkevat romanttiset ja naturalisti-

set suunnat rinnatusten. Hänen esikoisteoksensa

,,Danskere" (1896) kuvaa opiskelevan nuorison

useinkin surkeita olosuhteita. „Himmerlands-
historier" (2 nid. 1898 ja 1904) ovat tavattoman
tuoreita ja tarkalla huomiokyvyllä piirrettyjä

kuvauksia hänen kotiseudultaan. ,.Einar Elkser"

(1898), hänen itsetunnustuksensa, pikemmin vain

hämmästyttävä kuin miellyttävä teos, kuvaa 80-

luvun tyypillisiä hahmoja; kolmiosainen historial-

linen romaani, ,,Kongens fald", I: „Foraarets

dod" (1899), II: „Den store sommer" (1900) ja

III: ,,Vinteren" (1901) kuvaa Kristian II :n aikaa.

Goottilaisgermaanilaisia rotuominaisuuksia hän
kuvaa teoksissaan „Den gotiske renaissance"

(1901) ja ,,Den ny verden. Til belysning af nor-

disk bondekultur" (1906). „Bri3een" (1908) on ku-

vaus jääkaudelta ja ensimäisestä ihmisestä. Ko-
neiden ja tekniikan voimaa hän on kuvannut
aiheiltaan ameriikkalaisissa teoksissaan „Madame
D'Ora" (1904) ja „Hjulet" (1905). Matkakuvauk-
sia ovat ,,Skovene" (1904), ,,Exotiske noveller"

(1905) ja „Singaporenoveller" (1907). Hänen
muista teoksistaan mainittakoon: ,,Intermezzo"

(1899), runovihko „Digte" (1906), kokoelmat
„Myther og jagter" (1907), „Nye myther" (1908)

sekä .,Lille Ahasverus" (1909) ja„Myther" (1910).

H. S.

Jensen, Peter (s. 1861), saks. orientalisti,

prof. Marburgissa, on julkaissut ,,Kosmologie der

Babylonier" (1890), ,,Hittiter und Armenier"

(1898), „Assyrisch-Babylonische Mythen und
Epen" (1900), „Das Gilgames Epos in der Welt-

literatur" (1906) y. m. K. T-t.

Jepua (ruots. Jeppo). 1. Kunta, Vaasan 1.,

Lapuan khlak., Uudenkaarlepyyn-Jepuau-Munsa-
lan nimismiesp. ; kirkolle Jepuan asemalta 1'/»
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km ; 164,rkm^ joista viljeltyä maata 2,735 ha
(1901) ; 19"/34 manttaalia, talonsavuja 176, tor-

pansavuja 20 ja muita savuja 197 ; 2,458 as. (1907)

,

joista suomenkielisiä n. 8 ^ ; 284 hevosta, 1,155

nautaa (1908). — Kansakouluja 1 (opett. 2). —
J:n verkatehdas (1901), J:n villakehruutehdas

(1895), useita myllyjä, Finskarsin vesisaha(1894)
ja Silfvastin saha (1903). 2. Seurakunta,
Uudenkaarlepyyn kappeli, Turun arkkihiippak.,

Pietarsaaren rovastik. ; ennen rukoushuonekunta,
kappeliksi (Keis. k. "/i 1867), erotettava omaksi
klirakunnaksi (K. Sen. päätös "/a 1906). Kirkko
puusta (rak. 1861). K. S.

Jepuan villankeliruutelidas (omistaja C. J.

von Essen), Jepuan pitäjässä Vj^ km Jepuan
rautatien-asemalta, Lapuanjoessa olevan Mjöl-

narsforsin kosken (putouskorkeus 3,5 m, 384
hevosvoim.) äärellä, Kiitolan ^/ig mantt:n tilalla.

Tänne perusti C. J. von Essen 1881 soddyteh-

taan, 1895 villaukehruutehtaan, joka 1905 laa-

jennettiin kutomo- ja apretuuri-osastolla. Lai-

tos käy koskesta 2 turbiinilla (80 hevosvoim.)

otetulla voimalla. Valmistus: lankoja, pukukan-
kaita, huopapeitteitä ja saaleja (40,800 kg lan-

koja, 9,400 kudottua tavaraa) , arvo 268.000 mk
(1882): 1,800 mk, 1,900: 130,000 mk). Tehtaassa
kehruutetaau laajalti Pohjanmaalla (asiamiehiä

112 seurakunnassa) kotitarvelankaa. — Työ-
väestö 50 henkeä (1910). E. E. K.

Jerechini ks. Johannes Jerechini.
Jeremia (hepr. jirmdjahu, todennäköisesti -

„Jahve perustaa") , Israelin suuri profeetta, oli ko-

toisin Anatot nimisestä pienestä pappiskaupun-
gista lähellä Jerusalemia. Hän näkyy polveu-

tuvan Davidin papista Abjatarista ja lienee syn-

tynyt 650 vaiheilla e. Kr. Hänen isänsä Hilkia

kuului Anatolin papistoon. Jahve kutsuu Jere-

mian profeetakseen kuningas Jo-sian (ks. t.)

13:nteua hallitusvuotena (625 e. Kr.). Tällöin

J. oli vielä nuori (Jer. la). Ensin hän näyttää
vaikuttaneen etupäässä kotikaupungissaan, sit-

ten Jerusalemissa. Hänen suhteestaan Josian
aikuisiin tapahtumiin ei meillä ole sanottavia

tietoja ja hänen kantansa Josian jumalanpalve-
lusuudistukseenkin on hämärä. Tunnetuin osa hä-

nen julkista vaikutustaan sattuu kuningas Joja-

kimin (607-597) ja kuningas Zedekian (596-586)

aikoihin. Edellisen hallitessa valtaan päässeen

uskonnollisen taantumuksen aikana J. joutui an-

karan vainon alaiseksi ja oli vähällä menettää
henkensä. Papit ja valheprofeetat syyttivät häntä
temppelin pyhyyden loukkaamisesta, ja J. töin

tuskin pelastui kuolemantuomiosta. Jonkun ajan

kuluttua hän saneli ystävälleen ja hengenheimo-
laiselleen B a r u k i 1 1 e kaikki siihenastiset en-

nustuksensa ja Baruk kirjoitti ne muistiin. Mutta
kun siten syntyneen kirjakäärön sisälh's luet-

tiin kuningas Jojakimille, vimmastui tämä siitä

niin, että heitti kirjakäärön salissaan palavaan

tuleen ja käski ottamaan kiinni J:n ja Barukin.

Osa kuninkaan ympäri.stöä oli kuitenkin näille

suosiollinen, ja niin J. ja Baruk ehtivät ajoissa

piilottautua ja pelastuivat. Myöhemmin he sit-

ten laativat jälleen kuntoon J:n en nustu.skokoel-

man ja lisäsivät siihen uusiakin (Jer. 36). —
Kuningas Zedekian aikana J. parilaansa mukaan
koetti vastustaa kapinanhankkeita Babyloniaa

vastaan. Mutta J:n varoituksista ja ennustuk-

sista ei välitetty. Jerusalemin piirityksen aikana

J. neuvoi Zedekiaa antautumaan, jotta pahin tur-

mio olisi vältetty, mutta tämän valtiollisen vakau
muksensa tähden hän joutui kansalliskiihkoisen
sotapuolueen ankariin vihoihin, — leimattiinpa
isänmaan kavaltajaksikin. J:n syyttömyys-vakuu-
tuksista huolimatta hänet heitettiin vankeuteen.
Vasta Jerusalemin kukistuttua (586 e. Kr.) kal-

dealaiset päästivät J:n vapaaksi ja sallivat hänen
joko liittyä maanpakolaisiin Babyloniaan vietä-

väksi tai jäädä kotimaahan. Hän valitsi jälkimäi-
sen ehdon. Kun pääjoukko Juudan väestöä päätti
siirtyä Egyptiin, pakotettiin J. seuraamaan
mukana. Egyptissä tapaamme hänet vielä kerran
taistelemassa juutalaisten naisten epäjumalan-
palvelusta vastaan (Jer. 44is) • Sitten hän häviää
historian näyttämöltä, ja myöhäsyntyinen legenda
kertoo, että J:n kivittivät hänen omat kansa-
laisensa.

Luonteeltaan J. oli hellätunteinen ja rauhaa
rakastava. Siksi tuntui hänestä perin raskaalta
se tehtävä, jonka hän oli Jahvelta saanut, hä-

nen kun näet täytyi nousta taisteluun Juudan
päämiehiä, kuninkaita ja koko kansaa vastaan
ja julistaa hellästi rakastamansa isänmaan hä-

viötä. Hän rukoili kansansa puolesta hartaasti

toivoen, että kansa katuisi pahuuttaan, jotta

Jahve voisi kääntää pois uhkaavan onnettomuu-
den. Mutta samalla hänen aina täytyi tunnus-
taa, että hän pyysi mahdottomia. Vasta uudelta

sukukunnalta, jolla oli toinen mieli ja toinen sy-

dän kuin hänen aikalaisillaan, J. toivoi valtiol-

lista ja yhteiskunnallista uudistusta (vrt. Jer. 43

seur., 3I33 seur.). Yleensä on J:n inhimillisten tun-

teiden ja uskonnollisen vakaumuksen välillä val-

linnut syvä ristiriita, ja siinä hän juuri on näyt-

täytynyt oikeaksi Jahven profeetaksi, ettei hän
tässä ristiriidassa sortunut, vaan on vainosta, vää-

rinkäsityksestä ja huonosta ulkonaisesta menes-
tyksestä huolimatta uskollisesti täyttänyt tehtä-

vänsä. Hänen uskonnollinen, valtiollinen ja yh-

teiskunnallinen ihanteensa oli toinen kuin hänen
aikalaistensa, ja siksi nämä eivät häntä ymmärtä-
neet. Toisin jälkimaailma. Jo myöhempi juuta-

laisuus on täynnä ihailua J:n suurenmoista mart-

tyyripersoonaa kohtaan. Hänestä tuli tavallaan

kärsivän Vapahtajan esikuva. Hänen nimeensä liit-

tyi kokonainen kirjallisuus ja hänestä tuli pyhi-

mys, joka lakkaamatta rukoilee kansansa ja pyhän
kaupungin puolesta (vrt. Jes. 53, 2 Aikak. 36^
seur., Dan. 9, seur., 2 Makkab. 2,-,3, 15,3-i„ Matt.

16», 27»)

.

Yleensä on meille Jeremiasta säilynyt enemmän
tietoja kuin mistään muusta V:n T:n profeetasta.

Jeremian kirja sisältää näet jo suuren jou-

kon tärkeitä ja täysin luotettavia tietoja hänestä.

Jojakimin poltattama J:n runomuotoinen ennus-

tuskckoelma (Barukin muistiinpanot) on nykyi-

sen Jeremian kirjan pohjana. Sen osittainen ha-

jaannus johtuu parhaasta päästä siitä seikasta,

että sen pääaineksia on aikojen kuluessa eri

tavoin yhteen sommiteltu ja että nykyinen kirja

yleensä on pitkän, monivaiheisen toimitustj^ön

tulos. Sen näemme m. m. siitä suuresta eroavai-

suudesta, joka on heprean- ja kreikankielisen J:n
kirjan välillä. Jälkimäinen on näet edellistä mel-

koista lyhyempi ja sen lukujen järjestyskin on

erilainen. Jeremian valitusvirret eivät

sen sijaan todennäköisesti ole J:n kirjoittamia,

sillä niiden sisällys ei eräissä kohdin sovellu J:n
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yleiseen kantaan. Heprealaisessa alkutekstissä

ei olekkaan nimitystä ,.Jeremian valitusvirret",

vaan vastaavan runokokoelman nimenä esiintyy

sen ensimäinen sana ekä (suom. ,.kuinka"). Sitä-

vastoin kreikkalaisessa käännöksessä tapaamme
päällekirjoituksen threnoi (lat. lamentationes =

valitusvirret) ja suorasanaisen johdannon, jossa

J. sanotaan puheenalaisten valituslaulujen teki-

jäksi. [J:n kirjan sangen lukuisista kommentaa-
reista mainittakoon: K. H. Graf, ..Der Prophet

Jeremia erklärt" (1862) ; F. Giesebrecht, „Das
Buch Jeremia" (1894) : B. Duhm, „Das Buch Je-

remia" (1901) ; W. Erbt, ,,Jeremia und seine

Zeit" (1902) : C. H. Cornill, ,.Das Buch Jeremia"

(1905). — Jeremian elämää ja persoonallisuutta

käsittelevät m. m. F. Kostiin, ,,Jesaja und Jeremia"

(1879) ; T. K. Cheyne, „Jeremiah, his life and ti-

mes" (1904) ; K. Marti, „Der Prophet Jeremia von

Anatot" (1889) ; M. Lazarus ,,Der Prophet Jere-

mias" (1894). A. F. Puukko, „Jeremian suh-

teesta aikalaisiinsa" (1904, ylipainos Hist.-aik.

k:sta) ja »Israelin profeettain sosiaaliset mieli-

piteet" (1907 siv. 40-48) . — Jeremian valitusvir-

sistä M. Löhr. „Die Klagelieder des Jeremia"

(1894).] A. F. P-o.

Jeremiadi, valitusvirsi, vrt. Jeremia.
Jeremian valitusvirret ks. Jeremia.
Jeremias ks. Jeremia.
Jeremias Gotthelf, kirjailijanimi, ks. B i t-

z i u s.

Jerez-viini [herep-], englantilaisten sherry
(ks. t.).

Jerez de la Frontera [herefp-] 1. X e r e s,

piirikunnan kaupunki Espanjassa, Cadizin pro-

vinssissa Andalusiassa, rautatien varrella; 53,000

as. (1900).-— Kaunis kaupunki, kadut leveät, mau-
rilainen kastelli, 10 kirkkoa, teatteri, kirjasto. Vii-

ninviljelystä ja viinikauppaa, etupäässä Englan-

tiin. — J. on ikivanha kaupunki ; roomalaiset pe-

rustivat siirtolansa Hasta Eegian paikalla

olleen iberiläisen kaupungin luo. — Täällä maa-
han hyökänneet arabialaiset voittivat ruhtinaansa

Tarikin johdolla tulisessa taistelussa 19-25 p. hei-

näk. 711 länsigootit. V. 1265 valloitettiin J. ta-

kaisin maureilta. E. E. K.
Jergeni (< kalmuk. er^re = jyrkänne) , itään

jyrkemmin, länteen loiva.sti kaltautuva, etelä-poh-

joista kulkeva maanselänne Volgan ja Manytsin
välissä, raja Kaspian- ja Donin-arojen välillä. Pi-

tuus n. 300 km, korkein kohta 194 m yi. merenp.

J. on Volgan vuorirannan jatkoa. — Tunnettu
vanhalla ajalla nimellä Hippici montes.

E. E. K.
Jerichau. 1. JensAdolfJ. (1816-83) , tansk.

kuvanveirstäjä, aikoi ensin maalaajaksi opiskellen

Kööpenhaminan taideakatemiassa, mutta muutti
sitten saman laitoksen kuvanveisto-osastolle. Siir-

ryttyään Roomaan 1838 hän eli ensi ajat suuressa

puutteessa, mutta sai kumminkin 1845 valmiiksi

ensimäisen pääteoksensa ,,Herkules ja Hebe",
jonka Kristian VIII veistätti marmorista. Seur.

v:lta on erittäin plastillinen ja voimakas „Pant-
terin pyydystäjä", jota on useita kappaleita mar-
morista ja yksi pronssista (Kööpenhaminan taide-

mu.seossa) . V. 1849 hän muovaili kauniin ryh-

mänsä „Adam ja Eeva jälkeen syntiinlankeemuk-
sen", ja sam. v. hän muutti takaisin Tanskaan,
jossa hän yhä lisääntyvästä raskasmielisyydes-

tään huolimatta loi sarjan eteviä teoksia. Niistä

ovat huomattavimmat ,,David", suuri pystykuva
Kööpenhaminan Frue-kirkon edessä sekä sähkö-

magnetismin keksijän H. C. 0rstedin muistopat-

sas (1871). Pienempiä veistoksia ovat ,,Orjatar

kahleissa" (1852), „Kylpeviä tyttöjä", „Flora"

sekä korkokuvat ,,Orfeus", „Odysseus ja Nau-
sikaa" sekä ,,Hektorin ja Ajaksin kaksintaistelu"

(1879-80). Useimmat hänen teoksensa ovat Köö-
penhaminan glyptoteekissa. [N. Bögh, „Erind-

ringer af og om J. A. J." (1884).]

2. Elisabeth Maria Anna J., s. B au-
ra an n (1819-81), saks.-tansk. maalaajatar, edel-

lisen puoliso v:sta 1846, opiskeli Diisseldorfissa ja

Roomassa. Monien voimakkaasti piirrettyjen,

vaikka väreiltään kylmien laatukuviensa aiheet

hän valitsi matkoillaan eri maiden kansanelämästä.
Kööpenhaminan taidemuseossa ja glyptoteekissa

on joukko hänen taulujaan, kuten »Haavoitettu

sotilas" (1868), ,,Tanska" (nainen, kädessä miekka
ja lippu, 1851), ,,Graziella", ,,Italialainen äiti lap-

sineen", ,,Merenneito" (1873), niinikään Ruot-

sin ja Berliinin museoissa. Paitsi maalausta hän
harjoitti myöskin laulua ja ruuoilua ja julkaisi

painosta pari muistelmakokoelmaa: „Ungdoms-
erindringer" ja ..Brogede reisebilleder". F. L.

Jeriko (hepr. Jerikhö) , muinainen kanaanilai-

nen kaupunki Jordanin laaksossa Kuolleen-meren
läheisyydessä, Karantal-vuoreu juuressa. Kun
heprealaiset saapuivat Palestiinaan, oli J. lujasti

linnoitettu, kuten Raamatun kertomus sen ihmeel-

lisestä valloituksesta Josuan johdolla osoittaa

(Jos. 6) ja prof. Sellinin 1907 aloittamat kai-

vaukset todistavat. Paikkakunnan vesi rikkaus

ja ihana ilmasto, joka johtuu siitä, että se on

250 m Välimeren pintaa alempana, tekivät am-
moisista ajoista J:n kuuluisaksi kasvullisuudes-

taan ja kasvistostaan, jemmoista muuten tava-

taan ainoastaan kauempana etelässä. Sen pal-

sami-istutukset olivat olemassa vielä roomalais-

ajalla, sen kuuluisat taatelipalmulehdot hävisivät

vasta keskiajalla. Nykyinen J. (arab. Ertkhä)
syntyi vasta ristiretkien aikakaudella ja sijaitsee

lähempänä Jordania. Se on mitätön, kurja kylä,

jonka asukkaat (n. 300 henkeä) eiväi ole hyvässä
maineessa. K. T-t.

Jerikon-ruusu, nimitys, joka tarkoittaa kah-

takin kasvia, Anastatica hierochu7iticaa. ja Aste-

riscus pygmceusia., jotka

molemmat kasvavat Pohj.-

Afrikan ja Länsi-Aasian
erämaissa. Jälkimäinen,
oikea j., on puutunut,

matala mykerökukkainen,
jonka hygroskooppiset
kehtosuomut kuivuudessa
käpertyvät pähkyläin yli,

kosteudessa uudestaan
avautuvat. Edellisen, joka
on ristikukkainen, haarat
lähtevät heti juurennis-

kasta, puutuvat ja kään-
tyvät hedelmän kypsyessä
sisäänpäin, jolloin kasvi

on noin nyrkinkokoisena
pallerona, jonka tuuli kis-

koo irti hiekasta ja len-

nättää pitkät matkat. Sateen sattuessa tai kas-

vin joutuessa kosteaan paikkaan oikenevat haa-

rat, hedelmä aukeaa, ja siemenet karisevat maa-

Anastatica hierochuntica.

a lehdellinen oksa,
b kukka.
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han, missä itävät. Axikeamis- ja sulkeutumis-
kykynsä j. säilyttää vielä kuoltuaankin.

J. A. W.
Jeristunturi, n. 650 m korkea vuori Jeris-

järven itärannalla Kittilässä, Pallastunturista pa-

rin penikulman päässä, siitä kaakkoon. K. S.

Jermak Timofejevits [-a'k -fe'-} (k. 1584),
Siperian valloittaja, ven. kansallissankari. Oli

ensin Volgalla rosvoilevan kasakkajoukon ata-

maanina, astui 1579 Stroganovien ruhtinaitten

palvelukseen Siperian rajaseudulla, lähti 1581

n. SOO miehen kanssa retkeilemään Siperiaan

;

valloitti tataari-kaanin Kutsumin pääkaupungin
S i b i r j i n 1582, sekä monta muuta kaupunkia
Irtysin toisella puolella asti. Hän tarjosi nyt
valtaamansa alueet tsaari Iivana Julmalle. J.

T:n hukuttua Irtysiin ja kasakkajoukkoj en supis-

tuttua vähiin, täytyi valloittajan heittää Siperia

jälleen Kutsumin käsiin, jolta se kuitenkin vuo-

den kuluttua valloitettiin takaisin. E. E. K.
Jermolov [-nio'-], Aleksei Sergejevits

(s. 1846), ven. virkamies ja maatalouskirjailija,

tuli 1883 osastopäälliköksi raha-asiainministe-

riöön, 1892 raha-asiainministerin apulaiseksi ja

1893 päälliköksi domeeni-ministeriöön saaden teh-

täväkseen muodostaa tämän ministeriön maanvil-
jelysministeriöksi; oli 1894-1905 Venäjän ensi-

mäisenä maauviljelysministerinä ; valtakunnan-
neuvoston jäsen; julkaissut useita maanviljelys-
kemiallisia ja maataloudellisia kirjoituksia, m. m.
ranskaksi ,,Memoire sur la production agricole

de la Russie" (1878).

Jernberg [järniärjj, August (1826-96)

,

ruots. taidemaalari, opiskeli ensin Tukholmassa,
sitten Pariisissa Couturen johdolla ja v:sta 1854
Diisseldorfissa. Hän maalasi aluksi uskonnollisia

ja historiallisia kuvia: ,,Laupias samarialainen",

„Kristus puhdistaa temppelin" (Gööteporin mu-
seossa)

,
„Eerik XIV vankilassa" y. m. ; siirtyi

sittemmin varsinaisen laatumaalauksen alalle.

Siihen kuuluvat m. m. hänen teoksensa: ,,Westfa-

lilaiset markkinat", ,,Lainaaja", ,,Nouseva kyky"
(kumpikin Gööteporin mus.), ,,Ensi koulumatka"
(Wienissä) ,

„Särkynyt piippu", ,,Tanssiva karhu",

»Kissanpojan kanssa leikkiviä lapsia" (Tukhol-

man kansallisgalleriassa). Värikäsittelyssään hän
osoitti sekä hienoa aistia että alkuperäisyyttä.

F. L.

Jerndorff [järn-J, AugustAndreas (1846-

1906) , tansk. taidemaalari, opiskeli Kööpenha-
minan taideakatemiassa ja myöhemmin ulko-

mailla. Hän oli hyvin monipuolinen taiteilija,

harjoittaen maisema-, muotokuva- ja monument-
taalista seinämaalausta, vieläpä kirjain kuvitta-

mistakin ja taideteollisuusmallien sommittelua.

Kööpenhaminan yliopiston eteiseen hän maalasi

„Apollon lohikäärmeen surmaajana". Hänen
muista teoksistaan ovat mainittavia m. m. ur-

kujensoittaja Matthison-Hansenin muotokuva,
„Nuori, puoleksi verhottu nainen", joukko mai-

semia sekä kuvat Grundtvigin satukokoelmaan
j.Folkeseventyr". Hän oli luonteeltaan haaveel-

linen, lahjoiltaan kyvykäs ja tekotavaltaan pe-

rusteellinen taiteilija. F. L.

Jernström [järn-J, Johannes (1844-1903),

agronomi, tuli, suoritettuaan ammattiopintonsa
Mustialassa (1865-67) ja opiskeltuaan senjälkeen

maataloutta ulkomailla, ensin tilanhoitajaksi ja

sitten tilanvuokraajaksi, mutta päätyönsä hän

suoritti kuitenkin Uudenmaan ja Hämeen läänin
maanviljelysseuran sihteerinä (19 vuotta) sekä
maatalouslehtien toimittajana. V. 1879 J. toimitti

„Landtmannen", vv. 1880-97 „Biet" sekä 1899-1900
,,Landtbrukaren" uimista aikakauslehteä. Varsin-
kin ,,Biet" oli etevästi toimitettu, sillä J:llä it-

sellään oli laajat tiedot ja hänen onnistui leh-

teensä keräämään maamme huomatuimmat hen-
kilöt maatalouden alalla. Taloudellisten vaikeuk-
sien tähden J:n täytyi lopultakin luopua lehtipuu-
histaan. J. E. S.

Jerobeam (hepr. järoVäm), kahden Israelin

kuninkaan nimi. 1. J., Nebatin poika, efraimi-

lainen, oli katsastusmiehenä Salomon rakennus-
töissä, yritti nostaa verorasituksesta tyytymät-
tömän kansan kapinaan, mutta oli pakotettu
pakenemaan Egyptiin faarao §osenk I:n (Sisa-

kin) turviin (1 Kun. ll28-4o)- Salomon kuoltua
hän palasi kotimaahansa ja valittiin pohjoisten
heimojen kuninkaaksi, kun nämä v:n 937 vai-

heilla erosivat Juudasta (1 Kun. 12o(,). Jero-

beam I hallitsi 22 vuotta (937-915), ollen so-

dassa Juudan kuninkaan Rehabeamin kanssa.

Faarao Sosenkin ryöstöretki Juudaan (1 Kun.
1425 j* seur.) tapahtui todennäköisesti J:n ylly-

tyksestä. Jerusalemin temppelin vastapainoksi

J. muodosti Beetelin ja Danin ikivanhoista py-
häköistä valtakunnalleen virallisia palveluspaik-

koja ja pystytti niihin kultaisen, hedelmälli-

syyttä ja voimaa kuvaavan häränkuvan. J. ei

tahtonut sillä vierasta jumalaa palveltavaksi,

mutta yhtäkaikki hänen perustamansa kuvan-
palvelus edisti kansan pakanallisia taipumuksia
sekä loukkasi ^^^ooseksen uskonnon määräyksiä
ja henkeä. Tämä ,,J:n synti" liittyi lähtemät-

tömänä tahrana hänen nimeensä (1 Kun. I223-I420).

2. J. II, Joakseu poika, neljäs kuningas Jehun
hallitussuvusta, hallitsi 41 vuotta (781-741), ko-

hotti valtakuntansa Davidin aikuiseen loistoon,

laskien valtansa alle Syyrian etelä-osan ja Moa-
bin (2 Kun. 1423-29). Tämä valtakunnan laaje-

neminen ei ollut yksin J:n ansiota, vaan oli suu-

reksi osaksi seurauksena suotuisista olosuhteista,

Assyrialaiset olivat lamauttaneet Damaskoksen,
Israelin vanhan kilpailijan, mutta olivat liian

heikkoja ottaakseen vallan omiin käsiinsä. J:n
hallitusaika oli myöskin henki.sen kulttuurin ku-

koistusaika. Mutta uskonnoUis-siveellinen elämä
oli rappeutunut, niinkuin näemme Aamoksen ja

Hosean rankaisupuheista, jotka räikeällä tavalla

paljastavat J:n aikuisen Israelin, semminkin sen

yläluokan mädänneisyyden. Ar. H.

Jerome [zerö'm] ks. Bonaparte 10.

Jerome [dzero'um 1. dzersm], Jerome
Klapka (s. 1859), engl. humoristinen kirjai-

lija, toimi sanomalehtimiehenä yritettyään ensin

kirjanpitäjän-, opettajan- ja näyttelijänammat-

tia, mutta saavutettuaan teoksillaan suuren

kirjakauppamenestyksen antautui kokonaan kir-

jailijaksi. Hänen suuresta tuotannostaan mai-

nittakoon „0n the stage and off" (1888), „Idle

thoughts of an idle fellovv" (1889), „Three

men in a boat" (1889, myös suom.), „Diary

of a pilgrimage" (1891), „Sketches in lavender,

blue and green" (1897), „The second thoughts

of an idle fello\v" (1898), „Tliree men on the

bummel" (1900), osaksi omiin elämänvaiheisiin

perustuva kasvatusromaani „Paul Kelver" (1902)

ja näytelmä „Miss Hobbs".
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Jerrold [dzersld]. 1. Douglas William
J. (1803-57), engl. humoristi ja draamankirjoit-

taja, oli teatterinjohtajan poika, astui ensin meri-

väkeen, mutta rupesi sitten kirjailijaksi. Rat-

kaiseva menestys oli hänen huvinäytelmällään
„Blackeyed Susan", jota seurasi joutuisasti joukko
muita huvinäytelmiä, ilveilyjä ja melodraamoja.
Hänen muista kappaleistaan, joista useilla on

huomattava arvonsa, mainittakoon „The rent day",

„Time works wonders", „The bubble of the day",

,,Retired froni business". J:n teosten täydellinen

painos ilmestyi 1851-54 (8 nid.). J:n elämäker-

ran kirjoitti hänen poikansa.

2. William Blanchard J. (1826-84),

engl. kirjailija, edellisen poika, kirjoitti huvinäy-

telmiä, joista „As cool as a cucumber" (1850) on
pysynyt ohjelmistossa. Kansanvallan ja kansan-

omaisen monarkian yhtyminen oli J:n lempi-

aate, jota hän isänsä kuoltua ajoi ,,Lloyd's weekly
London newspaper" lehdessä. J. on sitäpaitsi

kirjoittanut matkakertomuksia ja romaaneja sekä

Napoleon III:n elämäkerran (1875-82, 4 nid.).

J. H-l.

Jersey [dz9zi], eteläisin ja suurin Ranskan
pohjoisrannikolla olevista. Englantiin kuuluvista

Kanaalin-saarista; 116 km^ 52,796 as. (1901),

joista paljon ranskalaisia. J. on 30 km lähim-

mästä ranskalaisesta, 140 km lähimmästä eng-

lantilaisesta satamasta. Se on hedelmällisten

multakerrosten peittämä, graniitti- ja syeniitti-

perustainen tasanko-maa, joka pohjoisrannikolla

nousee jyrkästi n. 100 m yi. merenp., kaltau-

tuen etelään käsin. — Metsää ei ole lainkaan,

57,7 % pinta-alasta on peltoa ja puutarhaa,

9,1 % niittyä (1902). Maanviljelys (vienti-

j

tavaroita Lontooseen etupäässä perunat, hedel-

mät, puutarhantuotteet) ja karjanlioito kiitet-

tyine lehmä- ja hevosrotuineen (hevosten vienti

huomattava) ovat pääelinkeinot. — Pääkaupunki
S:t H 6 1 i e r. — J:llä on oma, itsenäinen edus-

kuntansa, jossa 51 jäsentä. Hallitusta johtaa
„lieutenant-governor", jonka Englannin hallitus

nimittää. E. E. K.

Jersey City [dzBzi siti], kaupunki Yhdysval-
loissa, Ne\v Jerseyn valtiossa Hudson-joen var-

rella vastapäätä New Yorkia, sen esikaupunki.

267,779 as. (1910). Yliteyttä New Yorkin kanssa
ylläpitävät höyrylautat, siltaa ei ole, mutta joen-

alaisia tunneleita rakennetaan parhaillaan (1911).

J. C. on useimpien Xew Yorkista lähtevien rauta-

teitten päätekohta ; täällä myös ovat suurten
höyrylaivalinjojen (Cunard y. m.) maihinlasku-
satamat. — J. C:ssä on monenlaisia teollisuus-

laitoksia. E. E. K.

Jersey-karja [dz3zi-J ks. Lehmä.
Jerusalem, (hepr. jdrusälaim, kreik. Bierusa-

le'm, lat. llieroso'lyma, arab. el-Quds), muinai-
sen Juudan valtakunnan pääkaupunki, juutalai-

.sen uskonnon keskus ja kristinuskon kehto, si-

jaitsee Etelä-Palestiinan vuorenseljänteellä, sen
vedenjakajan itäpuolella (31° 47' pohj. leveyttä,
30° 15' itäistä pituutta Greenw.), 400 ha:n suu-
ruisella ylängöllä, joka on kolmelta puolelta sy-

vien Inaksojen rajoittama. Koillisessa ja idässä
on Kidronin laakso (hepr. nahal kidrön tai

ainoastaan han-nahal s. o. „laakso") 1. Vädi
Sitti Marjam, lännessä ja etelässä Hinnomin
laakso (hepr. ge bane hinnöm) 1. Vädi er-

Rabäbi. Ylängön kaakkoiskulmassa Hiobin kai-

von kohdalla yhtyvät molemmat laaksot jatkuen

sitten Vädi en-Näri'na (s. o. „Tulenlaaksona")
Kuolleelle-merelle, johon on J:sta 22 km. Itse

ylängön, jolla Jerusalem sijaitsee, halkaisee poh-
joisesta etelään kulkeva notkelma nimeltä el-Väd
(Tyropoion) jakaen sen kahteen kielekkeeseen.
Itäinen, joka on n. 1,800 m pitkä, kapea ja
äkkijyrkkä rinteiltään, muodostaa neljä kumpua.
Näistä on pohjoisin — el-Edhemlje — (777 m)
nykyisen kaupungin ulkopuolella. Seuraava
(769 m) käsittää kaupungin koillisen kulman,
jossa on muhamettilainen kortteli. Kolmannella
— es-Sahra — (744 m) sijaitsee Kubbet-es-
Sahra eli Kalliokirkko. Siitä lähtien vuori en-

sin alenee nopeasti, sitten vähitellen n. 640 m: iin

asti. Läntisen, n. 1,187 m pituisen kielekkeen
jakaa el-Väd-notkelman haara kahteen osaan.

Ylempi, n. s. luoteinen kumpu (n. 786 m), on
vedenjakajana olevassa vuorenseljänteessä kiinni;

sen rinteellä on Pyhän haudan kirkko. Alempi,
n. s. lounainen kumpu, muodostaa kolme poh-

joi-sesta etelään kulkevaa pengertä, jotka viet-

tävät itäänpäin. Ylimmäinen on korkeimmassa
kohdassaan 777 m. Täälläkin vuori alenee alene-

mistaan eteläänpäin n. 634 m:iin asti. J. on joka
taholla vuorten ympäröimä (Ps. 125,) : lännessä

Juudan vuoriston pääselänne (n. 819 m), poh-

joisessa Räs el-mesarif-kukkula (817 m), idässä

öljymäki (n. 820 m) ; etelässä Dzebel 'Abu Thor
1. Pahennuksen vuori (777 m). Ainoastaan kaa-

kossa aukenee vapaa näköala yli Juudan erä-

maan ja Kuolleen-meren Moabin korkealle vuori-

ylängölle. Juudan vuoret ovat kauttaaltaan

kalkki- ja liitumuodostumia (mesozooisen sarjan

liitusysteemi: senonista, turonista ja cenomanista
kalkkikiveä). Ne ovat yleensä karuja ja pal-

jaita; niin myöskin J:n ympäristössä, öljypuita

kasvaa siellä täällä varsinkin öljymäen rinteellä.

Viinimäkiä on vähän. Kidronin laaksossa on
moniaita luonnollisia puutarhoja, jotka kostuvat

Marian lähteestä — ainoasta lähteestä Jerusa-

lemin läheisyydessä. Muutamin paikoin tavataan

vähäisiä vilja- ja kasvisviljelyksiä. Laaksojen
pohjissa ja rinteillä kasvaa jonkun vorran ruohoa.

Sadekausi kestää seitsemän kuukautta, alkaen

lokakuusta ; sadepäiviä on keskimäärin 52. Run-
saimmin sataa tammikuussa. Sadetta tulee keski-

määrin 581,9 mm. Kylmimpänä aikana sataa

joskus luntakin, joka ei kuitenkaan pysy maassa
päivää kauemmin, paitsi vuorten huipuilla. Kyl-

min kuukausi on helmikuu (keskimäärin 8,8°C.),

kuumin elokuu (keskimäärin 24,5° C). Vuoden
keskimääräinen lämpö on 17,i° C. Tavallisin

tuuli on luoteinen, joka puhaltaa keskimäärin

114 päivää vuodessa. Kaakkoinen, kuuma ja hie-

noa hiekkaa kuljettava scirocco puhaltaa aika

ajoin huhti-, touko- ja lokakuussa. J:n ilmaa

kiitetään terveelliseksi, huolimatta kaupungissa
vallitsevasta likaisuudesta.

J. mainitaan historiassa ensi kerran 1400-lu-

vulla e. Kr. Amarna-kirjeiden (ks. A m a r n a)

joukossa on 7 tai 8, jotka Urusalimin s. o.

Jerusalemin ,,kuningas" Abdi Khiba on kirjoit-

tanut faarao Amenofis IV:lle. Niistä näkyy,

että J. oli näihin aikoihin, samoin kuin muut
Palestiinan kaupungit, Egyptin herruuden alai-

sena. Siinä oli varmasti jo silloin vahva lin-

noitus, joka suojeli pientä kaupunkia ja val-

litsi siihen kuuluvaa maa-aluetta. Myöhemmin
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— 2:sen vuosituhannen lopulla — J. esiintyy

jebuusilaisten — erään kanaanilaisen heimon —
hallussa. Heiltä sen riisti David, jonka onnistui

valloittaa Sionin vuorilinnoitus (2 Sam. 5, 6 ja

seur.). Sion sijaitsee perintätiedon mukaan lou-

naisella kummulla, mutta epäilemättä ne tutki-

jat ovat oikeassa, jotka sijoittavat sen itäisen

kielekkeen eteläpäähän. Todistettavasti tämän
muinoin erotti nykyisestä es-Sahra kummusta
laakso, jotenka se joka taholta eristettynä oli

jyrkkine rinteineen hyvin suojattu. Sitä paitsi

sen juurella oli lähiseutujen ainoa lähde. Näin
ollen on täysin ymmärrettävissä, että linnoitus

oli rakennettu tälle kaakkoiselle kummulle,
vaikka se olikin muita matalampi. David asettui

asumaan jebuusilaisten linnoitukseen, jota siitä

lähtien sanottiin Davidin linnaksi, vahvistaen
kukkulan varustuksia ja rakentaen sinne itsel-

leen, hoviväelleen ja henkivartiostolleen asumuk-
sia (2 Sam. 5j,). Davidin asunto, joka oli foi-

nikialaisten käsityöläisten rakentama, sijaitsi ehkä
penkereellä kukkulan läntisessä laidassa; alem-
pana, kallioon hakattuina, olivat hänen teettä-

raänsä perhehaudat. Linnan alueella oli myös
telttapyhäkkö, jossa liitonarkkua säilytettiin (2

Sam. 612-17). Linnoituksen ulkopuolella olivat yk-

sityisten kaupunkilaisten asunnot. Todennäköi-
sesti olivat jo Davidin aikana myöskin lounaisen
kummun rinteet asutut. Sinne näkyvät Davidin
voittamat jebuusilaiset asettuneen (Jos. 15g; 18i„).

J:sta tuli Davidin perustaman Israelin valta-

kunnan pääkaupunki. Se oli asemansa puolesta
siihen monessa suhteessa erittäin sopiva. Salomo
kohotti J:n loistoon. Hän rakensi itäiselle kuk-
kulalle sarjan komeita rakennuksia: temppelin
(ks. Salomon temppeli) korkeimmalle kum-
mulle, Araunan puimatantereelle, jonne jo David
oli pystyttänyt alttarin (2 Sam. 2435), sen ala-

puolelle eteläänpäin palatsit itselleen ja kuningat-
tarelle — faaraon tyttärelle — ynnä ,,Oikeus-

eli valtaistuinsalin" ja „Libanonin metsän huo-
neen" (1 Kun. Gi-Tji). Kaikki nämä rakennuk-
set, jotka kohosivat penkereittäin toinen toistaan

ylemmäksi Davidin linnasta pohjoiseen, olivat

kartanoineen yhteisen vankan muurin ympäröi-
mät, muodostaen lujan linnoituksen. Älyöskin J:n
vanlioja varustuksia Salomo vahvisti ja täydensi

(1 Kun. 9i5-m; Hjt)- Salomon rakentama ym-
pärysmuuri (1 Kun. 3j; 9,5) sulki piiriinsä toden-

näköisesti myöskin jo lounaisen kukkulan. Suu-
rempia rakennustöitä mainitaan sen jälkeen vasta
Hiskian ajoilta. Tämä rakennutti toisen muurin
(2 Aik. 325) sen uuden kaupunginosan suojaa-

miseksi, joka oli syntynyt luoteiselle kummulle
ja Tyropoion-laakson pohjoiseen päähän. Hiskian
ajoilta on mainittava myös suurenmoinen vesi-

johtolaitos, joka Sionin vuoren läpi puhkaistun
tunnelin kautta johti veden Marian eli Giihon-
lähteestä kaupunkiin (2 Kun. 2O20; 2 Aik. 32,,„)

.

V. 587-6 Jerusalem Nebukadnesarin valloitta-

mana joutui häviön omaksi: temppeli, kuninkaan
linna ynnä kaikki kaupungin talot poltettiin

poroksi ja muurit hajoitettiin (2 Kun. 25o ja

seur.). Kaupunki oli kauan rauniona. Kyyroksen
toisena hallitusvuonna palasivat sinne ensimäi-

set maanpakolaiset (Esr. 284 ; Neh. 7^) , mutta
vasta 516 valmistui uusi temppelirakennus. Ai-

noastaan vähitellen ja vaivoin J. pääsi kohoa-
maan raunioistaan. 5:nnen vuosis. keskivaiheissa

se sai voimakkaan kohottajan Nehemiasta, jonka
onnistui rakentaa uudestaan muurit (Neh. 3 ja
seur.) . Kaupungin elpymisestä seur. vuosisatoina
puuttuu tarkempia tietoja. Ylipappi Siimonista,
joka eli 2:seu vuosis. alussa, kerrotaan, että hän
varusti temppeliä, korjautti muureja ja kaivautti
J:iin suuren lammikon (Siir. SOj-^) . Antiokhos
Epiphanes antoi 168 e. Kr. linnoittaa itäisen

kukkulan eteläisen kärjen — muinaisen Sionin —
sijoittaen sinne syyrialaista linnaväkeä (1 Makk.
l-a ja seur.). Tästä Akra nimisestä linnoituksesta
tuli vaarallinen naapuri temppelille, jonka alueen
Juudas Makkabealainen siitä syystä varusti kor-
keilla muureilla ja torneilla (1 IMakk. 46o; 6,).

Vihdoin 142 e. Kr. Siimon Makkabealainen sai
Akran valtaansa (1 Makk. 1341,-32; 143„ ja seur.).

Myöhemmin se hävitettiin J:n turvalli-suudelle

vaarallisena (Josephoksen Ant. XIII Q^) . Sen
sijaan varustettiin edelleen temppelinpaikkaa,
josta tuli J:lle luja linnoitus. Hasmonealaiset
ruhtinaat rakensivat itselleen palatsin lounaisen
kukkulan rinteelle. Sen alapuolella oli Ksystos
niminen pilarihallien ympäröimä avonainen
paikka, josta kulki silta temppeliin. Herodes
Suuren hallitus on J:n rakennushistorian loisto-

aika. Kaupunki sai jonkun verran helleenisen
leiman. Sen eteläiseen laitaan rakennettiin teat-

teri ja amfiteatteri, luoteiseen kulmaan Herodek-
sen asunnoksi mitä upein linna, jota suojasi
kolme jykevää tornia — Phasael, Hippikus ja
Mariamne. Toisen lujan linnoituksen, Antonian,
hän varusti temppelin pohjoispuolelle. Itse temp-
peliä hän laajensi ja kaunisti varoja säästä-

mättä. Jeesuksen aikana J. komeine temppelei-
neen, palatseineen, pilarihalleineen, lukuisine tor-

neineen ja mahtavine muureineen epäilemättä teki

suurenmoisen vaikutuksen. Josephoksen tiedon-

annon mukaan J:n muurit olivat varustetut yh-
teensä 74 tornilla. Kaupungin yhä kasvaessa
polij öiseen päin Agrippa I ryhtyi rakennutta-
maan kolmatta ympärysmuuria, joka valmistui
vähää ennen J:n hävitystä 70 j. Kr. Siinä ilmoi-

tetaan olleen 90 tornia. J:n asukaslukua ajan-

laskumme alussa on arvioitu 200,000-250,000 hen-

geksi. -— J:n toinen hävitys oli miltei yhtä perin-

pohjainen kuin ensimäinen. Titus säästi ainoas-

taan kolme Herodeksen palatsiin kuuluvaa tor-

nia ja ympärysmuurin läntisen osan suojaksi

roomalaisen varusväen leirille. Asukkaat muutti-

vat suurimmaksi osaksi pois. Kaupunki oli puoli-

kuolleena keisari Hadrianuksen (117-138) aikoi-

hin asti. Tämä pyrki luomaan siihen uutta

eloa muodostamalla siitä roomalaisen siirtolan.

Juutalaiset nousivat Bar Kokban johdolla han-

ketta vastustamaan, mutta kapina kukistettiin

pian. J:sta tuli roomalainen siirtola nimellä

.^I^lia Capitolina ja sai jumalakseen Jupiter Capi-

tolinuksen, jolle rakennettiin pyhäkkö vanhan
juutalaisen temppelin paikalle. Kaikilta juuta-

laisilta kiellettiin kuolemanrangaistuksen uhalla

pääsy kaupunkiin. Miuirit rakennettiin uudes-

taan. Etelässä vedettiin muuri itäisen kukkulan
poikki, niin että tämän eteläisin kärki, jossa

vanha Davidin linna ja sittemmin Akra oli si-

jainnut, jäi sen ulkopuolelle. Kaupunki jaettiin

seitsemään alueeseen ja sai sen muodon, mikä
sillä pääasiassa vieläkin on. Pääkadut ja portit

ovat vähäisillä poikkeuksilla säilyneet niiltä

ajoilta muuttumatta.
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Kristityiltä oleskelu J:ssa ei ollut kielletty.

Heidän seurakuntansa oli siellä pian hävityksen
jälkeen jälleen järjestynyt. Kokoushuoneena oli

sillä evankelista Johannes Markuksen äidin Ma-
rian talo (Ap. t. 12i3j-,7), joka luottamusta ansaitse-

van perintätiedon mukaan vastasi paikan puolesta

nykyistä en-Nebi Dä'ud nimistä, kaupungin muu-
rin ulkopuolella olevaa rakennusta, jota muhamet-
tilaiset pitävät Davidin hautapaikkana. Vanhaa
kristillistä kirkkoa, joka aikai.semmin oli tämän
paikan mui-stomerkkinä, nimitettiin Sionin kir-

koksi ja kunnioitettiin ,,kaikkien kristillisten

kirkkojen äitinä". Mikäli tiedämme alkoivat

kristittyjen pyhiinvaellusretket J:iin 3:nnella

vuosis. ; 4:nnellä ne jo olivat varsin yleiset. Vii-

mem. vuosisadan jälkimäisellä puoliskolla alkoi

kristittyjä erakkoja ja munkkeja Egyptistä päin

siirtyä Palestiinaan, eritoten Juudan erämaahan.
Ensimmäiset luostarit näkyvät rakennetun Jnin
5:nnellä vuosis. Jo Konstantinus Suuri oli pois-

tanut J :sta sen pakanallisen leiman, jonka Hadria-

nus oli siihen painanut. Hänen toimistaan, jotka

tarkoittivat „pyhän kaupungin" suurten kristil-

listen muistojen kunnioittamista, mainittakoon
ainoastaan komean Pyhän haudan kirkon raken-

taminen (326-336). Nykyinen kirkkorakennus,
joka vieläkin on kristittyjen pyhiinvaeltajien

ensimäisenä päämaalina, on Konstantinuksen
aikuista puolta pienempi. Hautapaikan päälle

rakennettu rotunda 1. pyörykkö on parhaiten säi-

lynyt jäännös alkuperäisestä rakennuksesta. Pai-

kan historiallisuutta ei ole syytä epäillä (ks.

Golgata). Konstantinuksen rakennuksen hä-

vittivät 614 persialaiset, jotka Khosroes II:n joh-

dolla valloittivat J:n mellastaen siellä julmasti.

V. 628 kristityt keisari Herakliuksen voiton kautta
saivat kaupungin jälleen käsiinsä, mutta jo 10 v.

myöhemmin se menetettiin muhamettilaisille.

Näillekin J. tuli pyhäksi kaupungiksi, arvojär-

jestyksessä kolmantena Mekan ja Medinan jäl-

keen. Vanhan temppelin paikalle sulttaani Abd
el-Melik rakensi v:n 691 vaiheilla kauniin mos-
keian Kubbet es-Sahran 1. Kalliokirkon, joka
vieläkin on J:n suurimpana nähtävyytenä. Kris-
tittyjen ja muhamettilaisten välit olivat ensi

aikoina verrattain hyvät. Ensinmainitut saivat

enimmäkseen rauhassa tehdä pyhiinvaelluksiaan.

Mutta .sen jälkeen kuin muhamettilaiset itse

929-950 alkoivat retkeillä J:iin, huononivat välit

huononemistaan. Verinen kri.stittyjen vaino puh-
kesi 1010. Sietämättömäksi muuttui kristittyjen

asema seldzukien tultua 1075-77 Palestiinan her-

roiksi. Siitä aiheutuivat ristiretket. Kun Gott-

fried Bouillonilainen heinäk. 15 p. 1099 valloitti

J:n, tapasi hän kaikki kirkolliset rakennukset
siellä raunioina lukuunottamatta Pyhän haudan
kirkkoa ja erästä latinalaista Mariankirkkoa
majataloineen, joi.sta suoritettiin muhamettilai-
sille säännöllisesti veroa. Innolla käytiin poista-

maan hävityksen jälkiä ja lukuisia rakennuksia
kohosi paikoilla, joihin jokin pyhä muisto liittyi.

Tämä J:n uusi kukoistusaika ei kestänyt täyttä
vuosisataa. Lokak. 2 p. 1187 J. avasi porttinsa
voitokkaalle Saladinille. Kaupunki kadotti nyt
varsinaisen kristillisen luonteensa. Sen kirkot
muutettiin mo.skeioiksi ja luostarit kouluiksi

;
yk-

sin Pyhän haudan kirkko sai jäädä entiselleen.

Suurin osa kristityistä, semminkin länsimaisista,

siirtyi pois. Vielä kerran, joskin vain lyhyeksi

ajaksi (1229-39), J. tuli kristittyjen omaksi
sopimuksella, jonka Saksan keisari Fredrik II

sai aikaan Egyptin sulttaanin el-Kämilin kanssa.
V. 1244 J. menetettiin muhamettilaisille ainai-

seksi. Sinä vuonna sen valloittivat julmat kho-

varesmit, jotka sulttaani Eijub oli kutsunut avuk-
seen Sisä-Aasiasta. Turkkilaisten vallan alle tuli

J. 1517 Syyrian ja Egyptin mukana. Siitä läh-

tien ei Länsimailla enää ajateltu itämaalaisten
kristittyjen vapauttamista islamin herruudesta.
Sen sijaan pyrittiin sopimusten tietä suojelemaan
heitä väkivaltaisuuksilta ja sorrolta. Niin jo

Frans I (1515-47) sai Turkin suostumaan siihen,

että sen valtapiirissä asuvat frankit saivat ha-

kea itselleen oikeutta omien konsuliensa luona
Eanskan lakien mukaan. Muut Euroopan vallat

seurasivat Ranskan esimerkkiä. Vielä tänä päi-

vänä ovat tällaiset määräykset suojaamassa
länsimaisten kristittyjen asemaa J:ssa.

19:nneu vuosis. kuluessa on J:ia valloitettu,

niinkuin sattuvasti on sanottu, rauhallisella risti-

retkellä. Evankelisen lähetystyön vaikutuksesta
länsimaisen sivistyksen ja kristinuskon vaikutus
on siellä kasvamistaan kasvanut; ensimäiset

protestanttiset lähetyssaarnaajat, jotka asettuivat

J:iin, olivat ameriikkalaisia (1821) ja englanti-

laisia (1826). Myöskin katolilainen kristillisyys

on voittanut yhä enemmän alaa. V. 1845 kreik-

kalais-katolilainen patriarkka muutti istuimensa
Konstantinopolista Jerusalemiin ja kaksi vuotta

myöhemmin perustettiin sinne uudestaan rooma-
lais-katolinen patriarkaatti. V. 1835 tavattiin

J:ssa viisi eurooppalaista, nyt asuu niitä siellä

noin 4,000! Vielä suuremmassa määrässä kuin
kristittyjen luku kasvaa juutalaisten, huolimatta

siitä, että maahan muutto ja maan omistaminen
on heiltä kielletty. J:n asukasluku lasketaan ny-

kyisin 70,000 :ksi. Niistä on muhamettilaisia

10,000, juutalaisia 45,000 ja kristittyjä 15,000.

Viimemainitut jakaantuvat eri tunnustusten mu-
kaan seuraavasti: kreikkalais-katolilaisia 7,000,

roomalais-katolilaisia 4,000, protestantteja 1,600,

armeenialaisia 1,000, unieerattuja kreikkalaisia

250, koptilaisia 150, abessiinialaisia 100, syyria-

laisia 100, unieerattuja armeenialaisia 50.

J. muodo.staa hallinnollisessa suhteessa itse-

näisen sandsakin, jonka kuvernööri — ensi luo-

kan mutesarrif — on välittömästi Korkean Por-

tin alaisena. Kaupungin kunnallista hallintoa

hoitavat hallintoneuvosto {medslis idära; puheen-

johtajana kuvernööri) ja kaupunginneuvosto

(medslis &eZedi;e/i,; puheenjohtajana pormestari) ;

molemmissa on myöskin kristityillä ja juutalai-

silla edustus- ja äänioikeus. Kaupungin varus-

väkenä on pataljoona turkkilaista jalkaväkeä. —
Kauppa ja teollisuus mitättömät; jossain mää-
rin viedään kaupan uskonnollisissa menoissa ja

hartaudeuharjoituksissa tarvittavia esineitä.

[Guthe, ,,Jerusalem" (Herzog-Hauck, Real-

encyklopädie VIII, 666-692), sama „Palästina"

(1908, siv. 137-144), v. Soden, „Palestina och dess

historia" (1901, siv. 78-96), Smith George Adam,
„Jerusalem, the Topography, Economics and His-

tory from earliest times to A. D. 70", I-II (1907-

08), Baedeker, „Palästina und Syrien" (1910,

siv. 18-84).] Ar. H.

Jerusalem [-ru'za-], Wilhelm (s. 1854)

,

itäv. filosofinen kirjailija ja koulunopettaja, synt.

Böömissä, on v:sta 1885 ollut lukion pro-
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fessorina ja yliopiston dosenttina Wienissä. Jul-

kaissut „Lehrbuch der Psychologie" (4 pain.

1907), „Die Urteilsfunktion" (1895), „Einleitung
in die Philosophie" (4 pain. 1909, suom. ..Filo-

sofian alkeet" 1910) , ,,Der kritische Ideali.smus

u. die reine Logik" (1905), „Gedanken und Den-
ker" (1905) y. m. A. Gr.
Jerusalemin kuningaskunta perustettiin sen

jälkeen kuin ensimäinen ristiretkeläisjoukko oli

valloittanut J:n 1099. Länsimainen feodaalilaitos

pantiin siellä toimeen täydellisemmin kuiu mis-
sään Euroopan maassa; lakikirja ,,Assises du
royaume de J.",'jota siellä käytettiin, on sen
vuoksi paras lähde feodaalilaitoksen tuntemiseen.
J:n kuningaskuntaan kuuluivat Palestiina sekä
vasallivaltiot Tripolis, Antiokia ja Edessä; ensi-

mäinen hallitsija oli Gottfrid Bouilloni-
lainen (ks. t.)

,
joka otti nimen ,,Pyhän hau-

dan suojelija". Kun hän kuoli 1100, tuli hal-

litsijaksi hänen veljensä Balduin I, joka
otti kuninkaan nimen (1100-18). Hänen seu-

raajansa olivat Balduin II (1118-31), A n-

jou'n F ui CO (1131-42), Balduin III
(1143-62), Amalrik I (1162-74), Balduin
IV (1174-85), Balduin V (1185-86) ja L u-

signanin Guido, jonka Saladin voitti ja

otti vangiksi 1187. Kolmannen ristiretken osan-

ottajat korottivat Monferraton Konra-
din J:n kuninkaaksi, ja kun hän murhattiin
1192, sai Champagnen Henrik kuninkaan
arvon (v:een 1197), sen jälkeen Amalrik II
(v:een 1205) ja sitten Briennen Juhana.
Saksan keisari Fredrik II sai Jerusalemin hal-

tuunsa ja kruunautti itsensä J:n kuninkaaksi

(1229) ; mutta 1244 Jerusalemin kaupunki taas
joutui muhamettilaisten käsiin, ja 1291 mene-
tettiin J:n kuningaskunnasta loputkin. Saksan
keisarit käyttivät J:n kuninkaan nimeä v:een

1806 asti; siitä lähtien se on ollut Itävallan

keisarin arvonimiä. [Röhricht, ,,Ilegesta regni

Hierosolymitani" ja „Geschichte des Königreichs
J." ; Dodu, „Histoire des institutions monarchi-
ques dans le royaume lätin de J."; Conder, ,,The

lätin kingdom of J."] K. O. L.

Jerusalemin suutari (saks. Eioiger Jude =

ikuinen juutalainen)
,
päähenkilö eräässä yleisesti

levinneessä vanhassa legendassa. Legenda esiin-

tyy erimuotoisena. Tavallisimman muodostuksen
mukaan tämä mies ei sallinut Golgatalle kul-

kevan Vapahtajan levätä hänen huoneensa edessä,

vaan säälimättä joudutti häntä jatkamaan mat-
kaansa, ja rangaistidcseksi tästä Vapahtaja tuo-

mitsi hänet maailman loppuun asti vaeltamaan
kautta maiden lepoa ja kuolemaa löytämättä.
Jerusalemin suutarin nimeksi mainitaan taval-

lisesti A h a s V e r u s ja hän tehdään toisinaan
Pilatuksen ovenvartijaksi. Legenda, jonka alku-

aiheena pidetään Kristuksen sanoja Matt. IBjg,

tavataan aikaisimmin eräässä englantilaisessa

kronikassa v:lta 1228. Saksaksi se ilmestyi 1602,

käännettiin eri kielille ja saavutti laajan leve-

nemisen. 18:nnella vuosis. kertomus siirtyi taide-

runouteen, jossa se on elänyt nykyaikaan asti.

Sitä käsitteli jo Goethe 1774. Ruotsalaisista teok-

sista mainittakoon Viktor Rydbergin ,,Prometeus
och Ahasverus" ja ,,Den flygande holländaren"
(Lentävä hollantilainen). — Suomeksi legenda on
julkaistu useita kertoja. Vanhin suom. laitok-

sista on painettu v. 1746, mutta on käsinkirjoi-

tettuna jo paljoa aikaisemmin ollut olemassa.
Myöhempiä painoksia on ilmestynyt m. m. vv.

1822 ja 1828, edellinen Turussa ja jälkimäinen
Oulussa. Kirjallisuudesta on kertomus myös siir-

tynyt kansan suuhun. Suom. kirj. seuran kokoel-
missa on kymmenkunta kansanomaista muistiin-
panoa. A. A.
Jesaia ks. Jesaja.
Jesaja (hepr. J9sa'jähu = „Ja.\ive on auttanut"),

Amosin poika, suuri israelilainen profeetta, joka
vaikutti Jerusalemissa neljän Juudan kuninkaan
Ussian, Jotamin, Ahaksen ja Hiskian aikana
(Jes. 11). Hän oli ylhäistä sukua — juutalaisen
perintätiedon mukaan kuningas Amasjan veljen-

poika — sekä perheellinen mies (Jes. 7s; 83).

Ussian kuolinvuotena — todennäköisesti 740 —
J. kutsuttiin profeetaksi näyn kautta, jolla oli

ratkaiseva merkitys koko hänen elämälleen
(Jes. 6). Hän seurasi kaikkia aikansa valtiolli-

sia tapahtumia tarkoin katsein ja valaisi niitä

saamillaan ilmestyksillä. Tärkeinä ratkaisun het-

kinä hän mieskohtaisesti ja tarmokkaasti puut-
tui hovin politiikkaan. Jotamin aikana hän
sai vaikuttaa rauhassa. Mutta Ahaksen kanssa
tapahtui yhteentörmäys. Vastoin profeetan jyrk-
kää kieltoa kuningas syyrialais-efraimilaisen so-

dan aikana (735-34) kutsui assyrialaiset avuk-
.seen tarjoutuen maksamaan heille veroa (Jes. 7ii

ja seur.). J. vetäytyi silloin muutamaksi ajaksi

syrjään ja vaikutti oppilastensa piirissä (Jes. 813

ja seur.). Hiskian aikana kasvoi hänen vaiku-

tuksensa julkisen elämän alalla jälleen suureksi.

Hänellä oli kuitenkin vastassaan egyptiläisystä-

vällinen puolue, jonka vihdoin onnistui voittaa

kuningas puolelleen. Profeetan varoituksista huo-

limatta Hiskia, luottaen Egyptin apuun, luopui

Assyrian alamaisuudesta. Kävi niinkuin J. oli

ennustanut: Sanherib tuli ja valloitti maan,
Egyptistä ei ollut mitään turvaa. Kun Sanherib
sitten piiritti Jerusalemia ja vaati Hiskiaa an-

tautumaan, nousi hätä ylimmilleen. J. kuitenkin

rohkaisi kuningasta ja vakuutti, ettei assy-

rialaisten onnistu valloittaa kaupunkia. Rutto-

tauti ja onnettomat viestit pakottivatkin San-

heribin keskeyttämään piirityksen ja palaamaan
joutuisasti kotiin. Nämä v.-n 701 tapahtumat
olivat tietenkin omiaan suuresti lisäämään J:n
profeettamainetta kansan keskuudessa. Hänen
myöhemmistä elämänvaiheistaan ei ole meille mi-

tään historiallisia tietoja säilynyt. Taru kertoo,

että hän olisi saanut julmalla tavalla surmansa
Manassen vainojen aikana.

J:n julistuksen ytimenä on Jahven pyhä ma-
jesteettisuus. Hänen kädessään on kaikki valta

taivaissa ja maan päällä. Inliimillinen mahta-
vuus on — myöskin Israelissa — Jahven ma-
jesteetin himmentämistä ja inhimillinen ylpeys

Jumalan halveksimi.sta. Jahve yksin ohjaa kan-

sojen historiaa. Laskossa ja luottamuksessa hä-

neen on Israelin ainoa tuki ja voima. Mutta
usko Jahveen ilmenee eetillisenä suhteena, antau-

tumisena hänen pyhälle tahdolleen. Nähdessään
aikalaistensa siveelli.sen turmeluksen ja henget-

tömän jumalanpalveluksen J. on vakuutettu siitä,

että Jahve pyliyytensä vaatimana on kurittava

kansaansa. Näin hän julistaa Juudan tuomiota

yhtä ankarin, säälimättömin sanoin kuin aikai-

.semmin Amos, jonka saarna näkyy herättäneen

hänessä voimakasta vastakaikua. Ja samoinkuin
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Amos, on J:kiii alusta pitäen selvillä siitä, että

Jahve on tuomionsa toimeenpanijana käyttävä
Assurin maailmanvaltaa. Mutta niin tuhoisana
kuin tuomio onkin kohtaava Juudaa, se ei ole sii-

hen kokonaan sortuva: siitä on säilyvä pyhä jään-

nös, josta on kasvava uusi, parempi ja puhtaampi
Israel. Tälle uudelle Israelille on koittava autuu-

den aika ^Messias kuninkaan pystyttäessä ikuisen

vanhurskauden- ja rauhanvaltakuntansa. — J:n
kieli on rikasta ja soinnukasta, hänen esityksensä

ytimekästä ja lennokasta. J. on runoilija ja sa-

malla puhetaidon mestari. Hän on vaikuttanut
puhutun sanan kautta. Hänen puheistaan säily-

neet otteet ovat todennäköisesti hänen oppilait-

tensa kokoomat ja kirjaan panemat.
Jesajan kirjalla on, niinkuin kaikilla

profeetallisilla kirjoilla, monivaiheinen histo-

riansa. Se on vähitellen muodostunut yksi-

tyisistä J:n puheista ja lauselma-kokoelmista.

On luonnollista, että kokoelmiin, jotka ovat syn-

tyneet J:n aikojen jälkeen, helposti on voi-

nut tulla myöhempiäkin, ei-jesajalaisia ainek-

sia. Kirjallis-kriitillinen tutkimus, joka pyr-

kii selvittelemään Raamatun kirjojen syn-

tyä ja kokoonpanoa, on osoittanut, että kaikki,

mikä meille on säilynyt J:n, Amosin pojan, kir-

jallisena perintönä, sisältyy hänen nimellään kul-

kevan kirjan edelliseen puoliskoon, lukuihin 1-39.

Mutta ei tätäkään osaa voida kokonaisuudessaan
pitää J:n käsialana, niinkuin on ilmeistä esim.

luvuista 36-39, joissa J. ei ole kertojana, vaan ker-

tomuksen esineenä. Jesajan kirjan jälkimäiseen

puoliskoon — tarkemmin lukuihin 40-55 — sisäl-

tyy toisen suuren, nimeltään tuntemattoman pro-

feetan kirjoitukset (ks. D e u t e r o-J e s a j a)
;

loppuluvut' 56-66 kuvastavat oloja Jerusalemissa
maanpaon jälkeen. Nykyinen muotonsa J:n kir-

jalla oli ainakin jo 2:sen vuosis. alussa e. Kr.,

niinkuin näkyy Siir. 4820-23. Juutalaisten kano-
nissa oli sen alkuperäinen paikka Hesekielin ja-

lassa; nykyisin se on kaikissa käsikirjoituksissa

ja raamatuissa ensimäisenä profeetallisista kir-

joista. [Franz Delitzsch, „Commentar uber das
Buch Jesaja" (4:s pain. 1889) ; Dillman-Kittel,

„Der Prophet Jesaja" (1898) ; Duhm, ,.Das Buch
Jesaja" (2:n pain. 1902) ; Marti, ,,Das Buch
Jesaja" (1900) ; v. Orelli, ,,Der Prophet Jesaja"
(3:s pain. 1904) ; Buhl, ,,Jesaja oversat og for-

tolget" (1894) ; Skinner, „The book of the pro-

phet Isaiah" (1902) ; Cheyne, ,,Einleitung in das
Buch Jesaja" (1897).] ' Ar. E.

Jesd, samannimisen provinssin pääkaupunki
keskellä Persiaa. Tärkeän karavaanitien varrella.

N. 40-50,000 as.; paitsi 1,000 juutalaista asuu
siellä 6,500 parsilaista, joiden pääpaikka se on.

J. valmi.staa hienoimpia persialaisia silkki-, puu-
villa- ja mattotuotteita

;
ympäri.stössä viljellään

Persian parasta ooppiumia. — Intialaisen kau-
pan tärkeimpiä tapulipaikkoja maassa. E. E. K.

Jesidit asuvat Syyriassa, Kurdistanissa ja Ar-
meeniassa muodostaen uskonnollisen lahkon,
jonka toistaiseksi puutteellisesti tunnettu oppi
näkyy sisältävän sekä pakanallisia että islamista,

kri.stinuskosta ja juutalaisuudesta lainattuja kä-
sityksiä. Nimi johtunee kurdilaiscsta sanasta jesd
(jumala), vaikka lahkon perustajana pidetään
kalifi Muavijan poikaa Jesldiä. Syystä että j.

tunnustavat jumalassa olevan pahankin alkupe-
rusteeu, jota kunnioittavat s e i t ä n i n 1. m e-

lek t ä u s in (= „riikinkukko-enkelin") nimellä,

heitä myös sanotaan pirun palvelijoiksi. J. ovat
urlieata ja julmaa kansaa, joka suureksi osaksi
elättää itsensä ryöstöllä. Tämän kautta ja koska
uskonnollisista syistä kieltäytyvät tekemästä sota-

palvelusta, ovat he tuottaneet Turkin hallitukselle

paljon vaivaa. Tiedot heidän luvustansa vaihte-

levat 100,000 ja kahden milj. välillä. [M. v.

Oppenheim, ,,Vom Mittelmeer zum Persischen
Golf". II, siv. 147 seur.] E. T-t.

Jesiöjoki saa vetensä Kelontekemäjärvestä,
Vuolajärvestä y. m., laskee kaakkoa kohti ja

yhtvv Sodankylän kirkon kohdalla Kitiseen.

K. S.

Jeso ks. Jesso.
Jespersen, Otto (s. 1860), tansk. kielentut-

kija, tuli 1893 englannin kielen ja kirjallisuuden

professoriksi Kööpenhaminan yliopistoon. J. on
aikamme etevimpiä fonetikkoja ja yleensä kielen-

tutkijana sangen omaperäinen. Hänen teoksis-

taan mainitsemme ,,The articulations of speech-

sounds" (1889), „Fonetik" (1897-98, saks. „Lehr-
buch der Phonetik", 1904), ,,Phonetische Grund-
fragen" (1904), „Modersmaalets fonetik" (1906).

Kielipsykologisia kysymyksiä käsittelevät „Pro-
gress in lauguage" (1894) ja „Den psykologiske

grund til nogle metri.ske fenomener" (1900). Erit-

täin huomattavat ovat J:n englannin kielen his-

toriaa koskevat teokset ,.Growth and structure of

the english language" (1905) ja „A modern eng-

lish grammar on historical principles" (1909 ja

seur.). Englannin kirjallisuuden alalta on ,,Chau-

cers liv og digtning" (1893). J. on innokkaasti
harrastanut parannuksia uusien kielten opetuk-

sen alalla ja on sitä varten julkaissut m. m.
,,Sprogundervisning" (1901). Hän on esiintynyt

myöskin keinotekoisen maailmankielen puolusta-

jana ja suositellut sellaiseksi esperantosta paran-

nettua ,.Ido" uimi.stä tekokieltä. J. J. M.
Jessen, Jens (1854-1906). pohjois-.slesvigiläi-

nen sanomalehtimies ja politikko, toimitti v:sta

1882 ,,Flensborg avis"ia. jossa rohkeasti ajoitans-

kalaisuuden asiaa: istui tämän johdo.sta yhteensä
neljä vuotta vankeudessa; valittiin 1902 ja 1903

Saksan valtiopäiville ja vaikutti tuntuvasti op-

tanttiasian ratkaisuun (v:n 1907 sopimuksella).

J. F.

Jessen, Karl Arnold Edvin (s. 1833),

tansk. muinaishistorian- ja kielentutkija, on jul-

kaissut m. m. ,,1'ndersogelser til nordisk oldhisto-

rie" (1862), . ,Nordisk gudela;re" (1867), „Dansk
sproglsere" (1868), ,.Dansk etymologisk ordbog"
(1893).

Jesso 1. Y e z o, myös Hokkaido, pohjoisin

Japanin neljästä pääsaaresta, 78,411 km^ muo-
dostaa Kuriilien kanssa Hokkaidon maakun-
nan: 94,012 km% 1,137,410 as. (1908), ainoas-

taan 12 henkeä km^:llä. J. on vuorinen, osaksi

tuliperäinen, sisäosissaan metsäinen. Koillis-

osa on kolean ilmaston tähden vähemmän so-

piva maanviljelykseen. Kalastukseen J:n ran-

noille saapuu suuria kalastajalaivastoja. Vuo-
rissa on hopeaa, lyijyä, rautaa, kuparia, rikkiä,

varsinkin kivihiiltä. Kokonaisuudessaan J:lla

on uutisasutusmaan leima. Vv. 1869-82 J:a hal-

uttiinkin siirtomaana, mutta ameriikkalaisten

avulla toimeenpannut uutisasutus-yritykset eivät

onnistuneet, ja J. muutettiin maakunnaksi. Siir-

tolaisuus muilta Japanin saarilta J:oon li-



1377 Jesuiitat 1378

sääntyy vuosi vuodelta ollen 1908 80,578 henkeä
(maastamuutto sam. v. 15,578). — J:lla on säily-

nyt viime vuosina, vähentymättöminä, jätteitä

alkuasukkaista ainuista (1908 18,017 henkeä).
— J:n pääkaupunki on Sapporo, tärkeimmät
kauppakaupungit Otaru, Mororan ja Hakodate.

E. E. E.
Jesuiitat (lat. Societas Jesu, lyh. S. J.), roo-

malaiskatolisen kirkon vaikutusvaltaisin veljes-

kunta, perustajansa kielellä Compaiiia de
J e s u s, se kun tahtoo olla Jeesuksen lipun alla

taistelevien hengensoturien „kompania" ja ai-

van erikoisilla uskollisuudensiteillä kiinnitettynä
Jeesukseen. Sen perustaja on esp. ritari luigo
Lopez de Recalde, tunnettu nimellä I g n a-

tiusLoyola (s. 1491) . Hän tuli Ferdinand
Katolilaisen palvelukseen kohoten lopulta upsee-

riksi ja oli osallisena Pampelonan puolustuksessa
ranskalaisia vastaan 1521, jolloin sai jalkavamman
loppuiäkseen. Toipumisen aikana lukemansa ri-

tariromaanit, marttyyrilegendat, Jeesuksen elä-

mään tutustuminen sekä Franciscus Assisilaisen

ja Dominicuksen elämäkerrat antoivat hänen aja-

tuksilleen vakavan suunnan. Unennäöt ja uskon-
nolliset näyt tiheässä sarjassa seurasivat toisiaan

ja ankaran sieluntaistelun jälkeen hän päätti

omistaa elämänsä uskottomien käännyttämiselle.

Ankaroiden katumusharjoitusten jälkeen hän 1523
lähti Palestiinaan, mutta fransiskaanein vastus-

tuksen takia hän 'pian palasi takaisin ja ryhtyi

33-vuotisena opiskelemaan latinaa Barcelonassa

ja harjoitti sitten yliopistolukuja Alcalässa ja

Salamancassa. V. 1528 hän siirtyi Pariisiin,

jossa tutustui humanismiin. Yhdessä kuuden
opintotoverinsa kanssa hän Pariisissa 15 p. elok.

1534 teki juhlallisen ainaisen puhtauden ja köy-

hyyden lupauksen sekä sitoutui lähtemään Jeru-

salemiin sairaita hoitamaan ja saraseeneja kään-
nyttämään, ja, jollei tämä osoittautuisi mahdol-
liseksi, asettumaan paavin käytettäväksi. Kun
1537 Venetsian ja Turkin välillä puhjennut sota

teki matkan tyhjäksi, kokoontuivat seuran jä-

senet, papeiksi vihittyinä, 1538 Eoomaan. Paa-
vali III vahvisti kauan epäröityään jesuiittain

veljeskunnan 27 p. syysk. 1540; seuran ensimäi-

seksi kenraaliksi valittiin seur. v. yksimielisesti

Loyola. Hänen kuolinpäivänsä, 31 p. heinäk.

1556 tuli katoliseksi muistopäiväksi ja hänet
kanoniseerattiin 12 p. maalisk. 1622.

Espanjassa, uskonkiihkon maassa syntyneenä
jesuiittain veljeskunta on merkki kirkon espan-

jnlaistumisesta. Veljeskunnan hengellä, järjes-

tyksellä ja toiminnalla on perustuksensa kah-

dessa Loyolan laatimassa kirjallisessa teoksessa:

„Exercitia spiritualia" (Hengelliset harjoitukset)

ja ,,Constitutiones". Edellisessä on järjestelmäl-

liseen sarjaan sovitettuja mietiskelyjä hengelli-

sistä asioista, sisällykseltään osaksi kauhua he-

rättäviä osaksi hurmaavia. Näiden tarkoituksena
on kääntää mieli kokonansa pois maallisesta elä-

mästä ja kiinnittää se palavalla innolla kirkkoon
ja saada tahto, ajatus, omatunto j. n. e. sokeasti

alistumaan kirkon ohjauksen ja määräämisvallan
alaiseksi. Ainakin kahdesti on kunkin jesuiitan

täytynyt elämänsä aikana käydä läpi tämän hen-

gellisen harjoituksen, joka on omiansa enemmän
kuin mikään muu ylläpitämään ja uudistamaan
veljeskuntaa ja joka on järjestetty aivan harvi-

naista sieluntuntemusta osoittavalla nerokkuu-

44. III. Painettu ^i» 11.

della. Konstitutsionit sisältävät paavien bullat,

kenraali-kongregatsionien säädökset ja kanonit
sekä kenraalien määräykset; tässä kirjassa ovat
koossa veljeskunnan laki, johtavat aatteet ja toi-

minnanmuodot (uusin painos 1892). Veljeskun-
nan ylimpänä johtajana on Roomassa asuva ken-
raali (Pater gencralis; Admodum reverende
P. Generalis), joka paaville vain on vastuun-
alainen ja joka asettaa ja erottaa kaikki ylem-
mät virkamiehet ja johtaa yleensä kaikkea hal-

lintoa ja lainkäyttöä. Hänet valitaan elinkau-
dekseen. Veljeskuntaan pääsyn edellä käy 2-vuo-
tinen noviisiaika, sitten noviisit, saaden nimen
scliolastici, otetaan kollegiumiin, jossa on suori-

tettava usean vuoden kestävä kurssi filosofiassa

ja teologiassa; sen jälkeen uudelleen vuoden ajan
suoritettuaan noviisien harjoituksia ja munkki-
lupaukset tehtyään he lopullisesti pääsevät vel-

jeskuntaan, jossa jäsenet jakaantuvat neljään
luokkaan: 1. scholastici, 2. maalliset koadjutorit,

3. hengelliset koadjutorit ja 4. professi sekä eri-

näisissä tapauksissa viidenteen ,,indifferenttien"

ryhmään, johon kuuluu salaisia jesuiittoja, s. o.

julkisesti veljeskuntaan liittymättömiä. Scholas-
tici-ryhmältä vaaditaan lupaus antautua nuorison
opettamiseen, toiset lupautuvat ehdottomasti aset-

tautua paavin käytettäviksi. ,,Professi" ovat
veljeskunnan ydin, he ottavat osaa kenraali-
kongregatsioniin, joka valitsee kenraalin
ja tämän assistentit, jotka ovat kenraalin
neuvonantajia ja samalla hänen silmälläpitäjiään.

Jesuiitat ovat jaetut provinsseihin, joita johtavat
provinsiaalit (prcepositus provineicej ken-
raalin sijaisina. Provinsiaalien alaisina johtavat
superiores professien taloja (asuntoja), r e h t o-

r i t kollegiumeja ja magistri novitiorum noviisi-

taloja. Sitäpaitsi on vielä alempia neuvonanta-
jia, prefektejä ja silmälläpitäjiä (admonitores).

Koko järjestelmälle on ominainen keskinäinen
silmälläpito, vakoilu ja ehdoton alistuvaisuus

ja tottelevaisuus. „Alempien tulee antaa ylempien
hallita, niinkuin hallittavat olisivat kuolleita ruu-

miita" (perinde ac si cadaver essent) ja kaikessa
toiminnassa on aina otettava huomioon se, mikä
on veljeskunnan tehtäville tarkoituksen-
mukaista. Kullekin jäsenelle annetaan eri-

koistehtäviä hänen erikoisten taipumustensa
mukaan. Samalla kuin veljeskunnan päätarkoi-

tuksena on Jumalan kunnian kohottaminen (ad
majorcm Dei gloriam, ks. t.) ja veljeskunnan ja

muiden ihmisten pelastaminen, samalla tämä tar-

koitus merkitsee katolisen kirkon ja eritoten paa-

vin vallan vahvistamista ja levittämistä yli

koko ihmiskunnan. Toiminnan päämuodot ovat:

saarna, sielunhoito ja nuorison opetus.

Alkuaan veljeskunta perustettiin ulkolähetystä

varten, muuttui n. 1540 sisälähetysseuraksi ja

esiintyi n. v:sta 1550, säilyttäen edelliset tar-

koitusperänsä, kerettiläisiä vastaan aloitettavan

pyliän sodan keskusjärjestönä. Näiden kolmen
päätehtävän mukaan onkin veljeskunnan toiminta

jakaantunut. Pakanalähetyksen aloitti Frans
X a V e r (ks. t.) Itä-Intiassa, se ulotettiin sit-

temmin paitsi Aasiaan myös Afrikkaan ja Ame-
riikkaan (ks. Lähetys). — Kirkon piirissä

jesuiittain päätehtäväksi tuli keskiaikai.sten kir-

kollisten käsitysten säilyttäminen ja uskonpuh-
di.stuksen vastustaminen. He ovat tarmolla puo-

lustaneet paavin vallan täydellisyyttä ja abso-
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luuttista auktoriteettia ja edistäneet Mariau-pal-

veluksen, pyhäinjäännösten kunnioittamisen, toi-

vioretkien ja yleensä taikauskoisten käsitysten

säilyttämistä kirkossa samalla kuin he ovat

asettuneet pelagiolais-ratsionalistiselle kannalle

opissa armosta ja ihmisen tahdosta. Tridentin

kirkolliskokouksessa (1545-63) he saivat päätök-

seen ajetuiksi uskonpuhdistukselle vihamielisim-

mät opinmuodostukset. Eritoten voimakas ase

oli heidän käsissään rippituoli, jossa he koet-

tivat saada vaikutuksensa alaisiksi semminkin
hallitsijat ja muut vallitsevassa asemassa olevat

henkilöt. Heidän toiminnalleen on ominainen ka-

suistiuen moraali ja he ovat kehittäneet p r o-

babiliteettisäännön, jonka mukaan saa

toimia vastoin vakaumusta, kunhan vain voi me-

nettelynsä tueksi vedota jonkin kirkonopettajan

auktoriteettiin ; lisäksi hyvässä tarkoituksessa

saa tehdä lainrikoksen (intentio) ; vapaasti saa

valehdella tekemällä ajatuksis.saan ehdon eli pi-

däkkeen, s. o. antamalla niille sanoille, joilla jota-

kin vakuuttaa, ajatuksissaan toi.sen sisällyksen

(reservatio mentalis). Suurimman vaikutusval-

tansa veljeskunta on saavuttanut kouluillaan

;

opetus on ollut hyvin järjestetty ja maksuton.

Huomattavin heidän oppilaitoksistaan on 1551

perustettu Collegium romavum. Jesuiittain pii-

rissä on ollut paljon tiedemiehiä, etupäässä sel-

laisia, jotka ovat edustaneet teologialle etäisim-

piä tieteitä.

Italiassa veljeskunta saavutti ensiksi laajim-

man levenemisen valliten 1500- ja 1600-luvuilla

koko sivistyselämää, joka täten espanjalaistui.

Venetsia yksin Italiassa ei antanut jesuiitoille

jalansijaa (1606-56) ; myöhemminkään he eivät

siellä saavuttaneet sanottavaa merkitystä. Sitten

veljeskunta levisi Portugaliin saaden varsinkin

kuningas Sebastianin aikana hallituksen vai-

kutusvaltansa alle. Espanjassa velje.skunta, aluksi

ankarassa taistelussa dominikaaneja vastaan,

17:nnellä vuosis. sai maan uskonnollisen joh-

don käsiinsä. Ranskassa he suoraa päätä pää-

sivät Pariisiin asti (1561), mutta heidät kar-

koitettiin 1594, kutsuttiin takaisin 1603; Riehe-

lieu pakotti heidät palvelemaan kansallisia tar-

koitusperiä. Saatuaan käsiinsä Ludvik XIV:n he

voivat mene.styksellä taistella protestanttisuuden

hävittämiseksi. Saksaan jesuiitat tulivat 1500-

luvun keskivaiheilla, 1544 perastettiin Kölniin

jesuiittakollegiumi, 1552 Wieniin, 1556 Ingol-

stadtiin ; samaten he alkoivat prote-stanttisuutta

vastu.stavan toimintansa Itävallassa, Unkarissa,

Böömissä (Valkovucren taistelun jälkeen 1620),

Belgiassa ja Alankomaissa. Puolassa perustettiin

v:sta 1564 alkaen St. Hosiuksen (ks. t.) toi-

me.sta useita kollegiumeja ja kuningas Sigismun-
din 1587-1632 aikana jesuiitoilla oli Puolassa
suurempi valta kuin missään muualla ja he jou-

duttivat o.saltansa Puolan perikatoa. V. 1579 he
saapuivat Englantiin toimien aluksi salassa;

Elisabetin aikana heidät karkoitettiin, saivat vai-

kutusvallan Jaakko II:n aikana, johonka hei-

dän toimintansa kokonaan loppui. Ruotsiin tuli

ensimäinen jesuiitta, Stanislaus Warsze\vieky,
Puola.sta 1574 paavin asioissa. V. 1576 tuli Leu-
venistä norjalaissyntyinen Laurentius Nicolai

(Xorvegus), n. s. ,,Luo.stari-Lassi", jonka salaa-

malla oppinsa onnistui pää.stä opettajaksi Ju-
hana IIT:n pappeja varten perustamaan ja Ri-

tariholman fransiskaaniluostariin sijoitettuun

oppilaitokseen. Hän toimi kaikessa hiljaisuudessa

katolisuuden hyväksi. V. 1577 it. jesuiitta Anto-
nio Possevino lähetettiin paavin lähettiläänä lo-

pullise.sti taivuttamaan Juhana III:ta katolisuu-

den puolelle. Jo olikin kysymys Ruotsin kirkon
katoli-stuttamisesta, mutta paavi ei voinut hy-

väksyä Juhanan asettamia ehtoja; asia raukesi

ja jesuiitat karkoitettiin valtakunnasta. Erityi-

siä toiveita Possevino oli kiinnittänyt Suomen
voittamiseen katolisuudelle. Useita suomalaisia lä-

hetettiin tällöin kuninkaan toimesta ulkomaisiin

jesuiittaopistoihin ; huomattavin näistä on Johan-
nes Jussoila (ks. t.). Myöhemmin jesuiitat taas

esiintyivät Ruotsissa saaden kuningatar Kristii-

nan päättämään kääntymisensä katolisuuteen, ja

senkin jälkeen on heidän puoleltaan tehty uusia

yrityk.-<iä. — Jesuiittain yritykset saada toi-

meen yhdistyminen katolisen ja kreikkalais-kato-

lisen kirkon välillä (etenkin Venäjällä, Liettuassa

ja Konstantinopolissa) ovat jääneet pysyväisiä

.seurauksia vaille.

Veljeskunnan huomattavimpia kenraaleja ovat

Loyolan seuraaja esp. J. Laynez (1558-65), esp.

F. Borgia (1565-72), belg. E. Mercurian (1573-

80). Suurimmat ulkonaiset voittonsa veljeskunta

saavutti 5:nnen kenraalinsa Claudio A q u a v 1-

van (1581-1615) johdolla. Hän osasi häätää si-

säisen hajaannuksen yritykset ja estää paavien

pyrkimykset rajoittaa veljeskunnan valtaa. V.

1626 oli 16,000 jäsentä ja heitä oli kaikissa maail-

man kolkissa. Kun Kustaa II Aadolf oli taittanut

kärjen vastauskonpuhdistukselta, laimeni jesuiit-

tain into ja lopulta puhtaasti maalliset harras-

tukset saivat heissä ylivallan ; siveellinen kuri

höltyi. Ranskassa jansenilaisuus asettui taistele-

maan jesuiittain huonoa siveysoppia vastaan

ja Pascal paljasti ,.maaseutukirjeissään" heidän

kurjan siveytensä. Veljeskunta koetti vielä kohot-

taa päätänsä ja näyttikin saavuttavan ulkonai.sta

menestystä (n. 1750 22,589! jäsentä). Mutta valis-

tusaika tuotti sille tuhon. Ensiksi se lakkautet-

tiin Portugalissa, 1759 ; Ranskassa lakkauttami-

nen suoritettiin parlamentin päätöksellä 1762

(hallituksen vahvistus 1764), sitten kuin epä-

onnistuneen uudistusj-rityksen jälkeen kenraali

Ricci oli antanut kuuluisan vastauksensa: sint

ut sunt aut non sini (,,joko olkoot ennallaan

tai lakatkoot") ; samaten veljeskunta lakkautet-

tiin Espanjassa ja Neapelissa 1767 sekä Parmassa
1768 ja 1773 Klemens XIV bullalla Dominus ac

redemptor noster lakkautti koko seuran.

Tästä huolimatta jesuiitat ylläpitivät keski-

näistä yhteyttä muilla nimillä (Jeesuksen sydä-

men hartaus. Laskon isät, Redemptoristit ja Li-

guoriaanit) . Paavi Pius VI suosi heitä, Maria
Teresia antoi heille etuoikeuksia, Fredrik II

käytti heitä nuorisonopettajina Sleesiassa, Kata-

riina II ja Paavali I Venäjällä suosivat heitä.

Pius VII uudisti veljeskunnan Venäjää varten

1801 sekä molempain Sisiliain kuningaskuntaa

varten 1804 ja kokonansa se uudistettiin 7 p.

elok. 1814 bullalla SoUicitudo omniiim ecclesia-

rum. Veljeskunnalla on siitä lähin ollut entis-

tään paljoa suurempi vaikutusvalta paavilliseen

kuuriaan ja sen voima on yhä enemmän keskitty-

nyt Roomaan. Huomattavimmat jesuiittain uu-

della kehityskaudellaan aikaansaamat päätökset

ovat: bibliaseurojen kiroaminen (1816), Xeitsyt
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Maarian saastattoman sikiämisen korottaminen
uskonkappaleeksi (1854) sekä ensyklikan ja "Syl-
labus errorum"in (1864) julkaiseminen, joissa
omantunnonvapauden, tutkimusvapauden, paino-
vapauden ja maallisen vallan riippumattomuuden
y. m. vaatimukset kirottiin, paavin erehtymättö-
myyden julistaminen (1870), v:n 1907 kuuluisa
Syllabus ja toimenpiteet n. s. ameriikkalaisuutta
ja modernismia vastaan. Venäjältä, jossa veljes-

kunnalla hajoituksensa aikana oli ollut tyyssi-
jansa ja jossa se oli ryhtynyt laajasti suunnitel-
tuun käännytystyöhön, jesuiitat karkoitettiin
1820 ainaiseksi. ' Yleensä veljeskunnan vaiheet
läheisesti liittyvät useiden maiden valtiollisesti

taantumusmielisten ja vapaamielisten puolueiden
vallanvaihteluihin. Italiassa veljeskunta uudis-
tettiin jo 1815, karkoitettiin 1860 Italian ku-
ningaskunnasta, mutta siitä huolimatta se on
siellä toiminnassa; Espanjassa se uudistettiin

myös 1815 ja nykyään se on siellä melkein
kaikkivaltias kooten suunnattomia rikkauksia.
Portugali on pysynyt entisellä kielteisellä kan-
nallaan. Itävallassa heillä on laaja vaikutus-
ala v:n 1855 konkordaatin jälkeen, mutta v:n
1870 erehtymättömyyspäätöksen jälkeen hallitus

ei sanonut voivansa ylläpitää konkordaattia. Siitä

huolimatta on jesuiitoilla siellä nykyänsä täysin
vapaa toiminta sekä hallussaan Innsbruckin teo-

loginen tiedekunta. V. 1872 veljeskunta lakkau-

tettiin Saksan uudessa keisarikunnassa ; tämä
jesuiittalaki kumottiin osaksi 1904 ; kuitenkaan
siihen ei sisälly jesuiittain oikeus veljeskuntana
toimia Saksassa. Sveitsistä, jonka katolisessa

osassa jesuiitoilla oli ollut suuri vaikutusvalta,

heidät kansalaissodan jälkeen karkoitettiin 1848.

1850-luvun lopulla he kuitenkin pääsivät Fri-

bourgiin, Schwyziin ja Le Valais'hen. V. 1874
vahvistettiin ja kovennettiin v:n 1848 päätös. Il-

man laillista oikeutusta ovat jesuiitat Englannissa
perustaneet veljeskuntataloja ja harjoittaneet

käännytystyötä varsinkin ylemmissä piireissä. Ir-

lannissa heillä on vakiintunut asema. Pohjois-
Ameriikassa jesuiitoilla on useita oppilaitoksia;

Etelä-Ameriikassa heillä vielä on melkoinen toi-

minta-ala. — Espanjan rinnalla on Belgia se maa,
jossa jesuiitat uudemmalla ajalla ovat saavutta-

neet suurimman vallan. V:n 1830 vallankumous
avasi heille pääsyn ja v:n 1831 opetusvapautta
koskeva laki antoi heille tilaisuuden ottaa val-

taansa melkein koko ylemmän opetustoimen. Leu-
venin yliopistossa onkin katolisuuden etevin opin-

ahjo. — Tanskaan jesuiitat tulivat 1872. Ruotsissa
heillä on asemapaikat Gööteporissa, Geflessä ja

Tukholmassa. Norjassa veljeskunta on kielletty,

viimeksi Stortingetin päätöksellä 1897. — Heinä-
kuun vallankumouksessa (1830) Ranskasta kar-
koitettuina jesuiitat kuitenkin jälleen Ludvik
Filipin aikana esiintyivät aivan julkisesti maassa
ja v:n 1850 julkista opetusta koskevalla lailla he
saivat vapaan alan opetustoimelleen. V:n 1880
„maaliskuun säädös" lakkautti veljeskunnan, sen

oppilaitokset suljettiin ja kaikki jesuiitat (1,509)

karkoitettiin. Uudelleen eri teitä palattuaan he
saivat vihdoin kuoliniskun Waldeck-Rousseau'n
29 p. maalisk. 1901 aikaansaamasta yhdistys-

laista, jolloin 2,562 jesuiittaa Ranskasta karkoi-

tettiin, 32 kollegiumia, 26 residenssiä j. n. e. hävi-

tettiin ; v:n 1905 ,,erolaki" on tehnyt mahdotto-
maksi veljeskunnan paluun. — V. 1889 veljes-

kuuta karkoitettiin Brasiliasta. Vapaa toiminta-
ala sillä on enää vain Itävalta-Unkarissa, Espan-
jassa ja Belgiassa. Jäsenluku on yhä vain kasva-
nut (1908 15,930) ; veljeskunnan omaisuus on huo-
limatta tappioista Ranskassa suunnaton. [„Bib-
liographie de la Compagnie de J6sus" (1891-1900,
9 OS.) , Crötineau- Joly, ,,Histoire religieuse, poli-

tique et litteraire de la Compagnie de J4sus"
(3:s pain. 1859; myös saks.), O. Henne am Rhyn,
,,Die Jesuiten" (1894), Ranke, „Die römischen
Päpste" (1885).] (L. E.)

Jesuiittatyyli, elähtänyt, muodoissaan ylelli-

sen koreileva, katolista reaktsionia palvelevain
jesuiittain etenkin etelämaissa 1600-luvulla kirk-
korankenteissaan käyttämä barokkityyli.

U-o. N.
Jesus ks. Jeesus Kristus.
Jesus Sirak ks. Jeesus S i i r a k.

,,Jeszcze Polska nie zgin^la" [jestse polska
ne zginerjua], „Sortunut ei Puola vielä", J. Wy-
bicki'n kirjoittama ja Ogiuski'n säveltämä puola-
laisten kansallislaulu. Sitä lauloivat ensikerran
Dombrowski'n (ks. t.) johtamat puolalaiset legioo-

nat Italiassa 1799. Se on tunnettu myöskin
Dombrowski'n marssin nimellä ja on Venäjällä ja
Preussissa kielletty. J. J . M.
Jet ks. Gagaatti.
Jetoni ks. J e t o n k 1.

Jetonki (ransk. jeton), peliraha; palkinto-
raha. — Useissa oppineissa ja kirjallisissa seu-

roissa annetaan jäsenille palkkioksi kultakin ko-
koukselta, jossa ovat olleet läsnä, n. s. jeton de
presence [z9tö ds presä's], joka voidaan vaih-

taa määrättyyn pieneen rahasummaan. — Rauta-
teiden palveluksessa ja niiden rakennustöissä eri-

koisesti ansioittuneille virkamiehille jaetaan
meillä joskus jetonkeja, mitaleja, jotka oikeutta-

vat vapaaseen kulkuun Suomen valtionrauta-

teillä.

Jettböle. Kylä Jomalan kunnassa Ahvenan-
maalla. Suuri kivikautinen asumuspaikka.

K. 8.

Jetti = gagaatti (ks. t.)

.

Jeunesse doree [zöne's dore'] (ransk., = »kul-

tainen nuoriso"), nimitys, jota käytettiin siitä Pa-

riisin miehisestä nuorisosta, joka Robespierren
kukistamisen jälkeen 9 p. thermidoria v. 11(27 p.

heinäk. 1794) asettui terrorin miehiä vastaan ale-

tun liikkeen etunenään. Nykyänsä tätä nimi-

tystä käytetään suurkaupunkien tuhlailevista ja

huvittelunhaluisista nuorukaisista.

Jeux floraux [zo florö'] (ransk., = kukkais-

leikit) , runokilpailuja, joita vuosittain vietetään

Toulousessa ,,Acad6mie des jeux floraux" seuran
johdon alla. Ensimäinen tällainen kilpailu tapah-

tui 1324, jolloin muudan Vidal de Gastei-
na u d a r i sai palkinnon, kultaisen orvokin. Seur.

V. näiden kilpailujen alkuunpanijat ja valvojat,

7 luvultaan, liittyivät seuraksi, jonka sääntöjä

sanottiin lemmenlaeiksi (leys d'amors)
;
parhaista

runoista jaettiin palkintona hopeaisia kukkia.

Aluksi täytyi kilparunojen olla yksinomaan pro-

vencenkielisiä ; myöhemmin (v:sta 1513) oli myös
ranskan kieli luvallinen. V. 1695 Ludvik XIV
uudestaan muodosti tämän seuran nimellä ,,Aca-

dömie des j. f." Siihen kuului kuninkaan mää-
räämä kansleri ja 55 jäsentä, joista 35:llä oli ni-

menä „mainteneur" (tuomari), ja 20:llä ,,maltre".

Ensi palkinto, kultainen samettikukka, jaettiin
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parhaasta oodista. V. 1773 lakkautettiin kans-

leriutoimi, seurau sinetti annettiin alituiselle sih-

teerille ja puheenjohtajaksi valittiin arvalla joka

kolmas kuukausi henkilö, jonka arvoninienä oli

,,moderateur". Vallankumouksen myrskyistä seura

hajosi vuosiksi 1790-1806. Senjälkeen se on jatka-

nut toimintaansa, ja vuosittain toukok. 3 p. jae-

taan palkinnot juhlallisessa istunnossa Toulousen

raatihuoneella. Samanlainen seura perustettiin

1393 Barcelonaan; se puhkesi 15:nnellä

vuosis. suureen kukoistukseen, lakkasi sittemmin

kokonaan, mutta virkosi 1859 uudelleen eloon.

(,.Jochs florals de Barcelona", VII, 1865; Denk,

..Einfiihrung in die Geschichte der altkatala-

nischen Literatur" 1893, siv. 241 seur.) . Kölnin
k u k k a i s j u h 1 a t, jotka J. Fastenrath 1899

pani alkuun, vietetään toukokuun ensimäisenä

sunnuntaina, ja niissä „juhlakuningatar" jakaa

palkintoja (19 luvultaan) saksalaisista kauno-

kirjallisista teoksista („Jahrbuch der Kölner

Blumenspiele", 1899) . [Poitevin-Peitavi, „M^moi-

res pour servir ä Thistoire des J. f." (1815) ;

Chabaneau, „Origine et ötablissement de TAca-

d^mie des J. f." (1885) ; Duboul, „Les deux siöeles

de l'acad6mie des J. f." (1901, 2 nid.) ; Schwan,

„Die Entstehung der Blumenspiele von Toulouse"

(Preussische Jahrbiicher, nid. 5-4, 1884).]

J. H-l.

Jevons [dzevnz], William Stanley (1835-

82), eugl. taloustieteilijä ja filosofi, oli 1854-59

kemistinä Sydneyn rahapajassa Austraaliassa, tuli

1866 logiikan ja taloustieteen professoriksi Owenin

Collegeen Manchesterissä, oli 1876-81 taloustie-

teen professorina Lontoon yliopistossa. J. oli

Englannin etevimpiä taloustieteilijöitä 19:nnellä

vuosis. Erittäin huomattavat ovat hänen talous-

tieteen teoriaan kohdistuvat tutkimuksensa. Hyl-

jäten Ricardo-Millin edustaman klassillisen koulu-

kunnan abstraktisen kannan ja palaten takaisin

Adam Smithiin ja Benthamiin hän perustaa

taloustieteen psykologiaan ja koettaa pukea tutki-

muksensa tulok.set matemaattisten kaavojen muo-

toon. Kuuluisassa teoksessaan ,,The theory of

political economy" (1871) hän on itsenäisesti

esittänyt ja perustellut n. s. rajahyödyn teorian

(ks. Arvo). Rahakysymystä hän käsitteli teok-

sessa ,,Money and meohanism of money" (1875).

Kirjoituksissaan „The state in relation to labour"

(1882) ja „Methode of social reform" (1882) J.

esitti käsityksensä työväenkysymyksestä ja so-

siaalipolitiikasta vaatien päinvastoin kuin klas-

sillinen koulukunta tehokasta työväensuojelusta.

Omituisuutensa vuoksi mainittakoon hänen väit-

teensä että liikepulain määräaikaisuus ja aurin-

gonpilkkujen esiintyminen ovat jonkinlaisessa

keskinäisessä yhteydessä („Investigations in cur-

rency and finance"). — J:n filosofisista teoksista

mainittakoon: „Pure logic" (1864) „The princip-

les of science" (1874), »Studies on deductive lo-

gic" (1880). J. F.

Jeypore ks. J a i p u r.

Jhering [jerirjkj, Rudolf von (1818-92),

saks. lainoppinut ja yliopistonopettaja; tuli laki-

tieteen tohtoriksi Berliiniin 1842, lainopin pro-

fes.soriksi Ba.selin yliopistoon 1845, Rostockiin

1846, Kieliin 1849, Giesseniin 1852, Wieniin, missä

hänet aateloitiin, 1868 ja Göttingeniin 1872. J.

on uuden ajan huomattavimpia juristeja ja hänellä

oli erinomaisen suuri vaikutus oikeustieteeseen ja

sen kehitykseen. Alkuaan hän oli täydellisesti

historiallisen koulun kannalla, mutta asetti sit-

temmin itselleen tehtäviä, jotka menevät kauas

yli tämän koulun oikeustieteelle asettamien rajo-

jen. I:n teoksista, joille kaikille on ominaista

loistava esitystapa ja erinomainen selvyys, on
mainioin hänen (valitettavasti keskeneräiseksi

jäänyt) pääteoksensa „Geist des römischen
Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner

Entwickelung" (I-III, 1, 1852-65, I ja II 5:s

painos 1891-99, III, 1, 4:s painos 1888; käännetty
useille kielille). Edelleen on huomattava ,,Abhand-

lungen iiber das römische Recht" (1844), „Zi-

vilrechtsfälle ohne Entscheidungen" (1847), „Die
Jurisprudenz im tägliehen Leben" (1870), „Der
Z\veck im Recht" (2 nid. 1877-83), „Der Kampf
ums Recht" (1872; käännetty melkein kaikille

Euroopan kielille, m. m. suomeksi nimellä ,,Tais-

telu oikeudesta"), „Das Trinkgeld" (1882) y. m.,

joista useimmista on ilmestynyt lukuisia pai-

noksia. V:sta 1856 lähtien hän yhdessä ensin

Gerberin ja sittemmin Ungerin kanssa julkaisi

aikakauskirjaa ,,Jahrbiicher fiir die Dogmatik
des heutigen römischen und deutschen Privat-

rechts". I:n tähän aikakauskirjaan kirjoittamat

kirjoitukset on julkaistu erillään nimellä „Ge-

sammelte Aufsätze aus den Jahrbiichern" (3 nid.,

1881-86) . Hänen peruistaan on julkaistu „Vor-

geschichte der Indo-europäer" (1894; vain osit-

tain loppuunsaatettu) ja osia teoksesta „Ent-

wickelungsgeschichte des römischen Rechts"

(1894). [M. de Jonge, „Rudolf von I." (1888); A.

Merkel. „Ru(lolf von I." (1893) ; J. Kuntze, „Ihe-

ring, WindscL(-id, Brinz" (1893) ; J. Biermann,
„Rudolf von I. 1852-1868. Briefe und Erinne-

rungen" (1907).] (O. K:nen.J
I Jigger (saks.), perimäinen masto neli- tai

! viisimastoisessa aluksessa. F. W. L.

j

Jiikata. 1. Jiiktouvin avulla supistaa tai koota

I

kahveli- tai toppipurje. — 2. Jiiktouvin avulla

j
nostaa raakapurjeen kuutihuippu. F. W. L.

Jiiktouvi. 1. Nuora tai köysi, jolla kahveli-

tai toppipurje supistetaan kokoon. — 2. Köysi,

jolla raakapurjetta supistettaessa nostetaan sen

kuutihuippu. F. TT. L.

Jiina, kaksi köydellä yhdistettyä väkipyörää,

joista toisessa on vähintään kolme ja toisessa

vähintään kaksi kiekkoa. F. W. L.

Jildiz-kioski 1. Y i 1 d i s-k., turk. Jildiskjösk

= „Tähti-kioski", Turkin sulttaanin Abdul-Hamid
II: n asuntopalatsi koilliseen Konstantinopolista

olevassa Besiktasin esikaupungissa. Nuor-

turkkilaiset joukot valtasivat J:n rynnäköllä

valtiokeikauksessa 1909. E. E. K.

Jimenez de Cisneros [hi'me'nep de pisne'ros],

myös Ximenes de C., Francisco (1436-

I 1517), esp. kirkkoruhtinas ja valtiomies, toimi en-

sin lainoppineena sekä pappina ja fransiskaani-

munkkina, pääsi askeettisen elämänsä tähden suu-

reen maineeseen, tuli Isabella kuningattaren

rippi-isäksi sekä 1495 Toledon arkkipiispaksi ja

Kastilian suurkansleriksi, joissa viroissa hän kor-

keasta ijästään huolimatta osoitti suurta tarmoa,

riän pani toimeen perinpohjaisen luostarien uu-

distuksen ja kovensi papiston kuria, osoitti myös

suurta intoa moriskein käännyttämisessä. Paavi

nimitti hänet kardinaaliksi ja Espanjan suur-

inkvisiittoriksi. J. oli myös tieteiden suosija, pe-

rusti Alcalil de Henaresin (lat. Complutum) yli-
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opiston ja toimitutti oppineilla n. s. Kompluutti-
sen polyglotti-raamatun (monikielisen raamatun-
laitoksen, pain. 1522) . Ferdinand Katolilaisen kuol-

tua 1516 J. hoiti menestyksellä Kastilian halli-

tusta, kunnes Kaarle I saapui Alankomaista 1517.
[Hefele, ,,Der Kardinal Ximenes etc".] G. R.
Jingo [ziTjgoJ (engl.), Englannissa ja Pohj.-

Ameriikassa taisteluhaluisten yltiöisänmaallis-

ten nimitys, joka lienee saatu eräästä 1877-78,

venäläis-englantilaisen konfliktin aikana, suosi-

tusta varieteelaiilusta.

Jiräsek [jirä-J, Alois (s. 1851), tsek. kir-

jailija, ollut v:Sta 1888 asti lukionopettajana
Praagissa, tsekkiläisten huomattavin historiallis-

ten romaanien kirjoittaja. Erittäin mainittavat
ovat hänen kuvauksensa hussilaisliikkeen ajalta,

kuten kolmiosainen romaani ,,Mezi proudy"(„Vir-
tojen välissä"), „Proti vsem" („Kaikkia vas-

taan") ja kansallisen masennuksen aikakaudelta
17:nnellä ja 18:nnella vuosis., kuten voimak-
kaasti piirretty „Psohlavci", jonka aiheena on
eräs talonpoikaiskapina. Useissa romaaneissaan
hän on käsitellyt kansallisen herätyksen aikaa
(„F. L. Vek", „Vanhanaikuisia kuvia", „Naapu-
reita" y. m.). J. J. M.
Jirece^ [-tsek]. 1. Josef J. (1825-88), tsek.

kirjallisuuden tutkija ja politikko, tuli 1850 Itä-

vallan kansanvalistusministeriön virkamieheksi,

ja 1871 kansanvalistusministeriksi Hohenwarthin
ministeristöön, oli v:sta 1875 Böömin kuninkaalli-
sen tiedeseuran esimiehenä. Hän on julkaissut,

paitsi oppikirjoja ja „Kansatieteellistä" esitystä

Böömin kuningaskunnasta (tsek. 1850) , useita

muinais-tsekkiläisiä kirjallisuuden muistomerk-
kejä ja tutkimuksia niistä.

2. Hermenegild J. (1827-1909), tsek. oi-

keushistorioitsija, edellisen veli, harjoitti opintoja
Praagissa ja tuli 1853 kansanvalistusministeriön
virkamieheksi ja 1883 ministeriöneuvokseksi
Wieniin. Pääteoksessaan ,,Slaavilainen oikeus

Böömissä ja Määrissä" (tsek. 1863-72) hän on
antanut ensimäisen kriitillisen vertailevan tutki-

muksen slaavilaisten kansain oikeudesta, jonka
tähden häntä pidetäänkin slaavilaisen oikeus-

historian perustajana. Hänen muista teoksistaan
mainittakoon 1867 aloitettu julkaisu „Corpus ju-

ris bohemici", laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan
vertaansa vailla koko slaavilaisessa kirjallisuu-

dessa, „Slaavilaisten lakien yhteenveto" (tsek.

1880) , vertaileva esitys siitä mikä slaavilaisten

lainsäädännössä on omaa, mikä vierasta ja ,,Oi-

keuselämä Böömissä ja Määrissä 9:nneltä vuosi-

sadalta 19:nnelle asti oikeushistoriallisissa, elämä-
kerrallisissa ja bibliografisissa piirteissä" (tsek.

1903).

3. Konstantin J. (s. 1854) , slaavil. histo-

riantutkija, Josef J:n poika, tuli historian dosen-

tiksi Praagin yliopistoon 1877, kutsuttiin 1879
äsken muodostetun Bulgaarian ruhtinaskunnan
kansanvalistusministeriön kenraalisihteeriksi, oli

1881-82 Bulgaarian kansanvalistusministerinä ja

senjälkeen kansanopetusneuvoston esimiehenä sekä
tuli 1884 Praagin ja 1893 Wienin yliopiston pro-

fessoriksi. Hän on etevin Balkanin niemimaan
historian tuntija, ja on julkaissut perustavaa laa-

tua olevia teoksia, kuten „Bulgarian kansan his-

toria" (tsek. 1876, saks. „Geschichte der Bulga-
ren")

, „Die Heerstrasse von Belgrad nach Cons-
tantinopel und die Balkanpässe" (1877), „Die Han-

delstrassen und Berg\verke von Serbien und Bos-
nien während des Mittelalters" (1879), „Beiträge
zur antiken Geographie und Epigraphik von Bul-
garien und Rumelien" (1887), „Uas Fiirstenthum
Bulgarien" (1891), „Der ragusanische Dichter
Sisko Mencetic" (1896), „Die Bedeutung von
Ragusa in der Handelsgeschiehte des Mittelalters"

(1899), „Die Romanen in den Städten Dalmatiens
vvährend des Mittelalters" (1901-04), „Geschichte
der Serben I" (1911). J. J. M.
Jirmilik (turk. jirmi = 20) , turk. hopearaha

(= medzidie) =. 20 gurus 1. hopeapiasteria - 4, se mk.
K. T-t.

Jiu jitsu ks. Dzudzutsu.
Joab, Serujan poika, Davidin urhea ja taitava

sotapäällikkö (2 Sam. 819; 2O23), joka uskollisesti

puolusti kuningastaan (2 Sam. 2^ ja seur. ; 18, ja
seur.) ja hankki loistavia voittoja valtakunnan
vihollisista (2 Sam. IO7 ja seur.; llj ja seur.; 1

Kun. II15 ja seur.). J. osoittaa valtiollista älyä

(2 Sam. 243) ja oveluutta (2 Sam. 14^ ja seur);

kunnianhimoisena hän ei sallinut rinnallaan ke-

tään kilpailijaa (2 Sam. 19i4; 20g ja seur.) ja oli

kostonhimossaan leppymätön (2 Sam. 3^ ja seur.).

J. kannatti laillista kruununperillistä Adoniaa,
jonka tähden Salomo sittemmin hänet surmautti
(1 Kun. I7 ja seur.; 2^8 ja seur.). Ar. H.
Joachim, Jözsef (1831-1907), unk. viulun-

soittaja ja viulusäveltäjä, „klassillisessa" soitossa

viuluniekoista ensimäinen. Esiintyi ihmelapsena
1843 Leipzigissä ja Mendelssohnin suosittamana
1844 Lontoossa. Sinne hänet myöhemmin loista-

villa ehdoilla kutsuttiin vakinaiseksi vuotuiseksi

konserttivierailijaksi. Vv. 1849-53 J. oli konsertti-

mestarina Weimarissa ; mutta kyllästyneenä siellä,

vallitsevaan, Lisztin johtamaan „uussaksalaiseen""

suuntaan, hän siirtyi Hannoveriin kunink. kon-
sertti- ja kamarisoittajaksi. Siellä J. otti puoli-

sokseen Amalie Schneevveissin, joka lyy-

rillisenä laulajattarena saavutti laajan kuuluisuu-

den. V. 1868 J. tuli vasta perustetun Berliinin

musiikkikorkeakoulun („Hochschule der Musik")
johtajaksi. Kvartettisoittajana J. oli yhtä etevä

kuin solistina. Säveltäjänä hän liittyi Schuman-
nin tyyliin (3 viulukonserttoa, uvertyyrejä y. m.).

/. K.
Joachimstlial [joahimstäl], kaupunki Böö-

missä, 18 km pohjoiseen Karlsbadista; 5,953 as.

(1900). Suuri tupakkatehdas (1,200 työntekijää),

hansikas-, pitsi- ja olutteollisuutta. Valtion omis-

tamat J:n uraanikaivokset ovat maailman
tärkeimmät radiumin-tuottajat. Sitäpaitsi hopea-

kaivoksia. Hopeasta lyötiin v:sta 1517 lähtien

guldengroschenin rahoja nimeltä Joachim s-

t a 1 e r, jotka olivat taalerin alkuna. E. E. K.
Joachimsthaler ks. T a a 1 e r i ja J o a c h i m s-

thal.
Joakim. I Napoleon ks. M u r a t.

Joakim. (Joachim), Brandenburgin
vaaliruhtinaita. 1. J. INestor (1484-1535), hal-

litsi 1499-1535, osoitti sisäisessä hallinnossaan tar-

moa ja kohteli aatelia säälimättömällä ankaruu-
della. Hän edisti lainkäyttöä ja aikaansai lain-

säädännönkin alalla tärkeitä uudistuksia (,,Consti-

tutio Joaehimica" v:lta 1527). Uskonpuhdistuk-
seen nähden J. kuitenkin asettui jyrkästi vastusta-

valle kannalle, ja hänen 1506 perustamansa
Frankfurtin yliopisto oli katolisuuden tyyssijoja.

J. teki 1529 Pommerin herttuoiden kanssa sopi-
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miiksen, jossa hänen suvullaan tunnustettiin ole-

van perimysoikeus Pommeriin herttuoiden mies-

puolisten jälkeläisten kuoltua sukupuuttoon.
2. J. II Hektor (1505-71), edellisen poika,

hallitsi 1535-71, oli tuhlaavainen ja upeileva ruh-

tinas. Hänen aikanaan protestanttisuus voitti

vankan jalansijan Brandenburgissa, joskin J.

rulitinaiden ja keisarin välisissä taisteluissa oli

jälkimäisen kannattajia. Solmi 1537 perimyssopi-

muksen Liegnitzin herttuan kanssa (johon sopi-

mukseen sittemmin Fredrik Suuri nojautui nos-

taessaan aseensa Itävaltaa vastaan) ja sai 1569

perintö-oikeuden herttua Albrekt Fredrikin rin-

nalla Preussin herttuakuntaan. — Hänen pojan-

poikansa
3. J. Fredrik (1546-1608), joka hallitsi

1598-1608, tunnustettiin Preussin heikkomielisen

herttuan Albrekt Fredrikin holhoojaksi. V. 1599

vahvistetun Geran sukusopimuksen nojalla luo-

vutettiin 1603, Ausbach-Bayreuthin markkreivin
Yrjö Fredrikin kuoltua, J. F:n velipuolille

Kristianille ja Joakim Ernstille Bayreuthin ja

Ansbachin ruhtinaskunnat. -Iskm-.

Joao [zo5'5], Juhana nimen port. muoto.

Joas. 1. Ahasjan poika, Juudan kuningas

(836-796), ainoa kuninkaallinen prinssi, joka pe-

lastui Ataljan toimeenpanemasta verilöylystä.

Ataljan kukistuttua J. 7 vuotiaana korotettiin

valtaistuimelle. Holhoojansa ylipappi Jojadan
kasvattamana J. kehittyi hur.skaaksi, Jahvenpal-
velusta ja temppeliä suosivaksi hallitsijaksi. Hä-
nen aikanaan aramealaiset hyökkäsivät Juudaan.
Pelastaakseen Jerusalemin joutumasta ryöstettä-

väksi J. uhrasi lunnaiksi temppelin ja palatsin

aarteet. Maata kohdannut onnettomuus oli ehkä
aiheena salaliittoon, jonka kautta J. sai surmansa
(2 Kun. 11; ja seur. : 12.). — 2. Joahak.sen poika,

Israelin kuningas (797-781), taisteli voitollisesti

assyrialaisten ahdistamia aramealaisia vastaan ja

valloitti takaisin ne kaupungit, jotka hänen
isänsä oli heille menettänyt. J. voitti perinpohjin

myöskin Juudan kuninkaan Amasjan, joka yli-

mielisesti oli aloittanut sodan (2 Kun. 13io-25;

14s-,e).

Job (hepr. ijjob, kreik. löh, lat. Jobus, Lutherilla

niob) , erinomaisesta hurskaudestaan kuuluisa

mies, joka Hes. 14i4-oo mainitaan rinnan Nooan ja

Danielin kanssa, päähenkilö hänestä nimensä saa-

neessa V:n T:n kirjassa, ks. Jobinkirja.
Ar. H.

Jobbaaja 1. jobbari (engl. joiber)
,
pörssi-

keinottelija, liikemies, joka keinotteluissaan koet-

taa käyttää hyväkseen satunnaisia hintojen vaih-

teluja. — Jobbata, keinotella. — Jobbaus,
pörssi- t. osakekeinottelu, yleensä keinottelu.

Jobin kirja (ks. Job) käsittelee kärsimyksen
arvoitusta: minkätähden antaa vanhurskas Jumala
hurskaankin ihmisen kokea kärsimyksiä? Suora-

sanaisessa johdannossa (luvut 1-2) kuvataan Usin
maalla a.suvan paimentolaisruhtinaan Jobin verra-

tonta onnea ja hurskautta. Mutta kun vas-

tustaja (säiän) väittää J:n hur.skauden johtu-

van itsekkyydestä, pannaan J. koetteelle. Isku

seuraa i.skua salaman nopeudella: J. menettää kai-

ken omaisuutensa ja kaikki lapsensa, lopulta ter-

veytensäkin sairastuen kauheaan spitaalitautiin.

J. alistuu nöyrä.sti ja nurkumatta kovaan koh-

taloonsa ja nuhtelee vaimoaan, joka kehottaa

häntä kiroomaan Jumalaa. Mutta kun sitte kolme

hänen ystäväänsä — Elifas, Bildad ja Sofar —
saapuu hänen luokseen osoittamaan sääliään ja

he jäävät istumaan seitsemän päivää ja yötä
kauhusta mykkinä, loppuu vihdoin J:n kärsi-

vällisyys ja hän puhkeaa kiroomaan syntymis-
tään maailmaan (luku 3). Siitä alkaa teoksen

runopukuinen pääosa. Vuoropuhelussa J:n kanssa
ystävät koettavat yhä selvemmin ja purevammin
sanoin taivuttaa häntä tunnustamaan ne salaiset

synnit, joiden he vallitsevan kosto-opin mukaan
olettavat olevan hänen kärsimystensä syynä.

J. sitä vastoin vakuuttaa vakuuttamistaan täy-

dellistä syyttömyyttään ja sanoo lopuksi jokaista

yritystä selittää liänen kärsimyksiään mahdotto-
maksi ihmisviisauden puutteellisuuden vuoksi.

Kolmasti jokainen ystävistä puhuu vuoroonsa,

lukuunottamatta Sofaria, joka vaikenee viimei-

sellä kerralla; jokaista puhetta seuraa J:n vas-

taus (luvut 4-28) . Vuoropuhelun päätyttyä J.

vielä viimeisen kerran vetoo Jumalan vanhurs-

kauteen (luvut 29-31). Sen jälkeen esiintyy uusi

puhuja, Elihu, joka selittää kärsimysten tar-

koituksena olevan puhdistaa hengellisestä ylpey-

destä (luvut 32-37). Vihdoin ilmestyy ukkosil-

massa Jumala, joka vaatii häntä tyytymään hä-

nen tahtoonsa ja neuvoonsa. Suorasanaisessa
loppukappaleessa kerrotaan J:n nöyrtymisestä ja

uudesta onnesta (427-1,) •

Varsin yleisesti ollaan sitä mieltä, että Elihun
puheet ovat toisen runoilijan myöhemmin tekemä
lisäys. Tutkijat, jotka hyväksyvät tämän mieli-

piteen, näkevät enimmäkseen Jumalan puheissa

(38i-428) tekijän teroittaman opetuksen: hurs-

kaan on yksinkertaisesti alistuttava sii-

hen, mitä Jumala kaikkiviisaudessaan an-

taa tapahtua. Ne tutkijat taas, jotka pitävät

kiinni Elihu-puheiden oikeaperäisyydestä, arve-

levat J:n kirjan pääaatteen sisältyvän juuri nii-

hin, s. o. kärsimyksen tarkoituksena on nöy-

ryyttää, puhdistaa ja jalostaa ihmistä. Paitsi

Elihu-puheiden, on useiden muidenkin J:n kirjan

osien oikeaperäisyyttä epäilty — enemmän tai

vähemmän aiheettomasti. On olemassa se mah-
dollisuus, että tekijä itse on myöhemmin muo-
vaillut ja korjaillut teostaan tekemällä siihen

lisäyksiä, joidenka kautta on syntynyt epätasai-

suuksia, saumoja ja liitoksia. Todennäköinen on

se huomio, että johdanto ja loppukappale ovat

lainatut vanhasta kansankertomuksesta, josta ru-

noilija on saanut teoksensa aiheen. — J:n kirja

on erinomaisen rikas syvistä ja rohkeista aja-

tuksista. Taideluomanakin hänen runoelmansa on

verraton mestariteos, joka syystä on asetettu

maailmankirjallisuuden etevimpien runotuottei-

deu rinnalle.

J:n kirja ei ole, niinkuin aikaisemmin arvel-

tiin, Raamatun vanhimpia kirjoja: se on kirjoi-

tettu vv:n 600-400 välillä e. Kr. Sitä tarkem-
min ei sen .syntymisaika ole määrättävissä. Huo-
miota ansaitsee se arvelu, että J:n kirja on

kirjoitettu Egyptissä: nimeltä tuntematon tekijä

olisi kuulunut sikäläiseen juutalaiseen siirtokun-

taan, josta viimeaikaiset papyrus-löydöt ovat

meille tietoja antaneet.

[Kommentaareja Jobin kirjaan ovat julkais-

seet m. m. Frantz Delitzsch (2 pain. 1876) , Dill-

mann (4 pain. 1891), Volck (1889), Budde (1896)

ja Duhm (1897) ; muita Jobin kirjaa koskevia

tutkielmia mainittakoon: Merx, ,,Das Gedicht von
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Hiob" (1871) ; Giesebrecht, „Der Wendepunkt
des Buches Hiob" (1879) ; Grill, ,.Ziir Kritik
der Komposition des Buches Hiob" (1890) ; Laue,
„Die Komposition des Buches Hiob" (1895) ;

K. Kautzsch, ,,Das sogen. Volksbuch von Hiob"
(1900) ; Fries, „Das philosophische Gespräch von
Hiob bis Platon" (1904).] Ar. H.

Jobinposti, onnettomuudensanoma, surusa-
noma. Nimitys johtuu Jobin (ks. t.) kirjasta

(ll3-=l).

Jochelson, Waldemar (s. 1850-luvulla),

ven. kansatieteilijä ja vallankumousmies. Oli pit-

kät ajat vallankumouksellis-sosialistisen puolueen
kirjapainon johtajana Genövessä, vangittiin 1885
ja karkoitettiin pitkällisen vankeuden jälkeen 10
vuodeksi Jakutskiin Siperiaan, jossa tutki eri-

toten jukagiirien kieltä ja kansatieteellisiä oloja.

Lähti 1900 New Yorkin luonnonhistoriallisen mu-
seon toimenpiteestä 2'/2-vuotiselle tutkimusmat-
kalle Luoteis-Aasiaau ja 1907 Rjabusinskin
retkikunnan jäsenenä Kamtsatkaan ja aleuttien

koökuuteeu. J. on julkaissut paitsi tutkimuksia
jukagiirien kielestä ja kansanrunoudesta (Venä-
jän tiedeakat. julk. IX, Nro 2, 1898), korjaakeista,
korjaakkien uskonnosta ja myyteistä (1905) myös
teoksen ,,Material culture and social organiza-
tion" (1908). U. T. S.

Jochumsson, Matthias (s. 1835), uudem-
mau ajan tuotteliaimpia islantilaisia runoilijoita

ja sen puhdasverisin lyyrikko. Parhaiten hän
on onnistunut isänmaallisissa runoissaan sekä
muistolauluissansa vainajista. Ollen pappi amma-
tiltaan hän on myöskin kirjoittanut suuren jou-

kon hengellisiä runoja, islantilaisen kirjallisuu-

den parhaita ; hengellisiä aiheita tavataan silloin

tällöin hänen maallisessakin runoudessaan. J:n
lyriikan vahvimpia puolia ovat vieno tunteelli-

suus ja mestarillinen kielenkäyttö. Näytelmien-
kin kirjoittajana J. on esiintynyt, mutta vähem-
mällä menestyksellä. Aiheensa hän useimmiten
on saanut islantilaisesta tarustosta. Erityisen
maineen J. on saavuttanut Shakespearen kään-
täjänä; sitäpaitsi hän on julkaissut oivallisia

käännöksiä Tegnerin „Frithiofin sadusta", useista

Runebergin ,,Vänrikki Stoolin tarinoista" sekä
Topeliuksen „Välskärin kertomuksista".

R. S.

Jockas ks. Juva.
Jockey [dzoki], kilparatsastaja.

Jockis ks. Jokioinen.
Jodaatit, jodihapon suolat.

Jodelle [zode'lJ, i:tienne de (1532-73),

ransk. draamankirjoittaja, ,,Plejadin" (ks. t.)

jäsen, kirjoitti 1552 murhenäytelmän „Cleopatre
Captive", ensimäisen klassilliskaavaisen ranska-
laisen tragedian. Tämä kappale esitettiin Parii-

sissa kuningas Henrikin ja hovin edessä ja saavutti

suuren menestyksen. J:n toinen murhenäytelmä
„Didon se sacrifiant" (1558) on saanut aiheensa
.^neis runoelmasta. Näiden molempien trage-

diojensa muodossa, huolimatta niiden kypsymättö-
mästä oppilasasusta, J. on tarjonnut ransk. klas-

sillisen taidedraaman esikuvan. Sen tunnusmerk-
kejä ovat vanhanajan historiasta lainattu aihe,

kuorot, „yhteydet", yksinkertainen toiminta, jako
näytöksiin ja kohtauksiin ja harvalukuinen hen-

kilökunta. J. rupesi myös käyttämään a 1 e k-

sandriini (ks. t.) runomittaa, josta on tullut

ransk. tragedian runomitta. J:n teokset „(Euvres"

ilmestyivät 1574 ja 1583; uuden painoksen jul-

kaisi Marty-Laveau 1868-70. J. H-l.

Jodi (kreik. ioeide's = sinipunainen) , epämetal-
linen alkuaine, joka kuuluu halogeeniryhmään.
Sen keksi Courtois 1811. Kem. merkki J, at.-p.

126. J. esiintyy luonnossa kloorin ja bromin
seurassa merivedessä ja muutamien kivennäis-
lähteiden (esim. Kreuznachin) vesissä sekä chile-

salpietarissa ja erinäisissä harvoissa mineraa-
leissa. Aivan pienissä määrissä j. on yleisesti

levinnyt kasvi- ja eläinkunnassa. Huomattava on
erittäin sen esiintyminen ihmisten ja eläinten
kilpirauhasessa. Vapaana j. ei ole luonnossa vaan
sidottuna metalleihin, etupäässä natriumiin ja
magnesiumiin, sekä jodihappoisena suolana ja
orgaanisessa yhdistyksessä. Muutamat leväkasvit,
esim. Fucus ja Laminaria, ottavat jodiyhdistyksiä
merivedestä. Niiden tuhkassa, jota sanotaan
kelpiksi ja uareÄ;iksi, on runsaasti jodisuoloja,

ja niistä voi j:n irroittaa. Suurissa määrissä j:a
valmistetaan myöskin chile-salpietarin emäliuok-
sista. — J. on mustanharmaata ainetta ja muo-
dostaa metallikiiltoisia kidelevyjä. Om.-p. 4,95.

Kiinteä j. haihtuu jo tav. lämpötilassa levittäen

klooria muistuttavan hajun. J. sulaa 114°:ssa;
sen kiehumap. on 180°. J.-höyry on kauniin
sinipunainen (siitä sen nimi = vuokonvärinen)

.

Veteen j. liukenee hyvin vähän, mutta helposti,

jos liuos sisältää kaliumjodidia tai jodivetyhap-
poa. Runsaasti liukeneva j. on alkoholiin ja

eetteriin. Kaikilla näillä liuoksilla on keltainen
tai ruskea väri. J:n läsnäolon voi helposti näyt-
tää tärkkelyksen avulla, joka siitä muuttuu
siniseksi. Niinkuin muutkin halogeenit j. yhtyy
vetyyn hapoksi, jodivety hapoksi, ja me-
tallien kanssa suorastaan suoloiksi, jodideiksi.
J. ja muutamat sen yhdistyksistä (kaliumjodidi,

jodoformi y. m.) ovat tärkeitä lääkeaineita. Niillä

on mj^ös suuri käytäntö väriteollisuudessa ja valo-

kuvauksessa. Nykyinen vuotuinen jodituotanto

lienee yli puoli miljoonaa kiloa. Edv. Hj.

Jodidit ks. Jodi metallit.
Jodihappo, HJO3, syntyy keittämällä jodia

typpihapon kanssa. Valkoinen kiteinen aine. Sen
suoloja ovat jodaatit.

Jodihopea = hopeajodidi (ks. t.).

Jodimetallit, yhdistyksiä jodin ja metallien

välillä. J. ovat suoloja ja nimitetään jodi-
deiksi tai, jos niissä on vähemmän jodia kuin
näissä, joduureiksi.
Jodimyrkytys 1. j o d i s m i. Noin 3 gr puh-

dasta jodia voi tuottaa kuoleman täysikasvuiselle

ihmiselle. J. on usein johtunut jodivalmisteiden

lääkkeellisestä käytöstä. Myrkytys voi myös syn-

tyä jodihöyryjen hengittämisestä tehtaissa, ke-

miallisissa töissä j. n. e. Akuuttinen, jodin tai jodi-

tinktuurin suoranaisesta käytöstä johtuva myrky-
tys ilmenee äkillisenä ripulina, vatsanvaivoina,

ruskeankeltaisten tai sinertävien aineiden oksen-

tamisena. Samalla huomataan veltostumista, ihon

värin muuttumista punaisensinertäväksi (sya-

noosi), rohtumia j. n. e. Tärkkelys, liisteri ja val-

kuaisaine ovat hyviä vastamyrkkyjä. Kroonilli-

nen j. johtuu jodivalmisteiden pitkäaikaisesta

käyttämisestä. Tärkeimmät oireet ovat: märän
täyttämäin rakkuloiden muodostama ihorohtuma,
enimmäkseen kasvoissa ja seljassa, sylen vuoto,

nuha ja päänkipu, häiriintynyt ruuansulatus;

ankarammissa tapauksissa ilmenee myöskin lievä
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kuume, yleinen voimain heikkeneminen, levotto-

nniiiS ja hourailu, sekä laihtuminenkin.
Jodinuha, jodilääkkeiden nauttimisen aikaan-

saama nielun ja nenän limakalvon katarri.

Jodipiini, jodkaliumia korvaamaan käytetty
aine, jossa jodi on sidottu munanvalkuaiseen tai

ra.svaan ; se valmistetaan sesam-öljyyn yhdiste-

tystä jodista. J. on osaksi 10-prosenttista vaalean-
keltaista, osaksi 25-prosenttista keltaisenpunaista.

Heikompaa valmistetta nautitaan sisällise.sti, vah-
vempaa ruiskutetaan ihon alle. J:n vaikutus on
lievempi ja vapaampi seurausvaikutuksista kuin
jodkaliumin.

Joditinktuuri, jota käytetään lääkkeenä, on
jodin spriiliuos. Se sisältää yhden osan jodia 10
alkoholi-osaa kohti.

Joditärkkelys, sininen aine, joka syntyy, kun
jodi yhtyy tärkkelykseen. Sen muodostumiseen
perustuu värireaktsioni, jonka avulla sekä tärk-

kelyksen että jodin läsnäoloa voi näyttää.

Jodivalmisteet, valmisteet, joissa jodi on tär-

keimpänä ainesosana. Tärkeimmät näistä ovat
jodkaliumi ja jodnatriumi, jotka edistävät muu-
tamien solujen ja sairaloisten kudosaineitten ha-

jaantumista ja häviämistä sekä kasaantuneiden
nesteiden imeytymistä ruumiiseen,

Jodivety, HJ, on väritön kaasu, joka helposti

liukenee veteen ja on kloorivedyn kaltainen. Sen
vesiliuos on jodivetyhappo.
Jodivetyhappo ks. Jodivety,
Jodivihreä, ennen paljon käytetty tervaväri-

aine, jota valmistetaan rosaniliinista ja metyli-

jodidista.

Jodivioletti ks. Hofmannin violetti.
Jodkaliumi ks. Kaliumjodidi.
Jodi, Friedrich (s. 1849), saks. filosofi,

aloitti yliopistollisen opettajauransa syntymäkau-
pungissaan Miinchenissä, oli 1885-96 filosofian

profe.ssorina Praagissa, sen jälkeen Wienissä,
Julkaissut „Die Kulturgeschichtschreibung"

(1878), ,,Geschichte der Ethik in der neueren Phi-
losophie" (2 os,, 2 pain. alkanut ilmestyä 1906)

,

„P.sychologie" (2 pain., 2 os., 1903), julkaisuja

L. A. Feuerbachista ja Humesta (ks. n,) y. m.
J, on ollut „eetillisen kulttuurin" (ks. t.) liikkeen
johtajia Itävallassa ja Saksassa. A. Gr.

Jodlata ks, J o d 1 e r,

Jodler [-Ö-J, mus., omituinen 1-, 2- tahi 3-ääni-

nen laulutapa, joka on hyvin yleinen alppiseutu-

jen saksalaisilla asukkailla. Sävelmä kohoutuu
vähäväliä rohkein harppauksin rintaäänestä fal-

settiin. Laulamista sanotaan jodlaamiseksi,
J:n melodinen kulku on pääasiassa soinnullinen,

liikkuen vuoroin perus- ja huippusointujen säve-

lissä. Rytmi käy enimmiten '/^-tahdissa. Sanojen
aseme.sta käytetään j:iin monenlaisia hoilahtavia
tavuyhtymiä. [J. Pommer: „Jodler und Juchezer"
(1889, 1893, 1906).] /. E.
Jodocus [-dö'-J (Job st 1. J o s t) (n. 1350-

1411), Saksan kuningas. Määrin markkreivi,
Luxemburgin sukua, sai 1388 pantiksi sukulaisil-

taan Wenzel kuninkaalta Luxemburgin ja Sigis-

mundilta Brandenburgin; kapinoi kaksi kertaa
Wenzeliä vastaan ja pakotti hänen 1397 luovut-

tamaan Lausitzin ; valittiin 1410 Sigismundin
vastakuninkaaksi.

Jodoformi (trijodmetaani, formylitrijodidi,

CHJ3), keltainen, antiseptisesti vaikuttava jauhe;
saadaan lisäämällä vettä jodin ja kaliumhydraa-

tin sekoitusliuokseen, joka on saatu aikaan alko-

holilla. J. on raskasta ainetta, joka sisältää

96,7 % jodia. Se kiteytyy sitruunankeltaisiksi
suomuiksi. Koska j. haihtuu tavallisessa läm-
mössä, leviää sen voimakas, omituisen ilkeä haju
nopeasti laajalle alalle, mikä seikka usein vai-

keuttaa sen käyttämi.stä lääketarkoituksiin.
Vaikka j. keksittiin jo 1822, pääsi se vasta 1870-

luvulla kirurgian palvelukseen, jossa sitä käy-
tetään desinfisioimisaineena haavoissa y. m. Sen
antiseptinen kyky ei ole suuri, mutta se edistää
haavan paranemista pitämällä sitä kuivana ja

tuoreena. J. voi saada aikaan myrkytyksen.
Sekä j:n pahan hajun että myrkyllisyyden vuoksi
on koetettu korvata sitä toisilla 'valmisteilla,

enimmäkseen jodi- ja vismuttiyhdistyksillä, esim.

dermatolilla, kseroformilla, airolilla j. n. e.

Jodoli, tetrajodpyrroli, C4J4NH, kel-

tainen, kiinteä, hajuton aine, joka saadaan pyr-

rolista jodin vaikuttaessa siihen alkalisessa liuok-

sessa. J. vaikuttaa antiseptisesti niinkuin jodo-

formi ja käytetään tämän asemesta lääkkeenä.

Edv. H}.

Jodotyriini, tyrojodiini, kilpirauhase.sta

valmistettu, valkuaisaineeseen yhtynyt jodinpitoi-

nen aine, joka luultavasti on tämän rauhasen
n. s. sisällisen eritteen tehoisa osa.

Joduurit ks. Jodimetallit.
Joel (s. o. ,.Jahve on Jumala" t. „jonka Jumala

on Jahve"), Petuelin poika, V:n T:n „pieniä

profeettoja", järjestyksessä toinen. Joelin kirjan

aiheena on maata hävittävä heinäsirkkain vitsaus

ynnä kuivuus, joissa J. näkee Jahven tuomio-
päivän enteen. Hän sen johdosta kehoittaa kan-
saa viettämään suurta katumusjuhlaa, ja niin

Jumala jälleen armahtaakin sitä (11-2,-). Mes-
siaanisen ajan koittaessa kaikki Juudan asukkaat
tulevat osallisiksi Jumalan hengen vuodatuksesta,
merkkien tapahtuessa taivaalla ja maan päällä

sitä vastoin kaikki pakanakansat, jotka

ovat julmasti kohdelleet Israelia, kootaan Josa-

fatin laaksoon Jumalan tuomittaviksi ja tuhotta-

viksi (3). — J:n kirja on kirjoitettu maan-
paon jälkeisenä aikana (vrt. 32- 3- 6- 17 J9-), toden-

näköisesti Maleakia ja Esraa myöhemmin, 400
vaiheilla. Vanhemmat selittäjät sijoittivat sen

9:nteen vuosisataan Juudan kuninkaan Joaksen
alaikäisyyden aikaan. [Kommentaareja Joeliin

ynnä muihin pieniin profeettoihin ovat julkais-

seet m. m.: Steiner (4:s pain. 1886); Orelli

(3:s pain. 1908) ; Nowack (2:nen pain. 1904) ;

Marti (1904). Erikoistutkimuksia: Credner, ,,Der

Prophet Joel iibersetzt u. erklärt" (1831) : Merx,
„Die Prophetie Joels und ihre Ausleger" (1879).]

Ar. H.
Joensuu, kaupunki Kuo-

pion läänin itäosassa, 62°

40' pohj. lev. ja 47° 35' it.

pit. Greenw., sijaitsee Pyh;^
selkään laskevan Pielisjoen

suussa sen oikealla 1. länsi-

rannalla. Pinta-ala kaik-

kine tiluksineen n. 1,571,t4

ha. Väkiluku oli 1910
kirkonkirjojen mukaan
4,785 henkeä (luter. 2,241

miesp., 2,394 naisp. ; kreik.-

katol. 74 miesp., 76 naisp.),

henkikirjojen mukaan 1910 Joensuun vaakuna.
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Joensuun kaupungin asemakaava.

3,485 henkeä, 1,614 miesp. ja 1,871 naisp. (1900
luter. k.-kirj. 3,410 henkeä, 1890: 2,819, 1880:

1,614, 1870: 884, 1860: 598). — Asema-
kaavaltaan kaupunki on säännöllinen ja

selväpiirteinen. Luoteiskulmasta lähtee pohjois-

linja suorana viivana kohti joen rantaa itäänpäin
ja toinen läntinen linja suorakulmaisesti edel-

listä vastaan etelässä joen suupuolella olevaan
Hasaniemeen. Kolmannen rajaviivan muodostaa
täältä aluksi koilliseen kaartuen, sittemmin länti-

sen linjan suuntaisena ja vähin polveillen Pielis-

joen äyräs. Läntisen ja pohjoislinjan suuntai-

set kadut jakavat alueen säännöllisiin korttelei-

hin. Huomattavimpia
niistä on kaupungin
pitiiussuunnassa, poh-

joisesta etelään kul-

keva leveä Nikolain-
katu, molemmin puo-
lin lehtevien koivu-

kujanteiden reunus-

tamana, eteläpäässä

luteril. kivikirkko
(piir. J. Stenbäck)
ja pohjoispäässä pui-

nen kreik.-katol. Ni-
kolain-kirkko. Mel-
kein keskellä kaupun-
kia katkaisee sen poi-

kittain n. 176 m le-

veä ja avonainen vyö-

hyke, jossa m. m. on
suuri urheilukenttä

(2,27 ha) ja kauppa-
tori. Rinnakkain Ni-

Uusi kirkko. kolainkadun kanssa

Näköala Ilosaarelta.

ovat joelle päin mennessä Raatihuone- ja Tori-
katu (tärkeimmät kauppakadut) sekä uloinna
Rantakatu. Pitkin joen vartta satamalaiturit ja
rantapuistot. Maantie Kuopiosta Sortavalaan kul-
kee halki kaupungin Siltakatua pitkin ja johtaa
kääntösiltaa pitkin yli Pielisjoen kanavan suun,
jättäen heti alapuolelle sen ensimäisen sulun, sit-

ten kahta pitkää siltaa ja Makasiinisaarta myö-
ten yli Pielisjoen, joka tällä kohdalla haarautuu,
kiertääkseen vuolaana ja koskisena sekä mainitun
saaren että sen alapuolella olevan Ilosaaren puis-
toineen ja kansanjuhlakenttineen ja sivuuttaa
vastaisella rannalla olevan Joensuun rautatie-
aseman. Silloilta sekä Ilosaarelta on viehättävä
näköala yli satama-alueen ja kaupungin. Tori-
kadun pohjoispäästä jatkuu toinen maantie Nur-
mekseen. — V:sta 1903 on ollut vireillä kysymys
kaupungin rakennusalueen laajentamisesta, liittä-

mällä siihen Pielisjoen itäpuolella olevat Ran-
talan ja Mustolan tilojen kotipalstat. Uudistettu
kilpailu tulee julkaistavaksi ylävän ja kovapoh-
jaisen alueen järjestämisestä huvilakaupungiksi.
Sen korkeimmalta paikalta, Niinivaaralta, avau-
tuu pohjoiseen tyypillinen pohjois-karjalainen
vaaramaisema, etelässä näkyy aava Pyhäselkä.
Rautatieaseman alue on jo 1903 päätetty kirkoll.,

hallinnoll. ja oikeudellisessa suhteessa yhdistää
kaupunkiin. Lähimmästä ympäristöstä ovat vielä

mainittavat Linnunniemen huvila-alue Pyhäselän
rannalla ja Pielisjoen suun itäpuolella oleva
Kukkosensaari, joka on satama-alueen luonnolli-

sena aallonmurtajana Pyhäselkää vastaan. — Ra-
kennukset ovat huonon rakennuspohjan täh-

den parhaastaan puisia, yksikerroksisia. Huo-
matuimpia ovat vanha raatihuone Rantakadun
varrella, uusi kansakoulutalo (piir. L. Sonck),
yleinen sairaala, kaupungin kuumesairaala, sisä-

lähetysyhdistykseu rukoushuone, työväen talo,

teatteritalo Ilosaarella sekä lyseon kivinen talo.

Rantapuisto.
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Läheisinä vuosina valmisturievat: rakenteilla

oleva yhteiskoulun kivitalo 1912 (piir. Vivi Lönn).
uusi kaupungintalo rantapuistoon Rantakadun
varrelle (piir. Eliel Saarinen: valtuusmiehet
päättäneet rakennustyön aloitettavaksi syksyllä

1911; kustannusarvio 560,000 mk.) ja tyttökoulu

Pötkänniemen rantapuistossa. — Kaupungin t u-

lot 1909: 240,409:96 mk., joista taksoitettua

64,680:— mk. 12,936 äyriltä, tuloa tuottavista

oikeuksista: tuulaaki-, liikenne-, satamamak.sut

Joensuun uusi kaupungintalo.

y. m. 52,987:80 mk., tuloa kaupungin maista
13,700:74 mk., valtioapua kansakoululaitokselle
11.620:— mk. Menot: 208,867:83 mk, joista

hallintoa, lainkäyttöä, poliisilaitosta ja ylöskan-

toa varten 38.605:53 mk., koulutoimi 33.174:91,

rakennukset ja yleiset työt 35,901:27, sähkövalo-

laitos 24,597:17, korkoja ja pääomanlyhennystä
22,918:87, köyhäinhoitoon 19,123:16. Kaupungin
kiinteä ja irtain omaisuus arvioitu (1909)

924,640:72 mk: aan. Velat (1909) 143,083:34 mk.;
85.000:— kansakoulutalosta ja maksamatonta
kuoletuslainaa sähkövalolaitoksesta 58,085:34.

Rahastoja (1910 lopussa): Vanhain kodin
rahasto 20,000:— (rouva Aina Veckströmin jälki-

säädös), Anna Äkerstedtin rahasto köyhäinkotia
varten 10,250:— (kauppaneuvos J. V. Äkerstedtin
jälkisäädös). Köyhien leskien apurahasto 859:19
(Anna Sivosen jälkisäädös), kauppaneuvos F.

Neppenströmin ja Maria Neppenströmin rahasto

köyhien kansakoulula.sten avustamiseksi 5,000:

—

(lahj. kauppias A. Neppenström) , Pekka ja Miina
Parviaisen rahasto vanhain kodin perustamista
varten 14,733:10 (lahj. kauppaneuvos P. Parviai-

nen ja rva Aina Veck.ström), Tohtori Henrik Häll-

strömin rahasto kaupungissa olevaa lastentyö-

huonetta varten 1,770:86, koiraverorahasto köy-

häin sairasten hoitoa varten ja työnansion hank-
kimiseksi puutteenalaisille naisille 5.975:50, kau-
pungintalorahasto 224.007:19. teurastuslaitos-

rahasto 6,076:38 (molemmat viimemainitut kootut
viinavoittovaroilla). — Kaupungin osuus väkijuo-

main vähittäi-smyyntiosakeyhtiön voittovaroista

v:lta 1910 105,126:99 ja viinikauppaosakeyhtiön
koko voitto 14,685,61.

Paitsi tavallisia kunnallisia virastoja on
kaupungissa: posti- sähkölennätinkonttori, tulli-

kamari ja pakkahuone, Joensuun kanavan ka-

söörin konttori, Ilomantsin ja Liperin tuomio-
kuntien tuomarien ja ruununvoutien konttorit,

piiriläiikärin, eläinlääkärin ja Kuopion läänin

tarkastuspiirin ylimetsänhoitajan asemapaikka.
Kontiolahden pitäjän nimismiehen konttori,

luotsiasema. — Kouluja (kev. 1911): kansa-

koulu (11 luokkaa, 14 opettajaa, 379 oppilasta),

iltakoulu (9 opp.), 8-luokkaiuen suom. klassill.

lyseo (184 opp.), suom. yhteiskoulu (8-luokkai-

seksi aiottu, kev. 1911 4 luokkaa, 140 opp.), val-

mistava koulu (52 opp.), kauppakoulu (2 luok-

kaa, 58 opp.), tietopuolinen karjanhoitokoulu

(23 opp.) 5 käsityöläiskoulu (20 opp.), naiskäsi-

työkoulu (32 opp.). Kirjastoja: kansankir-
jasto (Vä 1911) 2,150 nid., lainauksia (Vs 1909-

Vö 1910) 5.002; Sakari Topeliuksen nuorisokir-

jasto, 698 nid. (1911). Sanomalehtiä: „Kar-
jalan sanomat" ja „Karjalatar", kumpikin 3 krt.

viikossa. Yhdistyksiä ja seuroja: maa-
kunnan alueella toimivia, Pohjois-Karjalan
maanviljelysseura, P.-K:n osuusmeijeriliitto, P.-

K:n kotiteollisuusyhdistys, P.-K:n Martta-yhdis-
tysten haaraosastoliitto, P.-K:n hevosjalostus-

liitto, Keski-Karjalan hevosystäväin seura, y. m.
yhdistyksiä ja yhdistysten haaraosastoja Poh-
jois-Karjalaa tai kaupunkia varten. — T e-

lefonilla 229 tilaajaa, niistä 11 maalais-

linjaa. — Pankkeja: kaupungin säästöpankki
(per. 1852, säästöönpanijain saamiset ^7i2 1910
122.798:75 mk., omat varat: kantarahasto
16,000:— , vararahasto 25,452:81) sekä Suomen
pankin, Kansallisosakepankin, Pohjoismaiden
osakepankin ja Suomen yhdyspankin haarakont-
torit. (Liike neljässä viimeksi mainitussa teki

1909 yhteensä 91,964,889:14 mk.) — Vakuu-
tusyhtiöitä: Pohjois-Karjalan paloapuyh-

I

distys (keskinäinen, vastuusumma "/12 1910
113,385,590:— mk). Teollisuuslaitoksia:
Joensuun kirjapainoyhtiön ja Pohjois-Karjalan
kirjapaino-osakeyhtiön kirjapainot, kaupungin
sähkövalolaitos, Joensuun mallasjuomatehdas-
osakeyhtiön oluttehdas Hasaniemellä, kauppias
P. Kotilaisen ja tehtailija V. Ahlrothin virvoitus-

vesitehtaat, S. Tirkkosen värjäystehdas, J. Tol-

vasen korjauspaja ja valimo, vesirinkilätehtaita.

Kaupungin lähimmässä ympäristössä joen vastai-

sella rannalla Osakeyhtiö Gust. Cederberg &
Co: n omistamat Penttilän, Pekkalan ja Karsikon
sahat (vuotuinen valmistusmäärä yhteensä 15,000-

18,000 standerttia), saman toiminimen Penttilän

höyrymylly, Penttilän (o.-y Gust. Cederberg &
C:on) ajanmukaisesti rakennettu ja sisustettu

navetta, jossa itä-suom. karjatyyppi on lukunsa
ja laatunsa puolesta parhaiten edustettuna, V.

Hämäläisen perillisten höyrymylly. Joensuun ym-
päristön osuusmeijeri i. 1. Niinivaaralla sekä joen

länsipuolella H. Pääkkösen ,,Pilkon" tiilitehdas.

Muita liikeyhtiöitä: Joensuun telefoniosakeyhtiö,

höyrylaivayhtiöitä, Kaltimon puuhiomo-osakeyh-
tiö sekä Pielisjoen uittoyhtiö (vuotuinen uitto-

määrä viime vuosina 1,500,000-1,800,000 tukkia,

1909 1.560,850) .
— Tullikamarin ylöskanto

V. 1910 oli 204.024:89, suurimmat erät kahvista ja

väkijuomista. Kaupungin laivastoon kuului

1910 19 höyrylaivaa ja 69 lotjaa, kantavuus
6,897,087 rekisteritonnia. Niistä on 4 aavalla me-
rellä kulkevaa höyrylaivaa ulottanut matkansa
Pietariin, useat välittävät vilkasta ja säännöllistä

laivayhteyttä Viipuriin, Savonlinnaan, Liperiin,

Rääkkylään, Luhtapohjaan ja Nurmekseen, jota

paitsi 60-70 laivaa vierailta paikkakunnilta on

käynyt kaupungin satamassa. Tavallisen veden-

korkeuden aikana pääsevät satamaan l,8o m sy-

vässä kulkevat laivat ja Pielisjoen kanavaa ylös-

päin 1.50 m syvässä kulkevat. Kaupungin kohdalla
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on Pielisjoki kapeimmasta paikastaan n. 168 m le-

veä, mutta varsinaiseksi laivaväyläksi jää siitä

vain läntisen rannan puoli, itäpuoli on puomeilla
erotettu tukinuittoväyläksi. Satamaradan laiturin
välityksellä joen itärannalla on vesitie yhtey-
dessä rautatieverkon kanssa. — Tärkeimpiä
vientitavaroita ovat puu, pahvimassa, voi,

raakanahkat, turkikset ja parkki. Tuontita-
varoista huomattavimmat vilja, jauhot, kahvi,
väkijuomat, villat, kankaat ja rautateokset. —
Joensuun 1 u t e r i 1. seurakunnalla, joka alkuaan
kuului Liperin seurakunnan Kontiolahden kappe-
liin, on v:sta rSöl oma saarnaajansa, mutta
alussa Liperin, sittemmin v:sta 1873 Kontio-
lahden khra on samalla ollut myöskin kaupun-
gin kirkkoherrana. Toukok. 1911 päätetty ryh-
tyä toimiin kaupunkikunnan erottamiseksi itse-

näiseksi seurakunnaksi. Seurakunnan tulot kir-

kollisvuonna V5I9IO-V5II 31,972:20 mk., menot
25,204:87. Rahastoja Vö 1911 126,455:19, velkoja
uudesta kirkkorakennuksesta 174,867:14 mk. —
Joensuun kreikkalaiseen seurakuntaan
kuuluvat kreik.-katol. uskontoa tunnustavat asuk-
kaat Joensuun kaupungista sekä Kontiolahden,
Kiihtelysvaaran, Rääkkylän, Kiteen, Tohmajär-
ven, Pälkjärven ja Kesälahden pitäjistä, yhteensä
n. 1,900 henkeä.

Historia. Pielisensuu on vanhimpia asut-

tuja paikkoja Pohjois-Karjalassa ja ammoisista
ajoista on Pielisjokea käytetty kauppatienä Laa-
tokan ja Viipurin puolelta Pielisjärvelle ja sieltä

joko Vienan vesille tahi Pohjanmaan rantakau-
punkeihin. Uudenkaupungin rauhanteossa 1721 ja

Turun rauhanteossa 1743 sovitut rajat katkai-
sivat tiiman kauppatien, ja kun hallitus anka-
roilla määräyksillä suuntasi kauppaa länteenpäin
osoittaen Ruotsin puoleisen Karjalan ja Savon
kauppapaikaksi aluksi Haminan, ja kun sekin
oli menetetty, Loviisan kaupungin ja Pohjanmaan
rantakaupungit, joutui Pohjois-Karjala tukalaan
taloudelliseen asemaan. Siitä lähtien pysyi uuden
kaupungin tahi kauppalan perustamiskysymys
näille seuduille vireillä. Jo v:n 1743 valtiopäi-

ville oli siitä tehty anomus ja sam. v. Kymen-
kartanon maaherra K. J. Stjernstedt ehdotti hal-

litukselle kauppalan perustamista Pielisen suu-
hun. V. 1785 valmistettiin läänin maaherran
von Wrightin kehotuksesta kaupungin asema-
ehdotuskin ja lähetettiin sam. v. Ruotsin halli-

tukselle. Asia silloin raukesi, mutta 1700-luvun
lopulla valmistuneet maantiet Sortavala-Joensuu-
Kaavi-Kuopion ja Joensuu-Nurmeksen välillä,

useat näihin liittyvät maantiet sekä Pielisen vesis-

tön laivaliike keskittivät liikettä yhä enemmän
Pielisensuuhun ja kielloista huolimatta vilkastui

vanha kauppatie. ,.Koski-Jaakko" alkoi perata
Pielisjoen koskia ja hänen veljensä tuomari
Martti Stenius perkautti nykyisen kaupungin
edustalla olevat kosket sekä Kukkosen saaren
kaivannon lotjilla kuljettaviksi. Pohjois-Karja-
lan markkinat siirrettiin 1799 Joensuuhun. V.

1786 perustettiin sinne ruunun paloviinapolttimo
ja kahta vuotta myöhemmin ruunun jyvästömaka-
siini. Maakunnan puolustuksesta huolehtiva Kar-
jalan jääkärijoukko asetettiin ensi kerran liike-

kannalle kolmivuotisen sodan aikana 1788-90

ja se piti rauhan jälkeen vuotuiset kesäharjoi-

tuksensa Joensuussa täällä olevalla Rajaniemen
ruununmaan lisäksi kyläkunnan yhteismaasta loh-

kaistulla markkinapaikalla. Kaupungin perusta-
miskirja annettiin 29 p. marrask. 1848, sama päi-

vämäärä on merkitty kaupungin vaakunaan, joka
sai vahvistuksensa 20 p. toukok. 1850. J:n kana-
van kaivaminen pantiin alkuun 1876, rautatie
Joensuuhun valmistui 1894, kahta vuotta myöhem-
min satamarata. Tapulioikeus myönnettiin kau-
pungille 1861. — Historiallisena muistomerkkinä
1808-sodan ajoilta jäivät nykyisen rantapuiston
paikalle kosken partaalle seisomaan kapteeni K.
V. Malmin kaaren muotoon rakennuttamat sota-
vallit. Olli Tiainen otti Dolgoruki'n Karjalan maa-
herraksi nimittämän O. v. Fiirstenbergin Niini-
vaaralla vangiksi. Kukkosen saaressa mainitaan
1589 olleen Kuhasalon luostarin (arvattavasti
Valamon luostarin haaraosasto) . [T. Könönen,
,,Joensuun kaupunki 1848-98".] J. L.

Joensuu. 1. (ruots. Aminne), vanha herras-
kartano Halikon pitäjässä; oli jo keskiajalla ja
sitten kauan Hornien sukukartanona, kunnes
1780-luvulla siirtyi Armfelt-suvulle. — 2. ks.

Uusi K a a r 1 e p y y.

Joensuun-Nurmeksen rata kulkee Karja-
lan radan jatkona Pielisjoen länsi- ja Pielis-

järven itäpuolitse Nurmeksen kauppalaan. Pi-

tuus 160,8 km, josta määrästä 104 km (Joen-
suusta Lieksaan) oli valmiina v:n 1910 loppuessa.
Radalle on määrätty rakennettavaksi 9 asemaa
ja 7 pysäkkiä (valmiilla rata-osalla 6 asemaa,
5 pysäkkiä; 4 kaarisiltaa.) — Jo 1899 Rautatie-
komitea asetti kysym.-olev. radan rakennetta-
vien ratojen joukkoon, mutta vasta 1906 se mää-
rättiin valtiopäiv. esityksestä rakennettavaksi,
13,640,000 mk:n kustannuksella. Tie- ja vesi-

rakennusten ylihallitus jätti 1907 maaliskuussa
lopullisen rakennussuunnitelman ja kustannusar-
vion, joka nousi 18.760,000 mk:aan (116,521 mk
75 p. ratakilometriä kohti). Rata-osa Joensuusta
Lieksaan avattiin yleiselle liikenteelle 10 p. syysk.
1910. Matka Helsingistä Nurmekseen 784,8 km.
(vrt. Lieksa n-N urmeksen rat a-o s a.)

Joensuun ruukki (ruots. Aminnefors
b r u k) on Pohjan pitäjässä Pohjanlahden rannalla
pari km Skurun rautatieasemalta Karjanjoessa
olevan Äminnen kosken (putouskorkeus 3,6 m, 430
hevosvoim.) partaalla. Siihen kuuluu Äminnen
ja Estbölen säteri- sekä Lillforsin verotilat ynnä
edellämainittu koski. — Ensimäiset laitokset

tänne perusti 1876 A. Härd af Segerstad, joka
1874 oli saanut lupakirjan ohutlevyvalssilaitoksen

ja sahanterätehtaan rakentamiseen. Pari vuotta

senjälkeen ruukin otti haltuunsa osakeyhtiö, joka
jonkun ajan kuluttua joutui suoritustilaan. Suo-
men valtio, joka lainalla oli yritystä auttanut,

osti ruukin pakkohuutokaupalla 1880, myyden sen

1882 parille liikemiehelle. Tehdas varustettiin

nyt kolmen tonnin Martin-uunilla (kolmas Suo-

messa) ja kankirautavalssilaitoksella. Toistami-

seen ruukki joutui vararikkoon 1889; seur. v.

sen osti nj^kyinen omistaja Fiskarin o.-y.

V. 1902 rakennettiin pato koko putouksen yli,

1906 hankittiin uusi seitsemän tonnin Siemens-

Martin-uuni. Sam. v. rakennettiin kapearaiteinen
sähkörautatie Skurun asemalle. V. 1909 tehdas

varustettiin uudenaikaisella laboratorilla, seur. v.

voimakeskusasemalla. Tuotanto käsittää kanki-

rauta- ja levyvalssituotteita, arvo n. 800,000 mk.
Raaka-aineena käytetään ruots. takkirautaa, tai

Trollshofdan masuunissa ruots. malmeista sula-
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tettua takkirautaa. — Työväestö (100 henkeä)
asuu ruukin huoneistoissa; heillä on sairas-

ja hautausapukassa yhteinen Fiskarin ruukin
kanssa. E. E. K.
Joghurt, Balkanin-maissa, erittäinkin Bulgaa-

riassa ja Turkissa juomana paljon käytetty hap-

pamen maidon laji, mieluinen ja virkistävä maul-
taan; valmistetaan keitetystä maidosta, jossa

erityisen n. s. moya-käytteen, s. o. siinä olevan
maitohappobasillin (Bacterium lactis aerogenes)

avulla synnytetään maitohappoa. J. näyttää vai-

kuttavan edullisesti muutamiin ruuansulatushäi-

riöihin sekä yleensä aineenvaihtoon, ja on siitä

syystä viime aikoina joutunut .suureen mainee-
seen. Meillä j. kulkee tavallisesti laktobasilliinin

1. terveysmaidon nimellä. M. OB.
Johan ks. Juhana.
Johanna (rouva Jutte), tarun paavinistui-

melle kohottama nainen. Taru näkyy ilmesty-
i

vän kirjallisuuteen 13:nnen vuosis. keskivaiheilla

ja esiintyy siitä lähtien useissa kronikoissa, ensin

Jean de Mailly'lla, häneltä lainattuna Stephan
Bourbonilaisella (k. 1261) ; molemmat asettavat

tämän nai.spaavin n. v:n 1100 vaiheille. Tämän
tarinan pääasiallisin levittäjä on kuitenkin Mar-
tinus Polonuksen (k. 1278) kronikka. Hänestä on
peräisin se yleisin toisinto, että J. oli kotoisin

Älainzista tai Englannista, opi-skeli Ateenassa,

herätti Roomassa huomiota oppineisuudellaan,

kohoaa paaviksi (855) Johannes Anglicuksen ni-

misenä. Erään juhlakulkueen aikana hän kes-

kellä katua synnyttää lapsen, kuolee samalla ja

haudataan samaan paikkaan. 15:nnellä vuosis.

taru jo on yläpuolella epäilyksen. DöUingerin an-

taman selityk.sen mukaan on tämän tarun poh-

jana roomalainen kansantarina, joka liittyi nyt
jo hävinneeseen antiikkiseen kuvapatsaaseen: se

esitti todennäköisesti Mithraksen pappia, jolla oli

poika mukanaan. Kansan mielikuvitukselle se

esiintyi naisenkuvana ja siinä oleva arvoitukselli-

nen kirjoitus selitettiin hautakirjoitukseksi.

[Döllinger, ,,Die Papstfabeln des Mittelalters"

(2 pain. 1890).] L. H.
Johanna (esp. Juan a), (1479-1555), Kasti-

lian kuningatar, Ferdinand Katolilaisen ja Isa-

bellan tytär, meni 1496 naimisiin Filip Kauniin,
keisari Maksimilianin pojan, kanssa; hän oli

Kaarle V:n ja Ferdinand I:n äiti. Äitinsä kuol-

tua 1504 J. peri Kastilian kruunun; hänen mie-
hensä tunnustettiin mj^ös kuninkaaksi. Filipin

kuoleman johdosta 1506 J., joka jo ennen oli ol-

lut .synkkämielinen, kadotti kokonaan järkensä.
Hänen isänsä Ferdinand johti hallitusta kuole-

maansa saakka 1516, senjälkeen J:n poika Kaarle.

Johanna (it. G i o v a n n a) (1326-82), Napoli'n
kuningatar, hali. v:sta 1343, vanhempaa Anjou-
sukua, Kalabrian herttuan Kaarlen tytär, kunin-
gas Robertin pojantytär, meni naimisiin Unkarin
prinssin Andreaksen kanssa, mutta puolisot rii-

taantuivat ja J:n kannattajat murhasivat hänen
mieliensä. Kostaakseen veljensä murhaajille Un-
karin kuningas Ludvik Suuri saapui sotajoukkoi-

neen 1347 ja valloitti Napoli'n valtakunnan, josta

J. oli paennut. Ludvikin poistuttua J. palasi ja

hallitsi edelleen, nauttimatta kuitenkaan mitään
arvoa; ensimäi.sen miehensä kuoltua hän meni
vielä kolmasti naimisiin. Myöhemmin Ludvik uu-
destaan vaati Napoli'a, ja Durazzon herttua
Kaarle, joka oli häneen liittynyt, vangitutti sekä

kuristutti J:n miehineen. — J. oli kaunis, älykäs

ja sivistynyt (m. m. Petrarcan oppilas) mutta irs-

tas ruhtinatar. Hän oli perillisekseen määrännyt
Anjou'n Ludvikin, Ranskan kuninkaan Juhana
Hyvän pojan. [Scarpetta, „Giovanna I di Na-
poli".] G. R.

Johanna d'Albret [dalhre'] (ransk. Jeanne;
1528-72), Navarran kuningatar, Henrik II: n, Na-
varran ja Bearnin kuninkaan sekä Valois'n Mar-
garetan, Frans I:n sisaren tytär, peri 1555 valta-

istuimen isältään, hallitsi hyvin, suosi hartaasti

uskonpuhdistusta ja osoitti vars. hugenottisotien

aikana rohkeaa, miehekästä luonnetta. Meni 1548
naimisiin Anton Bourbonilaisen, VendOmen hert-

tuan kanssa, joka myös kantoi Navarran kunin-
kaan nimeä. Heidän poikansa oli sittemmin ku-
ningas Henrik IV. J. kuoli Pariisissa, vähää en-

nen Pärttylin-yön verisaunaa. G. R.

Johanna d'Arc ks. Jeanne d'A r e.

Johanneksen evankeliumi, neljäs evankeliumi
U:ssa T:ssa, eroaa sekä sisällyksen että esityksen

puolesta paljon kolmesta edellisestä, n. s. synopti-

sista evankeliumeista. Nämä esittävät Jeesuksen
vaikutuksen Galileassa, ainoastaan vähän puhuen
hänen esiintymisestään Jerusalemissa, Johannes
sitävastoin liittää kertomuksensa pääasiallisesti

juuri Jeesuksen oleskelemiseen Juudeassa ja ker-

too erittäinkin, kuinka hän otti osaa juutalaisten

juhlien viettoon Jerusalemissa. Edelliset evan-

keliumit kertovat etupäässä Jeesuksen ihmetöitä,

J. e. taas hänen puheitansa ja erittäinkin niitä,

joista hänen jumalihmisellinen persoonallisuu-

tensa ilmenee. Muuten kirjoittaja näkyy edellyt-

tävän, että hänen lukijansa tuntevat edelliset

evankeliumit, koska hän yleensä ei uudestaan
kerro niissä jo kerrottuja tapauksia. — N. s.

Tiibingiläinen koulu (ks. B a u r) kielsi tämän
evankeliumin oikeaperäisyyden, jonka johdosta on

aina meidän aikaan asti käyty kiivasta taistelua

tästä kysymyksestä. Oikeaperäisyyden vastusta-

jien leiristä mainittakoon nimet Weizsäeker,

Holtzmann, Harnack ja Jiilicher, puoltajien vielä

sakeammasta sarjasta Tischendorf, B. Weiss, GrO-

det. Schlatter, Barth ja Zahn. Edv. St.

Johanneksen ilmestys ks. Ilmestys-
kirja.
Johanneksen kirkko (myös Uusi kirkko)

Helsingissä, ra-

kentaminen aloi-

tettu tammik.
1887, vihitty jou-

luk. 1891; kilpai-

lussa ensi palkin-

non saaneen ruots.

arkkitehdin A. E.

Melanderin pii-

rustukset. — Poh-
jaa suunnitel-

taissa on lähtö-

kohtana pidetty

goottilaista pi-

tuuskirkkoa evan-
kelisen jumalan-
palveluksen vaa-
timilla muutok-
silla. Goottilais-

ten katedraalien
silmän tiellä ole-

vien keskilaivan Johanneksen kirkon pohjakaava.
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pilarien sijalla on ohuet rautaiset pylväät ja
tekemällä istumapenkit kuoriakin kiertäviksi on
täten istumasijoja varattu mukavasti 2,300-2,500
hengelle (niistä 1,000 lehtereillä), mutta lienee

suurina juhlina ja konserttitilaisuuksissa tilaa

aina 3,000-5,000 :lle saakka. Lehterit mukavat ja
matalalla, mutta vasituisten soitto- ja kuorolehte-
rieii puute on tuntuva. — Sisäkatto puusta näky-
villä kattotuoleilla, ulkomaiset ikkunapuitteet
raudasta. — Tyyli goottilainen näkyvine tiili-

pintoineen, tornikeotkiu 3 m korkeisiin pronssi-
siin ristikukkiin saakka tiilestä. — Koristeet
sementistä. — Tornit 74,2 m kork. maasta (95 m
merestä). — Kirkko lämmitetään 4 kalorifeerillä.

Alkuperäinen 600,000 mk: n suuruinen kustan-
nusarvio osoittautui piankin riittämättömäksi ja

se nousi vähitellen 800,000, sittemmin 1,000,000
mk: aan päättyen lopulta, ympäristön tasoitus-

ja järjestämistyöt mukaan luettuina 1,224,861

mk: aan 61 p:iin. [,,Teknikern", 1892, n:ot
48 & 49.] U:o N.
Johanneksen leipäpuu (Ceratonia siliqua),

C(Bsalpiniacece-heiTaoon kuuluva 6-10 m korkea
puu itäisissä Väli-

>/ j meren-maissa,
usein viljelty Ete-
lä-Euroopassa ja

Pohj.-Afrikassa.

Lehdet pariosai-

set, pienet, terät-

tömät kukat ter-

tuissa, hedelmät
25 cm: in pituisia

nahkeakuorisia
palkoja, joissa

siemenet poikit-

tain. Kypsät pa-

lot sisältävät yli

60 % ruokosoke-
ria paitsi voihap-

poa, josta niiden

omituinen haju
johtuu. Niitä syötetään hevosille, sioille y. m. koti-

eläimille, käytetään myös ihmisten ruokana, sii-

rapin valmistukseen ja kahvin sijakkeena. Tä-
män kasvin paloista oli arvattavasti se „rapa"
valmistettu, ,,jota siat söivät" ja jolla tuhlaaja-

poika pyysi vatsaansa täyttää. Siemeniä käyt-
tivät jalokivikauppiaat muinoin punnuksina (pa-

lon kreik. nimestä kera'tion on karaatti joh-

tunut). Puun nimi johtuu siitä, että perintätiedon

mukaan Johannes Kastaja käytti sen palkoja
ravintonaan erämaassa. J. A. W.
Johannes. 1. J. Kastaja, juutalaisen papin

Sakariaan poika, esiintyi n. 30 j. Kr. Juudean
erämaassa Messiaan tienraivaajana, vaatien ih-

misiä parantamaan elämäänsä ja kastaen heitä

Jordanissa, siten kuvannollisesti viitaten heidän
puhdistumiseensa synnin tahrasta; mestattiin He-
rodes Antipaan käskystä. Kesäkuun 24 p. vie-

tetään Juhannuspäivää hänen muistoksensa.
2. J. Apostoli, galilealaisen kalastajan Se-

bedeuksen ja hänen vaimonsa Salomen poika, oli

veljensä Jaakobin (ks. t.) ja Pietarin kanssa Jee-

suksen uskotuimpia oppilaita ja sittemmin Jeru-
salemin emäseurakunuan vaikuttavimpia jäseniä.

Kirkollisen perintätiedon mukaan hän Jeesuksen
äidin kuoltua, jonka hän oli ottanut luokseen,

ja Jerusalemin hävityksen jälkeen asui Ephesok-

Johanneksen leipäpuu, a hede-
kukka, & emikukka, c hedelmä.

sessa, josta keisari Domitianuksen hallitessa jok-
sikin ajaksi karkoitettiin Patmos-saarelle (94
tahi 95), ja kuoli iäkkäänä Ephesoksessa jälkeen
v:n 100. Häneltä on U:ssa T:ssa, paitsi evan-
keliumia, kolme kirjettä sekä Ilmestyskirja,
jossa hän esittää Patmoksessa näkemänsä näyt.

Edv. St".

Johannes, 22 paavin nimi (viimeistä heistä
sanotaan J. XXIII :ksi, koska kahdeskymmenes
järjestyksessä väärin nimitti itseään J. XXI:ksi).
J. I, Pyhä, paavina 523-26. Kun Justinia-
nus I oli julkaissut ediktin Italian areiolai-

sia vastaan, lähetti Italian areiolaismielinen hal-

litsija, itägoottien kuningas Teodorik J. I:n
Konstantinopoliin, jotta tuo edikti, jos mahdol-
lista, saataisiin peruutetuksi; kun J. I mat-
kaltaan palasi tyhjin toimin, heitti Teodorik
hänet vankeuteen, jossa hän kuoli. — J. II,

paavina 532-35. — J. III, paavina 560-73. —
J. IV, 640-42, harrasti luostarilaitosta ja kau-
nisti Kooman kirkkorakennuksia: sai kirotuksi
monoteletismin (ks. t.) Rooman synodissa 641. —
J. V, paavina 685-86. — J. VI, paavina 701-05.— J. VII, paavina 705-07. — J. VIII, paavina
872-82, koetti kohottaa paavinvallan maallista
valtaa korkeammaksi. Tämän tarkoitusperän saa-
vuttaakseen hän m. m. koetti pyrkiä siihen, että
tunnustettaisiin Saksan keisarinkruunun olevan
paavin lahjoitettavissa. Hän kruunasi keisareiksi
Kaarlo Kaljupään (876) ja Kaarlo Paksun (880)
sekä ryhtyi diplomaattisiin neuvotteluihin eri-

näisten ruhtinasten kanssa koettaen siten saada
kannatusta politiikalleen, mutta ylipäänsä ver-

rattain huonolla menestyksellä. Saraseeueille ha-
uen piti maksaa veroa. Hän koetti turhaan saada
bulgaareja liittymään kirkkoonsa, mutta suosi

kuitenkin heidän keskuudessaan tehtyä lähetys-

työtä määräten Metodiuksen heidän patriarkak-
seen. Hän kuoli salamurhaajan käden kautta.
— J. IX, paavina 898-900, ent. benediktiini-

munkki; piti kaksi synodia (Roomassa ja Ra-
vennassa). — J. X, paavina 914-28, mahtavan ja

vaikutusvaltaisen roomalaisen naisen Tecdora van-
hemman suosikki, sivistynyt ja lahjakas mies. Hän
kruunasi Berengarius Friaulilaisen keisariksi

(915) ja yhdisti kaikki Rooman sotavoimat sara-

seeneja vastaan johtaen itse heitä vastaau tehtyä

sotaretkeä, jolloin Gariglianon linna valloitettiin.

Hänen aikanaan paavinhovi oli Rooman siveet-

tömän elämän pahimpia pesiä. Teodoran kuoltua

J. X koetti tehdä itsensä riippumattomaksi Teo-

doran johtamasta toscanalaisesta aatelispuo-

lueesta, mutta Teodoran tytär Marozia vangitsi

hänet, ja vankeudessa hän kuolikin. — J. XI,

paavina 931-33, yllämainitun Marozian ja paavi

Sergius III:n poika, paaviksi tullessaan 20-vuo-

tias, oli koko paaviutensa ajan äitinsä johdet-

tavana, kunnes liänen velipuolensa Alberich hänet
kukisti; kuoli 936 vankeudessa. — J. XII, paa-

vina 955-63, yllämainitun Alberichin poika, en-

nen nimeltään Ottaviano ja luultavasti ensimäi-

nen, joka paaviksi tultuaan on muuttanut nimensä.

Hänen aikanaan Lateranista tuli täydellinen port-

tola. Hän koetti noudattaa J. VIII:n politiikkaa,

mutta Berengarius II vastusti häntä, joukatäh-

den paavi kutsui avukseen Saksau kuninkaan
Otto I:n kruunaten hänet 962 keisariksi. Otto

vahvisti ja laajensi n. s. Pippiniu lahjoituksen

(ks. t.), mutta pian paavia ja keisarin välit
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rikkoutuivat, ja keisari pani paavin viralta (963).

Seur. V. tosin eräs uusi synodi julisti tämän
keisarin toimenpiteen mitättömäksi, mutta paavi

kuoli kohta, — kuten kerrotaan murhasi hänet

eräs mies, jonka vaimoa hän tahtoi vietellä. —
J. XIII, paavina 965-72. Eooman aatelispuolue

karkoitti hänet kerran, mutta Otto Suuri pa-

lautti hänet valtaan. — J. XIV, paavina 983-84.

hänen vastapaavinsa Bonifacius VII karkotti hä-

net; kuoli vankeudessa. — J. XV, paavina 985-96.

oli heikko paavi ; toimitti ensimäisen kanoni-

satsionin (pyhäksijulistamisen). — J. XVI, paa-

vina 997-98, ennen nimeltään Philagathos. Val-

lananastaja Crescentius asetti hänet Otto III:n

valitseman Gregorius V:n vastapaaviksi, mutta

Otto III erotti hänet jälleen ja sulki luostariin.

— J. XVII, ennen nimeltään Sicco, paavina

1003, kuoli sam. v. — J. XVIII, ennen nimel-

tään Phasanus, paavina 1003-09. — J. XIX, en-

nen nimeltään Toscanello, paavina 1024-33; ollen

vielä maallikko hän lahjuksilla ja väkivallalla

hankki itselleen paavin viran. — J. XXI
(XX), paavina 1276-77, oppinut, mutta heikko-

luonteinen mies; koetti menestyksettä innostut-

taa Euroopan ruhtinaita lähtemään ristiretkelle.

— J. XXII, ennen nimeltään Jaques Duese 1.

d'Eu.se, paavina 1316-34, toinen järjestyksessä

Avignonin paaveista. Ranskan kirkon tyranni-

seeraamana hän koetti sekaantua Saksan ku-

ningasten sisällisiin asioihin joutuen siten rii-

taan Ludvik Baierilaisen kanssa. Paavi julisti

kuninkaan pannaan ja Saksan valtakunnan in-

terdiktiin. Ludvik puolestaan asetti vastapaa-

viksi sittemmin pian kukistuneen Nikolai V:n.

J. XXII oli tavattoman ahne mies; 1316 hän
julkaisi lain, jonka mukaan kaikkien alempien

kirkollisten virkojen tulot (annaatit) ensi vuonna
menivät paavin kassaan. Hän julkaisi kaksi vii-

meistä osaa (Klementiinit, Estravagantes Johan-

nis) teosta Corpus juris canouici. — J. XXIII,
ennen nimeltään Baldassarre Cossa, paavina

1410-15, kutsui keisari Sigismundin vaatimuk-

sesta kokoon Kostnitzin kirkolliskokouksen, joka

sj'^ytti häntä useista ja monenlaatuisista rikok-

sista ja pani hänet viralta. Häntä pidettiin sit-

ten vangittuna, kunnes osti itsensä vapaaksi ja

paavi Martinus V:n armosta tuli Tusculumin
kardinaalipiispaksi.

K. ö.

Johannes, Itä-Rocman keisareita: 1. J. I Tsi-
m iskes (n. 925-76), pääsi valtaistuimelle ku-

kistettuaan Nikephoros Phokaan 969; oli hallit-

sijana lempeä ja oikeamielinen; taisteli voitolli-

sesti venäläisiä ja bulgaareja vastaan, valloitti

arabialaisilta takaisin koko Syyrian paitsi Jeru-

salemia; hänen hallitessaan Itä-Rooman valta-

kunta oli mahtavimmillaan; kuoli luultavasti

myrkytettynä.
2. J. II K om n en OS (1088-1143), Aleksios

I:n Komnenok.sen poika ja seuraaja v:sta 1118;

sai mielenjaloutensa tähden nimen Kai o-J o a n-

nes (jalo .].); taisteli onnellisesti varsinkin

Ikonionin sulttaania ja petsenegejä vastaan, aut-

toi kristittyjä Syyriassa; hallitsi valtakuntaansa
kunnollise.sti ministeri Aksukhoksen avulla.

J. III Dukas Vatatses (1193-1254), tuli

1222 appensa Theodor I:n Laskariin jälkeen

Nikaian keisariksi, valloitti latinalaiselta keisari-

kunnalta .suurimman osan Makedoniaa ja Trakiaa

ja valmisti siten kreikkalaisen keisarikunnan

entiselleen palauttamista.

4. J. VI Kantakuzenos (k. 1383), tuli

1341 Andronikos III:n pojan Johannes V:n Pa-
laiologoksen holhoojaksi, pakotti tämän pitkälli-

sen taistelun jälkeen 1347 tunnustamaan itsensä

valtakunnan todelli-seksi keisariksi; pian syntyi

molempain keisarien kesken uusi taistelu, joka

päättyi 1355, jolloin J. meni luostariin; kirjoitti

nimellä Khristodulos oman aikansa histo-

riaa käsittelevän tecksen (Migne, Patrologia

grreea, 153 nid.) ynnä lukuisia jumaluusopilli-

sia kirjoituksia.

5. J. VIII Palaiologos (1390-1448), Itä-

Rooman viimeistä edellinen keisari, seurasi isäänsä

Manuel II:ta 1425; saadakseen länsimaista apua
turkkilaisia vastaan J. otti osaa Ferrara-Firenzen
kirkolliskokoukseen ja suostui siellä 1439 pää-

tettyyn roomalaisen ja kreikkalaisen kirkon yh-

distämiseen, mikä hanke kuitenkin raukesi kreik-

kalaisen kirkon vastustukseen. Hänen kuolles-

saan turkkilaisten hallussa jo oli melkein koko
Itä-Rooman keisarikunta paitsi Konstantinopolia

ja Moreaa. J. F.

Johannes, neljän Suomen kat. piispan nimi.

J. I (k. 1291). piispana 1286-90, ensimäinen kano-

nisen oikeuden mukaan valittu piispa; ennen
piispaksi tuloaan Sigtunan dominikaaniluostarin

priori ja jälkeen v:n 1290 Upsalan arkkipiispa.
— J. II P i e t a r i n p o i k a (k. 1370), piispana

1368-70. Hän oli syntynyt Vesteräsissa ja opis-

kellut Pariisissa, jossa 1366 valittiin yliopiston

rehtoriksi, jota tointa sitten hoiti lyhyen aikaa.

Hän oli jäntevä piispa. Siitä on todistuksena

sekin, että hän julisti pannaan niin vaikutus-

valtaisen henkilön kuin Viipurin linnan korkea-

sukuisen päällikön Sune Haakoninpojan, tämä
kun oli kuningas Albrektin käskystä anastanut

Ruotsin-Pyhtäällä olevan Taasian tilan, jonka

kuningas Maunu Eerikinpoika oli antanut kir-

kolle korvaukseksi siitä, että hän 1351 oli luo-

vuttanut patrouaattioikeuden Porvoon seurakun-

taan Paadisten luostarille Virossa. J. II hankki

kuningas Albrektilta (1369) ja paari Urbanus
V:ltä (1370) vahvistuksen kaikille sekä paavien

että maallisten valtain Turun piispalle ja hänen
kirkolleen antamille vapautuksille ja oikeuksille,

ja Upsalan arkkipiispa Birgeriltä, tämän tarkas-

taessa Turun seurakuntaa 1369, Suomen piispa

sai vahvistuksen niille asetuksille ja veronkanto-

tavoille, jotka vanhoista ajoista olivat olleet voi-

massa papiston saatavia kannettaessa. Eikä

piispa oikeuksiaan jättänyt käyttämättä. Savon,

Hämeen ja Satakunnan a-sukkaita hän ankarissa

kirjeissä kehoittaa säännöllisesti maksamaan pa-

peille palkkaa. Turun tuomiokirkkoon hän pe-

rusti kaksi uutta alttaria, pyhän Sigfridin

ja pyhän Katariinan. — J. III West f ai

(n. 1310-85), piispana 1374-85. Hän oli syntynyt

Turussa suvusta, joka kai alkujaan oli peräisin

Saksasta, mutta sittemmin Suomessa ja Ruotsissa

kotiutunut. Vv. 1359-68 mainitaan hänet Turussa

kaiiiikkiua ja 1370 tuomiorovastina. Piispanahan

seurasi edeltäjänsä ja kaimansa J. II :n Pietarin-

pojan jälkiä pyrkien lisäämään kirkon ulkonaista

valtaa, sen saatavia ja arvoa. Hänkin hankki

paavilta vahvi-stuksen kaikille Suomen kirkon

aikaisemmille etuoikeuksille. Kun Uudenmaan
asukkaat kauan olivat riidelleet papiston kanssa
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saatavista, piti hän Karjan kirkossa Uudenmaan
papiston ja kansan sekä Viipurin voudin läsnä-

ollessa kokouksen, jossa riita vihdoin ratkaistiin.

Upsalan arkkipiispan Birgeriu kanssa hän joutui

riitaan hiippakuntansa rajoista, arkkipiispa kun
vaati että hiippakuntien raja oli kulkeva Oulu-
jokea myöten, jotavastoin Turun piispa otti Sata-
kunnan asukkailta todistuksen, että Kemi ja

Ii jo ammoisista ajoista olivat kuuluneet Turun
hiippakuntaan. Kuningas Albrekt ratkaisi 1377
riidan arkkipiispan eduksi, mutta mahtava drot-

seti Bo Joninpoika Grip Turun piispan eduksi,

ja niin jäi raja kulkemaan Kaakamanjokea myö-
ten. Mutta Turun piispan täytyi drotsetin pa-

kotuksesta kumota edeltäjänsä toimenpide Por-
voon kirkkoherran asettamisessa, ja Paadisten
luostari sai takaisin patronaattioikeutensa. J. li-

säsi myös tuomiokirkon omaisuutta ja perusti

uuden, pyiiän Bartolomeuksen alttarin. — J. I V
Olavinpoika (k. 1510), piispana 1506-10.

Rän oli syntynyt Paraisissa ja opiskeli Parii-

sissa, jossa hänet 1487 tavataan Englannin kansa-
kunnan prokuraattorina. Piispana hän teki ah-

kerasti laajoja tarkastusmatkoja kautta maan ja

auttoi rahalla ja väellä maansa puolustusta tans-

kalaisia ryöstäjiä vastaan. Hänen aikanaan. Otto
Rudin 1509 ryöstäessä Turun kaupunkia, Turun
tuomiokirkko menetti suuren joukon kalleuksiaan.

K. Ö.

Johannes (1832-89), Abessiinian keisari, oikea
nimi Kasa; oli alkuansa Tigren maaherrana;
julistautui 1867 itsenäiseksi ruhtinaaksi; pääsi
veristen taistelujen jälkeen Abessiinian keisariksi

1872 ja otti nimekseen Johannes; torjui 1875-76

egyptiläisten hyökkäykset, voitti kotimaiset vas-

tustajansa ja myöskin italialaiset 1887; kaatui
taistellessaan mahdilaisia vastaan Metemman
luona. J. F.

Johannes (ruots. St. Johannes). 1.

Kunta, Viipurin 1., Rannan khlak., Koiviston-
Johanneksen nimismiesp. ; kirkolle maanteitse Vii-

purista 29 km, kesällä 2 tunnin laivamatka;
221,8 km^ joista viljeltyä maata 3,097 ha (1901);
18,82 manttaalia, talonsavuja 469, torpansavuja
8 ja muita savuja 692; 6,846 as. (1907), jotka
miltei kaikki suomenkielisiä; 579 hevosta, 1,827
nautaa (1908). — Kansakouluja 12 (opett. 17).— Rokkalan lasitehdas (per. 1794, yhtiö 1898).— 2. Seurakunta, konsistorillinen, Savon-
linnan hiippak.; Viipurin rovastik.; ennen ni-

mitetty Kakin seurak:ksi, itsen, khrakunnaksi
1860 (Keis. k. ^1^ 1859) Viipurista. Kirkko tii-

listä (rak. 1888). K. 8.

Johannes Antiokialainen, bysantt. kronikan-
kirjoittaja, joka todennäköisesti eli keisari Herak-
lioksen (610-41) aikana. Hän sepitti kronikan,
joka alkaen maailman luomisesta näkyy ulottu-

neen v:een 610 j. Kr. sekä olleen täydellisempi ja

etevämpi sitä maailmankronikkaa, jonka oli toi-

mittanut hänen maanmiehensä Johannes Malalas
(ks. t.). J. A:n teosta, josta on säilynyt vain kat-

kelmia, ovat myöhemmät bysantt. kronikankir-
joittajat ja historioitsijat paljon käyttäneet.

[Miiller, „Fragmenta historicorum gra;corum",
Krumbacher, „Geschichte d. byzant. Litteratur".]

E. R-n.

Johannes Damaskolainen (Damascenus) 1.

Chrysorrhoas (n. 700- n. 754), oli munkki
Saban luostarissa lähellä Jerusalemia ja on kir-

joittanut m. m. „Tiedon lähde" nimisen teoksen,

jota kreikkalainen kirkko pitää uskonopin oh-

jeena. Hänet lukee kreikkalaiskatolinen kirkko
kirkkoisiensä joukkoon.
Johannes Jerechini (Gerechini, Jöns

Jericksson, Gerckesson) (k. 1433) , Up-
salan arkkipiispa 1408-21, lahjakas, mutta vallan-

himoinen ja elämässään huono ihminen, ja siitä

sj^ystä sekä tanskalaisen syntyperänsä takia var-

sin vihattu. Hänen omavaltainen menettelynsä
johti lopuksi siihen, että paavi antoi Riian arkki-
piispalle tehtäväksi tutkia hänen virkatointaan
ja elämäänsä, ja 1421 J. luopui Ruotsin arkki-

piispan virasta. V. 1430 hän astui Skalholtin
(Islannissa) piispanvirkaan, mutta teki itsensä

siellä yhtä vihatuksi, ja vihdoin kansa surmasi
hänet. K. ö.

Johannes Leideniläinen ks. Juhana L e i-

deniläinen.
Johannes Magnus (1488-1544), Ruotsin vii-

meinen katolinen arkkipiispa, historioitsija. Tuli

1517 maisteriksi Kölnissä ja luult. 1520 tohtoriksi

Perugiassa Italiassa, missä maassa hän myöskin
jonkun aikaa oleskeli Sten Sture nuoremman lä-

hettiläänä paavin luona. Tuli Upsalan arkki-

piispaksi 1523, mutta riitautui pian Kustaa Vaa-
san kanssa ja oli pakotettu luopumaan viras-

taan, jonka jälkeen enimmäkseen oleskeli Puo-
lassa ja Italiassa. Oleskellessaan tässä maassa
hän sai tilaisuuden lähemmin tutustua sen

tieteelliseen kirjallisuuteen erittäinkin maantie-
teen ja historian alalla. Sen ohessa hän omisti

itselleen ainakin jossain määrin sitä tyylillistä

siroutta, joka renesanssiajan historioitsijoille oli

paljoa tärkeämpi kuin tunnollinen lähdetutkimus

ja esityksen tarkkuus. Hänen historialliset teok-

sensa: ,,Historia de omnibus Gothorum Sueonum-
que regibus" (1553) sekä „Historia metropolitanse

ecclesiffi Upsaliensis" (1557), joissa hän usein an-

taa mielikuvitukselleen liian suurta valtaa, ovat

tendenssikirjoituksia, kohdistettuja Ruotsissa val-

lalle päässyttä uutta suuntaa ja sen miehiä vas-

taan. J:n epäkriitillinen ja paikoittain mielival-

taisesti tekaistu kuningasluettelo, joka aikoinaan

suuresti vaikutti Ruotsissa vallitsevaan historial-

liseen käsitykseen, on antanut aihetta siihen kauan
matkittuun tarinaan, että Ruotsilla ennen Eerik

Pyhää on ollut 8 Eerik nimistä ja ennen Kaarle

Sverkerinpoikaa 6 Kaarle nimi.stä kuningasta.

Hänen suhteestaan Eerikinlauluun ks. t. [B.

Swartling, „Johannes Magnus' Hist. metr. Eccl.

Ups."; G. Lö\v, .,Sveriges forntid i svensk historie-

skrifning".] J. W. R.

Johannes Mathiae (1592-1670), ruots. piispa.

Tultuaan 1621 Upsalassa maisteriksi hän lähti

Saksaan sekä sittemmin (oltuaan vähän aikaa ru-

nouden professorina Upsalan yliopistossa) Alanko-

maihin, Ranskaan ja Englantiin. Täten hiin välit-

tömästi oppi tuntemaan sekä molempien protes-

tanttisten kirkkojen välisiä kiivaita jumaluusopil-

lisia riitoja että myöskin sitä reformecratun kir-

kon piirissä tällöin vallitsevaa suuntaa, joka tun-

nustukselliset riidat syrjäyttäen pani pääpainon
käytännölliselle hurskaudelle. Nämät havainnot

tekivät häneen pysyvän vaikutuksen. Oltuaan

jonkun aikaa teologian professorina aateliston

Tukholmaan perustamassa ,,Collegium illu.stre"ssa

hän 1629 tuli Kustaa Aadolfin hovisaarnaajaksi ja

1632 kuningatar Kristiinan opettajaksi sekä vih-
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doin 1643 Strengnäsin piispaksi. V:n 1649 koulu-

järjestyksen syntymisessä J. M :11a on ansiokas

osa; jo aikaisemmin (1626) hän oli julkaissut

kaksi pientä kirjaa („Ratio studiorum" ja „Libel-

lus puerilis"), jctka ovat Euotsin kasvatusopilli-

sen kirjallisuuden parhaita tuotteita 1600-luvulla.

Kun vanhaa kirkkojärjestystä ruvettiin paranta-

maan, uskottiin työ J. M: lie. Tätä työtä tehdes-

sään hän sai aiheen 1644 julkaista kirjan „Idea

boni ordinis in ecclesia", joka olennaisesti perus-

tuu böömiläisten veljien kirkkojärjestykseen.

Kirja, jossa ortodoksien taholla hyvällä syyllä

vainuttiin synkretismiä (ks. t.), herätti samalla

taholla paljon pahaa verta ja johti m. m. siihen,

että v:n 1647 valtiopäivillä tahdottiin saada

sovintokaava (ks. t.) Ruotsissakin sitovaksi tun-

nustuskirjaksi, — yritys, jonka kuningatar esti,

mikäli tiedettiin, J. M:n neuvosta. Puolustaak-

seen mielipiteitään J. M. 1656 rupesi julkaise-

maan vihkojulkaisua „Eami olivse septentrionalis",

josta 1661 taasen ilmestyi uusia vihkoja. Niin-

kauan kuin Kaarle X Kustaa eli, oli J. M :11a hä-

nessä hyvä tuki, mutta kuninkaan kuoltua hyök-

käys häntä vastaan kävi niin kiivaaksi, että hol-

hoojahallituksen 1662 täytyi kieltää lukemasta ja

levittämästä hänen kirjojaan sekä 1663 määrätä
sovintokaava Ruotsin kirkon tunnuskirjaksi. V:n
1664 valtiopäivillä papisto niin ankarasti hyök-

käsi Strengnäsin piispan kimppuun, että hänen
oli pakko pyytää piispanvirasta eroa, joka hänelle

heti myönnettiinkin. K. ö.

Johannes Presbyteri, tarunomainen hen-

kilö apostolikaudelta; hänen kirjoittamikseen ar-

veltiin jo 4:llä vuosis. Johanneksen l:stä ja 2:sta

kirjettä, koskapa ne itse sanovat olevansa „pres-

byterin" (s. o. vanhimman) kirjoittamia. Ne voi-

vat kuitenkin hyvin olla saman tekijän kir-

joittamia kuin Johanneksen ensim. kirje, jonka
taas sen tyyli, yksityiset lauseparret ja ajatus-

juoksu liittävät Johanneksen evankeliumiin.
Edv. St.

Johannesburg, vuorityökaupunki Etelä-Afri-

kau liittovaltioissa, Transvaalissa, 100 km Pre-

toriasta etelään; 180,687 as. J. perustettiin 1886

kuului.sain Wit%vatersrandin kultalöytöjen joh-

dosta. Se on rakennettu täysin uudenaikaisesti,

kadut suorat, leveät, komeine liikepalatseineen,

raitioteineen, sähkövalaistuksineen j. n. e. — Tär-

keä rautatien solmukohta. — J. on liittovaltion

unionistipuolueen pesäpaikka Transvaalissa.

E. E. K.

Johannesen, Edvard Holm (s. 1844), norj.

Jäämerenkulkija. Purjehti 1870 ensimäisenä
Novaja Zemljan ympäri, tehtyään 1869 samoilla

vesillä tärkeitä havaintoja. Löysi 1878 Yksinäi-

syyden saaren Siperian ja Frans Joosefin maan
välillä. (E. E. K.)

Johanniitat 1. hospitaliitat, myöhemmin
(asuinpaikan mukaan) myös R h o d o 1 a i s- 1.

M a 1 t a 1 a 1 s-r i t a r i t, vanhin hengellinen ri-

tarikunta, joka on saanut nimensä joko Johan-
nes Kastajasta tai patriarkka J. Laupeaasta.
Erään Jerusalemin sairaalan ynnä siihen kuulu-

van kirkon, jotka sanottiin Kaarle Suuren perus-

tamiksi, uudistivat Amalfi'n kauppiaat keskivai-

heilla 1000-lukua. He perustivat myös seuran py-
hiinvaeltajain turvaksi, josta J:n alku. Seura sai

paavi Pa.schalis II:lta säännöt 1113; sen jäsenet

vannoivat tavalliset munkkilupaukset ; n. 1120

j:ain toinen ,,mestari" Raymond du Puy laajensi

heidän sääntöjänsä niin, että heidän velvollisuu-

dekseen tuli paitsi sairasten hoitoa ja pyhiinvael-

tajain suojelemista myös taistelu muhamettilaisia
vastaan. Pukuna oli musta viitta, vasemmalla
olalla valkoinen risti. J. jakaantuivat varsinai-

siin ritareihin, pappeihin ja palvelijoihin. Pales-

tiinan lopullisen menetyksen jälkeen 1291 ritari-

kunta asettui Kyprokseen ja valloitti sieltä kä-

sin Rhodos-saaren 1309, jonne se muutti ollen

sitten kristikunnan etumuurina muhamettilaisia
vastaan. Se sai temppeliherrain kukistuttua

(1312) suuren osan heidän tiloistaan. — Turkki-
laiset tekivät useita turhia valloitusyrityksiä

Rhodos-saarta vastaan varsinkin 1480, kunnes
Filip Villiers de Flslen ollessa suurmestarina So-

liman II suurella ylivoimallaan sen valloitti ur-

hoollisen vastarinnan jälkeen 1522. Kunta sai

nyt Kaarle V:ltä Maltan-saaret ynnä Tripoliksen.

Turkkilaiset valloittivat viimemainitun maan
1552, mutta piirittivät turhaan Maltaa 1565, ja

myöhemminkin, 1700-luvun alussa, ritarit onnel-

lisesti taistelivat näitä perivihollisiaan vastaan.
— Suuren vallankumouksen johdosta kunta me-
netti tilansa Ranskassa. Napoleon teki sen itse-

näisyydestä lopun, kun hän retkellään Egyptiin

1798 valloitti Maltan. Venäjän keisari Paavali

rupesi nyt ahdistettujen ritarien puolustajaksi;

hänet valittiin suurmestariksi, mutta häntä ei

yleisesti tunnustettu. V. 1800 englantilaiset val-

loittivat Maltan, jota j. eivät saaneet takaisin.

Napoleonin sotien aikana he menettivät u.seimmat

alueensa Saksassa, Italiassa y. m., myöhemmin
he saivat osan it. tiloja takaisin. — Kunnan
hallinnon (kuntakapitulin) paikka on v:sta 1834

Rooma; nyk. on sillä 4 piiriä n. s. suurprio-

raattia, Roomassa, Venetsiassa, Napo]i'ssa ja

Praagissa, 3 yhdistystä (,,assosiatsionia"), Westfa-

lenissa, Sleesiassa ja Englannissa, sekä sellai-

siakin jäseniä, jotka eivät kuulu edellämainit-

tuihin osastoihin. — Ritarikunnalla, joka on

suvereeninen, on oma lähetystönsä Itävallan ho-

vissa. On myös olemassa protestanttinen haara

j:n kuntaa, n. s. Brandenburgin piiri, Fredrik

Wilhelm IV: n uudestaan muodostama 1852. Se

on kunnan alkuperäisen tarkoituksen mukaan
toiminut sairaanhoidon hyväksi, esim. sodissa,

[v. Finck, ,,t)bersicht der Geschichte des Ordens

St. Johannis etc"; v. Hellwald, „Bibliographie

methodique de Tordre souverain de St. Jean de

Jerusalem", 1885.] O. R.

Johannisberg [-a'- -rhj], kylä Preussin hallinto-

alueessa Wiesbadeu. J : n komean linnan lounaiseen

viettävällä linnavuoren rinteellä on suuret viini-

tarhat, joista saadaan maailmankuulua viiniä

Schloss Johannisberger.
Johannisberg [-harj], maatila, jolla v :sta 1884

on Porvoon kaupungin vaivaistalo. 1700-luvulla

siinä oli purje- ja telttakankaan tehdas. Kaupun-
gille se ostettiin 1883. K. S.

Johannsen, Vilhelm Ludvig (s. 1857),

tausk. kasvifysiologi, v:sta 1905 Kööpenhaminan
yliopiston kasvifysiologian professori. J. on alal-

laan saavuttanut suuren maineen perinnöllisyyttä

koskevista, perustavaa laatua olevista tutkimuk-

sistaan. Tärkeimmät teokset: „La?rebog i plante-

fysiologi med henblik paa plantedyrkningen"

(2 pain. 1903-04), „Studier over planternes perio-

diske livsytringer" (1897), „0m arvelighed



1409 Johansen—John 1410

i samfund og i rene linier" (1903), „Arvelig-
liedslaerens elementer" (1905). J. A. W.
Johansen, Viggo (s. 1851), tansk. taide-

maalari, opiskeli ensin Kööpenhaminan taide-

akatemiassa 7 V. saamatta päästötodistusta;
hänen varsinaisia oppi-isiään näyttävät olleen etu-

päässä vanhat hollant. mestarit. V:sta 1882 hän
oleskeli paljon ulkomailla, ja siellä hänestä vähi-

tellen kehittyi se monipuolinen ja varsinkin vä-

riukäsittelyssään etevä taiteilija, jolla Tanskassa
ei ole vertaistaan. Etupäässä hän on maalannut
laatukuvia, ensin kalastajien keskuudesta: ,.Ate-
ria", „Naapurieukko vieraisilla", „Äiti ja poika",

„I\.aksi vanhusta". Nuori tyttö keittiössä", sitten— mentyään 1880 naimisiin — omasta kodistaan:
,,Nuori äiti",

,
.Vaimoni ja tyttäreni", „Kohtaus

makuuhuoneessa", ,,Lapsia pestään", „Päivänpais-
tetta ruokasalissa" sekä lampunvalotutkielmat
,,Iltajuttelua" ja ,,Iltaseura kodissani". Varsin-
kin näiden sisuskuvien, niiden erilaisten väri-

ja valovaikutelmien kuvaajana J. on mestarilli-

nen: valon eri vivahteita, läpikuultavia varjoja,

henkilöitten hipiää ja heidän pukujaan hän maa-
laa verrattomalla elävyydellä. Mutta myöskin
maisemissaan hän on luonnontunteen herkkyy-
dessä ja tekotavan taituruudessa täysin nyky-
aikainen kyky, niinpä eläinmaalaajanakin. Ja
muotokuvan alalla hän on niinikään luonut monta
etevästi suoritettua ja luonteenomaista teosta.

Hänen taiteensa onkin jo hyvin edustettuna sekä
Kööpenhaminan että useiden muidenkin Euroopan
suurkaupunkien kokoelmissa. F. L.

Johansson [ju-J, Gustaf (s. 1844), Suomen
arkkipiispa, syntynyt 10 p. tammik. 1844 Ylivies-

kassa, kasvoi herännei-
' '

~ syyden vaikutuksen alai-

sena, yliopp. 1861, fil.

kand. 1868, harjoitti

1868-70 teologisia opin-

toja Saksassa, etupäässä
Tubingenissä, jossa hän
kuunteli J. T. Beckiä
(ks. t.), vihittiin papiksi

1871, jonka jälkeen pal-

veli pappina erinäisissä

seurakunnissa kohnen
vuoden aikana. Suoritet-

tuaan teol. kandidaatti-

tutkinnon 1874 ja lisen-

siaattitutkinnon 1875 J.

viimemainittuna vuonna
nimitettiin dogmatiikan
ja etiikan dosentiksi ja

määrättiin hoitamaan professorinvirkaa näissä

aineissa, saaden tämän viran vakinaisesti 1877.

J:lla, joka edusti J. T. Beckin raamatullis-teo-

logista suuntaa luennoiden pääasiallisesti suo-

meksi, oli voimakkaalla uskonnollisella persoo-

nallisuudellaan ja syvällisen vakavalla elämän-
katsomuksellaan suuri vaikutus oppilaisiinsa.

Oltuaan jo 1884 ehdolla Porvoon hiippakunnan
piispanvirkaan J. tuli 1885 piispaksi Kuopioon.
V. 1896 J. valittiin Savonlinnan hiippakunnan
ensimäiseksi piispaksi ja 1899 arkkipiispaksi. J.

toimi vv:n 1886 ja 1893 kirkolliskokousten vara-

puheenjohtajana sekä puheenjohtajana kaikissa

seuraavissa kirkolliskokouksissa. Ensinmainitussa
kirkolliskokouksessa J. valittiin jäseneksi raama-
tunkäännös-, katekismus- ja kirkkolakikomiteaan.

45. m. Painettu ",,11.

G. Johansson.

J:n toiminta kirkon hallitusmiehenä on painanut
.syviä jälkiä kirkolliseen elämäämme. Uusi kate-
kismus (hyväks. 1893) on varsinaisesti J:n työtä,
ja ehtoollispakon poistaminen (1910) hänen pon-
nistustensa tulos. — J:lla on ollut tuntuva vai-

kutus valtiolliseen elämäämme. Hän oli pappis-
säädyu varapuhemiehenä 1885-94 sekä puhe-
miehenä v:sta 1897 alkaen kuuluen kaikilla näillä

valtiopäivillä puhemiesneuvostoon sekä 1885, 1891
ja 1894 lakivaliokuntaan. J. oli jäsenenä sää-
tyjen lähetystössä, joka 1890 pyysi ministeri-
valtiosihteerin toimenpidettä silloin lakkautetun
Rikoslain esittämiseksi säädyille, ja kutsuttiin
1905 jäseneksi n. s. Tagantsevin komiteaan sekä
sittemmin siihen venäläissuomalaiseen valiokun-
taan, joka 1909 asetettiin pohtimaan Suomen
asemaa n. s. valtakunnan lainsäädäntöön nähden.
Itsenäisenä vakaumuksen miehenä J. on avonai-
sesti ja pelkäämättä monessa tilaisuudessa ar-

vostellut ajan kysymyksiä vastoin yleistä kat-
santokantaa. — J. on tehnyt laajoja matkoja,
käyden m. m. usean kerran Palestiinassa.

J:n julkaisuista mainittakoon: ..Panteismens
inflytande pä de dogmatiska grundbegreppen i

R. Rothes spekulativa teologi" (1875) ; „Det
kristliga samvetsbegreppet och dess historik"

(1876) ; „Mietteitä luterilaisen kirkon asemasta"
(1890); »Kirkollisia kysymyksiä" (1894; myös
ruotsiksi 1895) ; „Pelastusarmeija" (ruotsiksi

1889; suomeksi 1890); »Laestadiolaisuus" (1892);
„Pyhä u.skomme" (1896; myös ruotsiksi); »Saar-
noja" I-III (1895-98). Ar. H.
Johansson [ju-J, J o h an (1792-1860), sanoma-

lehtimies, Ruotsin valtiollisen sanomalehdistön
perustajia; toimitti 1820-36 ,,Argus" lehteä, joka
oli 1820-luvulla Ruotsin huomattavin valtiollinen

sanomalehti ja nousemassa olevan oppositsionin

pää-äänenkannattaja; Arguksen lakattua J., joka
oli monitieteinen vaikka hiukan rikkiviisas ja
omituinen mies, kirjoitteli muihin lehtiin ja jul-

kaisi lentokirjasia varsinkin taloudelliselta alalta

vastustaen niissä vapaakaupan aatteita. J. F.

Johansson, Lars ks. L u c i d o r.

Johdake, mus., lausekkeen alkuun liittyvä joh-

dattava säe tahi säeryhmä. Se tavataan etenkin
laulusävellysten säestyksessä, valmistamassa lau-

lun alkuun tarvittavaa tunnelmaa ja antamassa
laulajalle ääntä. Milloin j:tta ei ole itse sävellyk-

sessä, silloin laulua esitettäessä useimmiten säes-

täjä sen tekaisee, soittamalla muutaman sointu-

kuvion ennen laulun alkamista. /. E.
Johdakevaha, vahaväliseinästä eli keino-

kakusta leikattu, noin 2-3 cm levyinen tai muulla
tavoin tehty ohut vahalevy, joka kiinnitetään
mehiläispesän kehän ylälistan keskelle kehän
suuntaan, jotta mehiläiset alkaisivat rakentaa
kakkunsa niistä säännöllisesti kehän sisälle, hoi-

tajan tahdon mukaan. A. M.
Johdannainen, johdettu sana. ks. Johto-

pääte.
Johdantotiede, raamatullinen, ks. I s a g o-

g i i k k a.

Johdatus ks. Introduktsioni.
John [dzon], Juhana nimen engl. muoto; siitä

J. B u 1 1, leikkisästi = englantilainen. Nimityksen
keksi eugl. kirjailija J. Arbuthnot, joka whig-
puoluetta vastaan tähdätyssä satiirissaan ,,The

history of John Bull" (1712) esitti Englannin
J. B:na, Ranskan »Louis Baboon"ina, Espanjan
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John BuU.

,,Lord Strutfina ja Alankomaat ,.Nic Frog"'ina.

Karrikatyyreissa J. B. kuvataan lyhyenlännäksi,

merimiespukuiseksi mieheksi val-

miina nyrkkeilemään, tahi myös
tanakaksi, lihavahkoksi vanhaksi

herraksi, jolla on poskiparta, pu-

naiset liivit, kaulusvarsisaappaat

jalassa ja usein tanakka keppi

kädessä. Englantilaisilla itsellään

J. B. on kansallishyveiden peri-

kuvana.
John Ijonj, Eugen ie (1S25-

87) , salanimellä E. M a r 1 i 1

1

tunnettu saks. naiskirjailija.

Schxvarzburg-Sondershausenin
hallitseva ruhtinatar kiintyi nuo-

ren E. J:n musikaalisiin lahjoi-

hin ja kauniiseen ääneen sekä

otti hänet 17-vuotiaana ottotyt-

tärekseen. Äkkiä ilmaantunut
korvatauti pakotti J:n lopettamaan Wienissä
aloittamansa opinnot oopperaa varten, ja hä-

nestä tuli nyt ruhtinattaren esilukija. Hovissa

ja laajoilla matkoilla ruhtinattaren seurassa

hän sai ne vaikutelmat ja sen ihmistuntemuksen,

jota hän sittemmin käytti hyväkseen romaaneis-

saan. Tunnetuimmat näistä ovat ..Die zwölf Apos-

tel" (1865), „Goldelse" (1866), „Blaubart" (1866),

,.Das Geheirauis der alten MamseH"(1867), ,,Reichs-

gräfin Gisela" (1869), ..Das Heidenprinzesschen"

(1871), ,,Im Hause des Kommerzienraths" (1877).

,,Die Frau mit den Karfunkelsteinen" (1885, 2

nid.). Hänen keskeneräisen romaaninsa ,,Das Eu-

leuhaus" päätti W. Heimburg (1888). J:n romaa-

nit ovat tendenssiltään suunnatut yhteiskunnalli-

sia ennakkoluuloja vastaan, niissä on kuvauksen
vilkkautta, mutta usein niistä puuttuu sisäinen

totuus, ja monet tuntuvat meidän aikanamme jo

vanhentuneilta. J. H-l.

John [dzonj, Griffith (s. 1831), engl. lähe-

tyssaarnaaja, tunnetuimpia lähetyksen tienrai-

vaajia Kiinassa, jonne saapui 1855. V:sta 1861

vaikutti Hankaussa, toimien keskisen Kiinan,

riupen, Hunanin y. m. maakuntain avaamiseksi

kri.stinuskolle enemmän kuin kukaan muu. Taita-

vana kiinan kielen tuntijana kirjoittanut lukui-

sia kirjoja kiinaksi, toimien myös Raamatun kään-

täjänä. Kokemuksiaan lähetystyössä kertonut m.

m. kirjassa ,,A voice from China" (1907). [ R. W.
Thompson, „Griffith John, the story of fifty years

in China" (1906).]

'

U. P.

John Halifax Gentleman ks. M u 1 o c k.

Johnsen fjun-], Henrik Filip (1717-79),

ruots. säveltäjä, engl. syntyperää; tuli Ruotsiin

1743 Aadolf Fredrikin hoviorkesterin soittajaksi.

Toimi sitten myös urkurina, urku- ja teorianopet-

tajana, orkesterinjohtajana ja musiikkikirjaili-

jaua. Sävelsi 2 sinfoniaa, näyttämömusiikkia

y. m. /. K.

Johnsen [jon-], Oskar Albert (s. 1876),

norj. historiantutkija ja koulumies; julkaissut

m. m. „De norske stsender 1537-1661" (1906),

„IIannibal Sehesteds statholderskap" (1909).

J. F.

Johnson [dzons9n], Andrew (1808-75), Yh-
dysvaltain 14:s presidentti; pantiin 10-vuotiaana
räätälinoppiin, jossa toimessa ollessaan hän
opetteli omiu päin lukemaan. Toimi Greenvillessä

(Tennessee'ssä) 1828-30 aldermanina ja 1831-33

kaupungin maycrina; oli tämän jälkeen 1835-37

ja 1838-41 Tennessee'n lakiasäätävän kokoiiksen

ja 1841-43 sen senaatin jäsenenä. Vv. 1843-'^^ hän
oli kongressin jäsenenä, valittiin 1853 Tennessee'n
kuvernööriksi, valittiin uudestaan 1855 ja lähe-

tettiin 1857 unionisenaattiin. J. oli tähän asti

ollut innokas demokraatti; mutta kun eteläval-

tiot, Lincolnin tultua valituksi presidentiksi (1860),

rupesivat eroamaan unionista, rikkoi hän kokonaan
välit puolueensa kanssa. Presidentti Lincoln ni-

mitti hänet 1862 brigadikenraaliksi ja Tennessee'n
sotilaskuvernööriksi. V. 1864 J. valittiin Yhdys-
valtain varapresidentiksi. Sitten kun Lincoln oli

murhattu, ryhtyi J. asetuksenmukaisesti (huh-

tik. 1865) hoitamaan presidentinvirkaa. Helmik.
1866 hän riitautui kongressin enemmistön kanssa,

siksi että hän vanhana demokraattina piti lujasti

kiinni valtioiden itsenäisyydestä ja vapaasta oi-

keudesta liittyä takaisin unioniin. Siksi hän „ve-

to"llaan epäsi lain, joka koski etelävaltioiden ;,jäl-

leen ottamista unioniin", sekä myöhemmin ne
kaksi valtiosäännön muutosta, joista toinen koski

kieltoa pitää orjia ja toinen neekerien yhteis-

kunnallista ja valtiollista tasa-arvoisuutta. Vähi-

tellen muodostui taistelu niin katkeraksi, että

hänet helmik. 1868 asetettiin syytteeseen pe-

rustuslainrikoksesta; vapautettiin kuitenkin tou-

kok. 26 p. [Moore, ..Speeches of Andrew J."]

E. M-a.

Johnson [dzonsdnj. Samuel (1709-84), engl.

runoilija. essayi.sti ja sanakirjantekijä, opiskeli

Oxfordissa, mutta rupesi köyhyyden pakottamana
ennen tutkintojensa suorittamista koulunopetta-

jaksi. Pian hiin kuitenkin alkoi elättää itseään

kirjallisella työllä, aluksi käännöksillä. V. 1737

hän erään perustamansa kasvatuslaitoksen oppi-

laan, myöhemmin kuuluisan näyttelijän Garric-

kin seurassa lähti Lontooseen pannakseen näyttä-

mölle ..Irene" nimisen tragediansa. Yritys epä-

onnistui. Tällöin J. rupesi „Gentleman's magazine"
lehteä varten muistista kirjoittamaan parla-

menttipuheita (niitä oli siihen aikaan kielletty

suorastaan sanasta sanaan julkaisemasta). Tähän
aikaan J. myös kirjoitti useita runoja, kuten sa-

tiirin ..London" (1738), joka on Juvenaliksen

3:nnen satiirin jäljitelmä; nämä runot saattoivat

hänet laajoissa piireissä tunnetuksi. V. 1755 J.

julkaisi hyvän engl. sanakirjan „Dictionary of

the english language". V. 1762 hallituksen mää-
räämä 300 punnan suuruinen vuotuinen eläke va-

pautti hänet leipähuolista. J:n Shakespeare-pai-

nos ilmestyi 1765; siinä on varsinkin esipuhe

huomattava. Hänen Shakespearen draamoista an-

tamansa kuvaus tosin ilmaisee silloin vallalla ol-

lutta ranskalaista vaikutusta, mutta kuitenkin

hän toisissa paikoin rohkeasti sj^rjäyttää jäykät

pseudoklassillisen tragedian säännöt pitäen Sha-

kespearea ..luonnon" runoilijana, jopa puolustaen

traagillisuuden ja koomillisuuden sekoittamista.

Tuloksena hänen Skotlannilla ja Hebridein-saa-

rilla käynnistään (1773) oli teos ..Journey to the

Western Isles of Scotland" (1775), jossa vastusti

Macphersonin (ks. t.) „Ossianin" aitoperäisyyttä.

Vielä 70-vuctiaana J. kirjoitti arvokkaan elämä-

kerrallisen teoksensa ..The lives of the most emi-

nent english poets". J:n runot ovat virheettömiä

ja sujuvia, mutta kylmiä, hänen murhenäytel-

mänsä „Irene" pelkkä järjen tuote; hänen polii-

tillisopettava romaaninsa „History of Rasselas,.
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piince of Abyssinia" (1759) on romanttisuuden
enne, mutta sekin enemmän huolellinen kuin
mieltäkiinnittävä. Hänen teostensa rinnalla sano-

taan hänen perin rehellisen, mehevän ja luonte-

hikkaan persoonallisuutensa olleen painavamman.
Täydellisimmän J:n teosten painoksen on julkais-

sut H. Pearson Walesby (1825, 11 nid.). J:n kir-

jeet kokosi ensin Birkbeck Hill (.,Letters" 2 nid.

1892). fBos\vell, ,,Life of J." (paras painos B.

Hillin toimittama 1887, 6 nid.) ; Croker, ,,John-

soniana" (1830); Hill, „Wit and \visdom of J."

(1887); Th. Seccombe, ..The age of J." (1900).]

J. H-l.

Johnsson, [junssonj. 1. Johan Marten
Eliel J. ks. S o i s a 1 o n-S o i n i n e n. 2. Au-
gust Mikael J. ks. Soininen.
Johnston [dzonstdn]. I.Alexander Keith

J. (1804-71), skotl. kartantekijä. Tehtyänsä laa-

joja matkustuksia J. julkaisi huomiota herättä-

neen „National atlas"in (1843). V. 1848 ilmestyi

J:n käänteentekevä, Humboldtiin ja Ritteriin

perustava „Physical atlas of natural phenomena",
1850 „Dictionary of geography", 1855 ,,Eoyal at-

las of modern geography". — 2. Alexander
Keith J. nuor. (1844-79), edellisen poika, kartan-

tekijä. Matkusteli ensin Paraguayssa, suuntasi

sitto-i tutkimuksensa Afrikkaan, josta julkaisi

kirjoituksia ja aikoinaan parhaan kartan.

E. E. K.
Johnston [dzonsi9n], Joseph Eggleston

(1807-91), amer. sotilas, otti osaa Meksikon sotaan
1846-48 ja meni sisällisen sodan syttyessä 1861

kenraalina etelävaltioiden puolelle; oli päällik-

könä ensimäisessä Bull Eunin(1861) ja Fair Oaksin
tappelussa (1862), jossa haavoittui; oli sittemmin
ylipäällikkönä lounaisella taistelutanterella (Mis-

sissippi-joen varsilla), mutta oli 1864 pakotettu

taitavasta vastarinnasta huolimatta peräytymään
Shermanin tieltä; erotettiin sen jälkeen päällik-

kyj-destä, mutta sai sen takaisin 1865; joutui

Shermania vastaan taistellessaan tappiolle Benton-
villen luona ja antautui 26 p. huhtik. 1865 ollen

etelävaltioiden kenraaleista viimeinen, joka heitti

aseensa. J. cli etelävaltioiden paraimpia päälli-

köitä. Sodan jälkeen hän toimi rautatienjohta-

jana ja liikemiehenä: valittiin 1877 kongressin

edustajahuoneeseen. J. F.

Johnstrup [jon-], Johannes Frederik
(1818-94), tansk. geologi, Kööpenhaminan yli-

opiston professori 1866. Tehnyt geologisia tutki-

muksia Tan.skassa, Fär-saarilla, Islannissa ja

Grönlannissa ja julkaissut niistä hyvin lukuisia

kirjoitelmia. (P. E.)

Johtaja, aine, jossa lämpö tai sähkö helposti

siirtyy paikasta toiseen (ks. Lämpö ja S ä h k ö).

Sähkönjohtajat ovat kahta lajia : ensi luokan
j:t ja toisen luokan j :t. Edellisiin kuulu-

vat kaikki metallit ja hiili, muutamat metalli-

superoksidit kuten ruunikivi sekä muutamat
rikkiyhdistykset kuten lyijykiille ja rikkikiisu.

Toisen luokan j:ia ovat hapot, suolaliuokset ja

sulatetut suolat. TJ. S: n.

Johtaminen, vius., orkesteri- ja kuoroesityk-

sissä tarvittava tahtilajin, nopeuden ja voirna-

vaihteitten osoittaminen johtajan käsiliikkeillä.

liUultavasti on niillä alkuaan osoitettu 1-äänisen

kuorolaulun melodista kulkua ; ja otaksutaan
varhaisemman keskiajan nuottimerkkien (,,neu-

mien") johtuneen näiden käsiliikkeiden kuvioimi-

sosta. Tahti-iskut osoitettiin muinoin jalkaa
polkemalla. Siitä on johtunut nimitys „runo-
jalka", joka runoudessa vastaa samaa kuin isku-
ala musiikissa. Tahdin polkemisesta jalalla käy
myös selville, miksi iskualan korollista osaa al-

kuaan nimitettiin ..laskuksi" (kreik. thcsis), kun
näet silloin jalkaterä laskeutui maata vasten,
mutta korotonta osaa nimitettiin „nousuksi"
(kreik. arsis), koska sen kohdalla jalkaterä taas
kohosi maasta ylös. Myöhemmin on näitä ni-

mityksiä ruvettu runousopissa käyttämään päin-
vastaisessa merkityksessä. Kun runous on irtau-
tunut musiikin yhteydestä, on nimityksien alku-
peräinen merkitys unohtunut ja on oletettu nii-

den tarkoittavan runonlausujan äänen ,,nousua"
korollisilla ja „laskua" korottomilla tavuilla.

—

Nykyään on alettu kuoronjohdossa käyttää eri-

tyisiä kädenliikkeitä myös tarkemman sävelpuh-
tauden ohjaamiseksi. Yleensä on sekä orkesterin-
että kuoronjohtajilla paljon yksilöllisyyttä johta-
mistavassaan, johon soittajat ja laulajat vähi-
tellen tottuvat. /. K.
Johteenvastus ks. J o h t o v a s t u s.

Johtoaihe 1. leit motiivi, mus., on laa-

jemmissa sävellyksissä, etenkin draamallisessa
nuisiikissa käytetty, yhtenäisyyttä tarkoittava
taidekeino. Vastatakseen tarkoitustaan j:n tulee

olla selväpiirteinen ja omituisuudellaan muusta
sävelympäristöstään eroava, niin että se joka
kerta esiintyessään herättää huomiota. Silloin

se luonnollisella lailla aina muistuttaa sen ti-

laisuuden tapahtumaa tahi tunnelmaa, missä se

ensi kerran tuli kuuluville. Vaistomaista j:n
käyttöä tavataan kaikkien aikojen mestariteok-
sissa. Tietoisella tarkoituksella on Weber sitä

käyttänyt oopperoissaan paikka paikoin. Mutta
suurimpaan merkitykseensä on Wagner kehit-

tänyt tätä taidekeiuoa. Hänen myöhemmissä
siiveldraamoissaan esiintyvät j:t miltei yksin-
omaisena tyylimuodostelun välineenä, hänen syr-

jäyttämänsä tavallisen selvätajuisen rytmillis-

melodisen jäsentelyn sijalla. Milloin vain joku
näyttämöllä toimivista henkilöistä sivumennenkin
mainitsee jotakin ajatusta, johon joku j. liittyy,

silloin se samalla soi orkesterista, punoutuen
muiden j:tten kanssa mitä taidokkaimmaksi
sävelkudokseksi. Wagnerin jälkeen j. on tullut

yhä enenevässä määrässä käytäntöön kaikilla mu-
siikkituotannon aloilla. Liioittelemalla j:iden

lukumäärää saatetaan helposti niiden vaikutus
tehottomaksi. /. K.

Johtofossiilit, sellaiset fossiilit, joiden johdolla

paraiteu voidaan rinnastaa eri seutujen saman-
ikiiiset kerrostumat. Niiden tulee siis olla ra-

joitettuja määrättyihin kerroksiin, mutta niissä

laajalle levinneitä, vrt. Paleontologia.
F. K.

Johtojanne, putkilojanne, sanikkaisten

ja siemenkasvien kaikissa osissa kulkevia johto-

solukosta muodostuneita jänne- t. nauhamaisia
elimiä. Aluksi ovat kaikki mj^öhemmin johto-

jänteen muodostavat solut yhdenlaisia, pitkiä,

ohutkettoisia ja alkuliman täyttämiä: n. s. e s i-

j ä 1 s i-(p r o c a m b i u m-) a s t e. Myöhemmin esi-

jällen solut erilaistuvat j:n moninaisiksi osiksi.

Paljassiemenisillä ja kaksisirkkaisilla säilyy kui-

tenkin j:issä jakautumiskykyisten solujen muo-
dostama solukerros, jälsi, niillä on n. s. av o-

naiset j:t, jctavastoin sanikkaisilla ja yksi-
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sirkkaisilla esijällea kaikki solut erilaistuvat

määrämuotoisiksi j :n osiksi : suljetutj:t. Val-

miissa j :ssä erotetaan 1) putkilo- 1. puuosa
ja 2) siivilä- 1. nilaosa ja näiden välissä

avonaisissa j:issä jälsi. Ensinmainitun pää-

osana ovat putkilot. Nämä ovat pitkiä put-

kia, jotka ovat syntyneet useista päällekkäi-

sistä soluista siten, että välillä olevat seinät

ovat hävinneet: niillä on paksunnosten vahvista-

mat puutuneet seinät. Vesisolut, jotka eräillä

kasveilla korvaavat putkilolta, ovat kuolleita kää-

mimäisiä soluja, joiden seinät, samoinkuin putki-

loiden, ovat puutuneet ja eri tavoin paksuttuneet.

Putkilo-osan eläviä soluja ovat puutylppy-
ja puun jälsimäiset solut. Myös siivilä-

osan tärkeimmät elimet, siiviläputket, ovat

solusulautumia, joissa alkuperäisten päällekkäis-

ten solujen väliseinät, siivilälevyt, ovat hie-

nojen reikien läpäisemiä. Niiden seinät ovat

kettoainetta, tumat häviävät varhain. Siiviläosan

eläviä soluja ovat runsaasti alkulimaa sisältävät

siiviläputkien seurasolut, ohutseinäiset, iso-

tum.iiset nilatylppy solut ja suippusolun-

muotoiset nilan jälsimäiset solut. Put-

kilo- ja siiviläosien välissä oleva jälsi on ko-

koonpantu elävistä soluista, jotka jakautuessaan

sisäänpäin tuottavat putkilo-, ulospäin siiviläosan

aineksia. J:ssä putkilo-osa yleensä on varren

ke.>kustan, siiviläosa sen pinnan puolella, lehdissä

edellinen on ylä-, jälkimäinen alapinnan puolella.

Usein ympäröi j :ttä tärkkelystä runsaasti sisäl-

tävistä soluista tai niinisyistä muodostunut tuppi.

Lehtien ja varren j:t ovat välittömässä yhtey-

dessä keskenään. Yksisirkkaisilla lehdestä läh-

tevät jänteet aluksi lähenevät varren keskustaa

ja kääntyvät sitten ulospäin, joten ne poikki-

leikkauksessa näyttävät olevan ilman järjestystä

varteen hajaantuneina. Kaksisirkkaisilla ja pal-

jassiemenisillä ne yleensä sitävastoin kulkevat

rinnakkain ja suorina joks. yhdensuuntaisesti

alaspäin, joten niiden poikkileikkauskuviot tule-

vat sijaitsemaan kehässä, joka erottaa varren

muun solukon kahteen osaan, j.-kehän sisä-

puolella olevaan ytimeen ja sen ulkopuolella

olevaan ensi-ikäiseen kuoreen, joita

j : iden väliset ensi-ikäisetydinsäteet yh-

di.stävät toisiinsa. Juurissa ei ole varsinaisia

jntä, vaan siivilä- ja putkilo-osat ovat vierek-

käin kehässä keskirangan ympärillä. J:ssä put-

kiloissa tapahtuu latvaan päin suuntautuva

ne.stevirtaus, jotavastoin siiviläputkissa virtaiik-

sella ei ole määrättyä suuntaa. Yleensä edelliset

kuljettavat vettä ja siihen liuenneita epäorgaa-

nisia suoloja, jälkimäiset orgaanisia liuoksia.

J:itä seuraavat elävät solut toimivat ylimääräi-

sen ravinnon säilyttäjinä. J. A. ^V

.

Johtokudos ks. Johtosolukko.
Johtokunta, yhtiön, yhdistyksen, laitoksen

t. m. s. hallitus; hallinto, hallintokunta, vrt.

Kansakoulun jolitokunta, Toimit-
sija.
Johtokyky, aineen kyky johtaa sähköä ja

lämpöä (ks. J o h t o v a s t u s)

.

Johtokäyrämenettely ks. K a s v u t a u 1 u t.

Johtoloisto, merkkituli tai -loisto, joka yksi-

nään valo.sektorilla tai toisen loiston kanssa sa-

massa suunnassa näkvvänä johtaa merenkulkijaa.
F. W. L.

Johtolämpö, se lämpömäärä, jonka sähkö vir-

ratessaan jonkun johdon läpi johtovastuksen
tähden .synnyttää (ks. Joulen laki).
Johtomotiivi ks. Johtoaihe.
Johtopuomi 1. o h j e p u o m i. Kun tahdotaan

irrallaan uivia tukkeja joessa ohjata kivien, mata-
likkojen ja muiden esteiden ohi tahi joessa ole-

vaa teollisuuslaitetta, kalastusneuvoa, matalaa
rantapeltoa, -niittyä ja -puutarhaa suojella val-

toinaan kulkevilta puutavaroilta, asetetaan näre-

tahi rautalenkeillä toisiinsa kiinnitettyjä tuk-
keja, johtopuomeja, antamaan puille sellainen

suunta, että puheenalaiset esteet ja laitteet vält-

tyvät. Suuremmissa joissa, joiden rannat ovat
matalat, täytyy kevätuiton aikana käyttää suun-
nattoman pitkiä johtopuomeja; niinpä esim. Ii-

joessa sen alkujuoksulla usein 32 km: n pituisia.

Jos joki on väärä ja johtopuomi on esim. asetet-

tava ohjaamaan puut voimakkaimmasta virrasta

johonkin sen sivuhaaraan, niin vaaditaan erit-

täin kestäviä johtopuomeja, jotka usein tehdään
kaksin- jopa kolminkertaisiksikin ja varustetaan
hyvin lujilla rautalenkeillä. A. B. H-r.

Johtopääte, semmoinen epäitsenäinen kielenosa

(äänne tai äänneryhmä), jonka liittymisestä sa-

nan (kantasanan) tai sen vartalon (kantavarta-
lon) loppuun uusi sana t. sanavartalo (johdan-

nainen) voidaan katsoa muodostuneen (johtu-

neen), esim. -inen, -tää sanoissa kalainen, päästää.

A. K.
Johtopäätös, log. = päätöslause (conclusio), s. o.

päätelmän (ks. t.) tulos eli se arvostelma, joka
päätelmän avulla johdetaan määrätyistä perus-

teista, n. s. ,.premisseistä". A. Gr.

Johtosolukko, ravintoaineiden kuljetusta var-

ten erikoisiksi kehittyneet kasvin solukot. J:oon
luetaan (Haberlandt) johtotylppy (kuori-, puu-

ja ydintylppy, ydinsäteet. johtojänteiden tylppy-

tupet, tärkkelys- ja sokerisolutupet), johtojänteet

ja maitiaisputket. J. A. W.
Johtosävel, mtcs., sävel, jonka melodinen mer-

kitys on siinä, että se välttämättömyyden voi-

malla joko välittömästi tahi välillisesti vaatii

siirtymistä lähimpään naapurisäveleensä, joko

ylöspäin tahi alaspäin. Tavallisimrrin sanotaan
j:ksi ainoastaan asteikon 7:ttä säveltä, joka ,,

joh-

taa" perussäveleen. Mutta tämän tärkeimmän
j:n ohella kuuluu sama nimitys täydellä syyllä

toisiinkin säveliin, milloin niitä j:n tavoin käy-

tetään. Näistä ovat huomattavimpia duurin 4:s

sekä mollin 3:s ja 6:s aste. Myös kaikki tila-

päisesti muunnetut sävelet ovat j:iä. /. K.
Johtosääntö, asianomaisen henkilön tai viran-

omaisen julkaisemat, jonkun alemman viranomai-

sen tai yleisen toimihenkilön toimintaa koskevat

määräykset. Oikeus antaa johtosääntöjä valtion

virka- ja palvelusmiehille on, koska se läheisesti

kuuluu hallintoon, Euotsissa ja Suomessa
ammoisista ajoista kuulunut hallitsijalle. Niinpä

esim. v:n 1682 valtiopäiväin antamassa ja ku-

ninkaan hyväksymässä selityksessä nimenomaan
teroitetaan, ,,ettei kellään muulla kuin kunink.

majesteetilla tai sillä, jonka hän suvaitsee siihen

oikeuttaa ja määrätä", ole oikeutta antaa virka-

miehille sääntöjä („regler"). Vapauden ajalla ku-

ninkaan julkaisemat johtosäännöt olivat sitten

kyllä säätyjen suunnittelemat tai hyväksymät,

mutta 1772* v:n hallitusmuodon mukaan hallitsija

sai taas oikeuden joko itse julkaista johtosään-

töjä valtion virka- ja palvelusmiehille tai jättää
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erinäisille viranomaisille tällaisen oikeuden alai-

siinsa virastoihin ja toimihenkilöihin nähden.
Nämä määräykset jäivät sitten voimaansa, kun
Suomi yhdistettiin Venäjän valtakuntaan. Nykyi-
sin on kaikilla tärkeimmillä virastoilla ja viran-
omaisilla omat johtosääntönsä. O. K:nen.
Johtotorni, majakka, kumpele, merimerkki.
Johtovastus. Kokemus osoittaa, että sähköi-

nen tila jatkuu toisissa kappaleissa paikasta
toiseen helpommin kuin toisissa. Kappaleita,
joissa sähkö tuskin ollenkaan leviää, sanotaan
isolaattoreiksi tai epäjohtajiksi,
niitä taas, joissa leviäminen tapahtuu helposti

ja nopeasti, sanotaan johtajiksi (ks. Sähkö).
On kuitenkin huomattava, ettei ole mitään ai-

netta, joka ei yhtään johtaisi sähköä. Ylimeno
johtajista epäjohtajiin ei myöskään ole jyrkkä,
vaan on aineita (n. s. puolijohtajat), joiden johto-

kyky on edellämainittujen johtokykyjen välissä.

Kuta paremmin aine johtaa sähköä, sitä pienempi
on sen j. ja päinvastoin. Johtolangan j. on muu-
ten muuttumattomissa oloissa verrannollinen lan-

gan pituuteen ja kääntäen verrannollinen sen
läpileikkaukseen. Mutta j. riippuu myös, kuten
sanottu, aineesta, josta lanka on tehty. Aineen
spesifiikkijohtokyky on se sähkömäärä,
joka virtailee tästä aineesta valmistetun johdon
läpileikkauksen piutayksikön läpi, edellyttämällä,

että johdossa pituusyksikön matkan päässä toi-

sistaan olevan kahden paikan potentsiaali-erotus

on = 1. Spesifiikkijohtokyvyn inverssiarvoa sa-

notaan spesifiikkijohtovastukseksi.
Jos tämä on k, johdon pituus l, läpileikkaus a

ja johtovastus R, on R = k—. Aineen spesi-

fiikki-j. on siis vastus tästä aineesta tehdyssä
kappaleessa, jonka pituus on 1 (cm) ja läpi-

leikkaus 1 (cm^). J:n yksikkönä käytettiin ennen
Siemensin yksikköä s. o. 1 m:n pituisen,

läpileikkaukseltaan 1 mm^:n suuruisen elohopea-

patsaan j :ta 0-asteella Cels. Nykyinen yksikkö

on ohmi, joka sisältää 10 absoluuttista yksik-

köä (ks. Mitta). 1 ohmi = 1,068 Siemensin yk-

sikköä. Koska Ohmin lain mukaan /=— (7 =

sähkövirran voimakkuus, JS = elektromotorinen
voima), on j. oleva 1 (1 ohmi) sähköjohdossa,

jossa elektromotorinen voima 1 (1 voltti) syn-

nyttää virran, jonka voimakkuus on 1 (1 amperi).
-— Nesteiden j. on paljoa suurempi kuin me-
tallien. Edellisten j. pienenee, kun niitä lämmi-
tetään. Jälkimäisten j. päinvastoin suurenee
lämpötilan kohotessa. — ks. myös Reostaatti.

V. S:n.

Johtovastustus ks. Johtovastus.
Johtoviiva 1. direktriks, parabelin (ks. t.)

akselia vastaan piirretty kohtisuora viiva. Jo-

kainen parabelin piste on yhtä kaukana poltto-

pisteestä ja j:sta. U. S:n.

Johtovuoto, sähköjohdon eristyksessä (isolee-

rauksessa) ilmestynyt vika, joka tuottaa sähkö-
energian menetystä.
Joikaus ks. Joiku.
Joiku 1. joikaus (lap. juoigos), lappalaisten

ikivanhoista ajoista säilyttämä primitiivinen

laululaji, jonka sävelmissä on tavallisesti vain
yksi tai pari tahtia. Sama yksinkertainen aihe

toistuu useat kerrat. Sävelmät ovat enimmiten
pentatonisia, rytmi on kehittynyt, vaikka into-

natsioni muuten voi olla haparoiva ja laulu rumaa
nenä-ääntä. Sanoissa ei huomaa runomitan tavoit-
telua. Alkuperäisin j. on ehkä ollut vain moneen
kertaan toistuvaa luonnonäänten matkimista,
mutta vähitellen epämääräisten äänten sijaan on
alettu käyttää sanoja. Lappalainen tekee joikuja
etupäässä merkillisimmistä henkilöistä, tuntu-
reista, eläimistä. Muutamalla leikkisällä, pilkal-

lisella, ylistävällä j. n. e. iskusanalla karakteri-
seerataan silmiinpistävimmät piirteet joikatta-
vasta; sanoja toistetaan sitten loppumattomiin
ja täytesanoiksi pannaan partikkeleita ja epä-
määräisiä tavuja 7iun, hui gol, Icei j. n. e.), Usein
joiku voi olla improvisoitu, mutta käy vanhaan
perittyyn malliin : eri henkilöitä karakteriseera-
taan eri nuotilla, joka ei muutu, niin että hyräi-
lystä jo tuntee ketä tarkoitetaan. [A. Launis,
„Lappische Juoigos-Melodien"; K. B. Wiklund,
„Lapparues säng och poesi"; Väinö Salminen,
,,Lappalaisten joikauksista."] S-n V-ö.

Joint-stock-bank [dzoint stok bärjk] (engl.),

osakepankki.
Joint-stock-company [dzoint stok kampa nij

(engl.), osakeyhtiö.

Joinville [zuävi'l], Frangois Ferdi-
nand Philippe Louis Marie d'0 r 1 6 a n s,

J:n prinssi (1818-1900), Ranskan kuninkaan
Ludvik Filipin kolmas poika, toimi isänsä halli-

tessa meriupseerina; toi 1840 Napoleonin ruu-

miin St. Helenan saarelta Ranskaan; otti 1860-

luvulla osaa Pohjois-Ameriikan sisälliseen sotaan
pohjoisvaltioiden puolella; Ranskan ja Saksan
välisen sodan aljettua 1870 tarjosi turhaan palve-

lust.aan Ranskan hallitukselle; pääsi kuitenkin
salanimellä kenraali Chanzy'n osastoon, mutta
karkoitettiin tammik. 1871 Gambettan toimesta;

valittiin kohta sen jälkeen kansalliskokoukseen;
julkaissut „fitudes sur la marine" (1859) y. m.

J. F.

Joinville [suävi'!], J e a n d e (n. 1224- n. 1317),

ransk. muistelmien kirjoittaja, vanhaa champag-
nelaista aatelissukua; otti osaa Ludvik Pyhän ris-

tiretkeen 1248, joutui kuninkaan mukana vangiksi

Egyptissä ja palasi hänen kanssaan Ranskaan
vasta 1254; oli myöhemmin Navarran prinsessan

(sittemmin Ranskan kuningattaren) Johannan
palveluksessa ja ryhtyi hänen kehoituksestaan

80-vuotiaana kirjoittamaan kuuluisaa teostansa

„Histoire de Saint-Louis". Tässä teoksessa, jonka
pääosan muodostavat J:n muistelmat mainitulta

ristiretkeltä, Ludvik Pyhä esitetään ihailtavana

sankarina ja pyhimyksenä; vaikka se yksityis-

kohdissaan ei olekkaan ihan luotettava, antaa se

pirteällä ja havainnollisella esityksellään erin-

omaisen elävän kuvan sen ajan oloista; julkaistiin

painosta ensi kerran 1547. J. on myöskin (1250) se-

pittänyt pienen hartauskirjasen „Credo". [Debi-

dour ja fetienne, ,,Les chroniqueurs frangais au
moyen äge", Delaborde, „J. de J."] J. F.

Jokai, M 6 r [jokai mör] (1825-1904), unk. kir-

jailija ja politikko, suoritti, harjoiteltuaan pe-

rusteellisia opintoja, lainopillisen tutkinnon 1846,

jolloin jo hänen ensimäinen suurta huomiota he-

rättänyt romaaninsa H4tköznapok(„Arkipäiviä")
ilmestyi. Seur. v. hän rupesi .,]51etk6pek" (,,Elä-

mänkuvia") nimisen kaunokirjallisen viikkoleh-

den päätoimittajaksi kooten siinä ympärilleen
yhteistyöhön Unkarin parhaimmat kirjailijat

(m. m. Petöfin). Maaliskuussa 1848 J. yhdessä
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M. Jokai.

Petöfin kanssa oli vallankumousliikkeessä Buda-
pestin nuorison joiitaja, ja tästä lähtien hän

keskeymättä otti valtiolli-

seenkin elämään osaa.

Sekä vapaussodan aikana
että sen jälkeen J. alitui-

sesti toimi sanomalehti-

miehenä : niinpä hän m.
m. toimitti valtiollista

..fstökös" (,,Pyrstö-

tähti") nimistä pilalehteä

(1858-81), sekä oli „A
Hon" (^Kotimaa") (1863-

S2) ja „Nemzet"(„Kansa"
v:sta 1882) uimisten suur-

ten valtiollisten lehtien

päätoimittaja. Valtiolli-

sen toimintansa tähden
.J:n täytyi vapaussodan
jälkeen hyvän aikaa pako-

laisena kierrellä maata.
V:sta 1861 hänet valittiin valtiopäiville, joiden
toimintaan hän senjälkeen, erinomaisena puhu-
jana, otti tehokkaasti osaa, kuuluen v:sta 1875 n. s.

..vapaamieliseen" puolueeseen; v. 1897 hän ni-

mitettiin herrainhuoneen jäseneksi. J:n kirjai-

lijatoimen 50-vuotispäiväksi julkaistiin hänen
teoksensa 100-nidoksisena loistopainoksena: silloin

hänelle myös annettiin 200.000 kruunun kansallis-

palkkio. — J:u monipuolisessa kirjailijatoimessa

vetävät päähuomion puoleensa hänen monilukui-
set romaaninsa ja novellinsa, joiden aineet hän
enimmäkseen otti Unkarin historiasta sekä yh-
teiskunnallisesta ja kansanelämästä. J:n huoma-
tuimpia romaaneja ovat: ..Erdely aranykora"
(,.Erdöly'in kulta-aika", 1852), „T"örökviläg Ma-
gyarcrszagon" (..Turkkilaiset Unkarissa", 1853),

Räköfzyn aikoja kuvaava ,,Szeretve mind a ver-

padig" („Rakastettu aina mestauslavalle saakka",
1882) sekä erinomainen, 16:nnella vuosis. toimi-

neen etevän valtiomiehen Martinuzzi'n elämää
käsittelevä ..Fräter György" (..Yrjö munkki",
1893),.jotka kaikki kuvailevat Unkarin vanhem-
paa liistoriaa; uudempaa aikaa käsittelevät m. m.
,,Egy magyar näbob" („Unkarilainen nabob",
1853-54, myös suom. 1889), jossa kuvataan Un-
karin vanhanaikaisen kovavaltai.sen aateliston

väistymistä uudistuksia ajavien jalosukui-sten

(Tapani Szechenyi'n ja hänen aatetoveriensa)

tieltä, sen jatko ,,Kii.rpäthy Zoltän" (1854, myös
suom. 1890), ,,A köszivii ember fiai" (,.Kivi-

sydämisen miehen pojat", 1869), jossa ollaan

vapaussodan (1848-49) ajassa, sekä sitä seuraavia
routavuosia kuvaava .,Az öj földesör" (,,Uusi

tilaniialtija" 1863. myös suom. 1878), jota pide-

tään J:n parhaimpana romaanina. — J:n draa-
moista on ,,A szigetväri vörtanuk" (,,Szigetvärin

martt}'yrit", 1860) paras. Hänen kirjoittamansa
Unkarin kansan historia (,,A magyar nemzet
törtenete", 1890), joka Unkarissa on hyvin suo-

sittu ja laajalle levinnyt, on pikemmin kauno-
kirjallinen kuin tieteellinen teos. V. 1875 J. jul-

kaisi nidok.sen „Kertovia runoelmia ja satiireja".

— J :n teoksia on käännetty kaikille Euroopan
kielille, eniten saksaksi. Suomennoksina ovat,

paitsi jo yllä huomautettuja, ilmestyneet ,,Cari-

nus" (1875), „Pakolaisen päiväkirja" (1877),

,. Rakkaita sukulaisia" (1879), ,,Kymmenen novel-

lia" (1881), ,.Rakkauden narrit" (1881), „Sota-

kuvia 1848 ja 1849 vuosista" (1884), ..Kiusaaja"

(1885, 2:n p. 1892), „Kaatuneen puoliso" (1889),

„Kolmetoista pöydässä eli Bärdyn perhe. Veri-

muistelma vuodelta 1848" (1889). ..Miranda"

(1890), „Idän kuningatar" (1891) ja ..Keltaruusu"

(1894). — J:n kaunokirjallisessa tuotannossa huo-

maa vars. nykyaikainen lukija paljon liioitteluja

ja psykologisia mahdottomuuksia, henkilöiden
puutteellista luonteenkuvausta, j annittavyyden
ylenmääräistä tavoittelua ja taiteellisen sommitte-
lun hataruutta. Nämä heikkoudet saavat kyllä

osaksi selityksensä siitä, että J. kirjoitti liian pal-

jon ja liian nopeasti. Häiritsevästi ne vaikuttivat

etenkin uudempaa aikaa koskevissa kuvauksissa.

Toiselta puolen J. on erinomainen unk. kansan-
elämän tuntija ja sen yhtä etevä kuvaaja. Hänen
harvinaisen rikas mielikuvituksensa, hyvä huomio-
kykynsä, keveä, sukkela, viehättävä esitystapansa,

raikas ja hyvänsuopa huumorinsa, mehevä ja vä-

rikäs kielensä tekevät hänestä erinomaisen kerto-

jan, joka tuskin koskaan ikävystyttää-— päinvas-

toin lumoaa usein lukijansa. Y. TY.

Jokela, rautatienasema Helsinki-Hyvinkään
rataosalla, 48 km Helsingistä. Sen lähellä ovat
J:n tiilitehdas (oniist. F. W. Grönqvist, per.

1907) ja Kolsan tiilitehdas o.-y. (per. 1907).

K. S.

Joki on yleisnimi kaikille kiinteällä maan-
pinnalla virtaaville vesille. Suuri joki on kymi
tai virta, pieni on puro tai oja. Valta- 1. pää-

jokeen laskee sivuilta syrjä- 1. lisä- 1. sivu-
jokia. Pisintä joenhaaran alkuosaa pidetään

latvana 1. lähteenä. Kahden latvan välillä

on vedenjakaja. Alue, jossa joki syrjäjokineen

virtaa, on jokialue. Syvin kohta joenuomassa
on sen valtaväylä. Vasen ranta on aina

vasemmalla kädellä, oikea taas oikealla kädellä,

katsottuina latvalta .suullepäin. Kaksoisjoet
ovat sellaiset (kuten Eufrat ja Tigris, Syr- ja

Amu-Darja, Hvangho ja Jangtsekiang), jotka

alkavat samoilta tienoilta, sitten erkanevat toi-

sistansa pitkien matkojen päähän, kunnes taas

suupuolella lähenevät toisiaan tai yhtyvät. K o n-

tinentaalisiksi, manner- 1. arojoiksi
sanotaan semmoisia jokia, jotka ajoittain ovat

niin vähävetisiä, että ne suupuolillaan juoksevat
kuiviin, eivätkä jaksa virrata mereen saakka.

Reittijokia on Suomessa paljon. Ne yhdis-

tävät toisiinsa reittien järvet. ,,Yläjuoksulla" on
suurin virrannopeus, siinä joki huomattavasti
leikkaa uomansa maahan (erodeeraa)

;
„keski-

juoksussa" se vielä kuljettaa paljon soraa pohjaa
myöten, mutta ,,alajuoksussaan" se vain kerros-

taa hietaa ja liejua. Pisin joki on Mississippi

-Missouri, 6.600 km, sitten seuraavat Niili.

6,000 km, Amazon-virta, 5,500 km, Ob, 5,300 km
j. n. e. Suomen pisin joki, Kemijoki, on ainoas-

taan 500 km. Alankojokien juoksu on tavalli-

sesti hyvin mutkitteleva ja kiemurteleva; ne ovat

usein kulkukelpoisia: ylätasangoilla joet usein

ovat vuolaita ja kivisiä; vuoristoissa ne ovat

koskisia ja venekuluUe sopimattomia. Jokitiede

1. potamologia tutkii jokien virrannopeutta, ve-

den määrää eri vuoden aikoina, veden lämpöä y. m.
Suomen joi.sta ovat seikkaperäisesti tutkitut

Vuoksi ja Kymi. Myös muissakin suuremmissa
jcissa, kuten Kokemäenjoessa, Oulujoessa y. m.,

on tehty sekä pitkittäis- että poikkiprr fiileja ja

on mitattu koskien voima v. m. J. E. R.
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Jokioisten kartano (yleiskuva).

Jokialue 1. vesialue on jokea ja sen sivu-

jokia j-nipäröivä maa, minkä vesi kerääntyy jo-

keen.

Jokienjoki lähtee Paadarjärvestä ja juoksee
Suolujärven kautta Inarinjärven läntisimpään
lahdelmaan. K. ^.

Jokijalka, tullivartioasema Muoniojoen var-

rella Kolarissa. K. S.

Jokijärvi, järvi, jonka läpi virtaa Iijoen itäi-

nen latvahaara laskeakseen vihdoin Taivalkos-

keen. K. S.

Jokioinen (ruots. Jokkis). 1. Kunta, Hä-
meen 1., Tampereen khlak., Jokioisten-Humppilan-
Ypäjän nimismiesp.; kirkolle Jokioisten asemalta
I km; 178,2 km^ joista viljeltyä maata 6,394 ha
(1901); 178,2 manttaalia, talonsavuja 73, torpan-

savuja 206 ja muita savuja 246; 4,178 as. (1907,

jotka miltei kaikki suomenkielisiä; 274 hevosta,

2,101 nautaa (1908). — Kansakouluja 4 (opett. 7).

Teollisuuslaitoksia: J:n meijeri (per. 1875), J:n
mylly (1875), Jokioisten-Forssan rautatieyhtiö

(1897), J:n saha (1897), J:n sokeri- ja siirappi-

tehdas o.-y. (1903), J:n tiilitehdas (1896), J:n
turvepehkutehdas (1900). Täällä on osa naulateh-

das F e r r a r i a-o.-y :n laitoksista, kuuluneet

v:een 1898 Jokioisten kartano o.-y :lle, jolloin yh-

tiö muodostettiin (osakepääoma 1,724,000 mk.) ; li-

säksi siihen kuuluu laitoksia Loimaalla (entisen

Loimaan naulatehdas-o.-y :n), mikä myös on yh-

tiön kotipaikka. Paitsi naulatehdasta. on Ferra-

rialla valimo, konepaja, rautalankaverkkokutomo,
rautaketjunvalmistuslaitos y. m. Tuotanto varsin-

kin kaikenlaisia nauloja, rautalankaa, kuparoitua

ja galvanoitua rautalankaa. Työväestö, n. 400

(1910), asuu osaksi yhtiön huoneistoissa. — 2.

Seurakunta, keisarillinen, Porvoon hiippak.,

Hämeenlinnan rovastik. ; itsen, khrakunnaksi
1902 (Sen. p. "/a 1892) Tammelasta. Kirkko pui-

nen (rak. 1600-luvulla, korjattu useamman
kerran). K. S.

Jokioisten kartano käsittää koko Jokioisten

pitäjän ja osia Tammelan, Humppilan ja Ypäjän
pitäjistä; luonteeltaan päätila on allodiaalisäteri,

mutta siihen kuuluu myös useita rälssi-, vero- ja

n. s. perintöverotiloja. J. k:n tilojen omituisesta

kameraalioikeudellisesta asemasta ks. S u k u o i-

keustilat. J. k :ocn kuuluvien tilusten koko
ala on 25,757 ha, josta määrästä peltoa

6.130 ha, niittyä 2,080 ha, metsää 15,304 ha,

soita ja rämeitä 1,534 ha sekä impedimenttejä

709 ha; manttaalimäärä 52'l„. Kartanoon kuuluu

II omassa viljelyksessä olevaa tilaa, 34 perintö-

jä verotilaa, 180 itsellistilaa ja 345 torppaa.

Tilan omistaa Jokioi.sten kartano o.-y. joka har-

joittaa suurta maanviljelystä, karjanhoitoa, mei-

jeri- ja sahaliikettä, kauppaa y. m. s. ja omis-

taa m. m. 1.201 nautaa. 214 hevosta ja 262 si-

kaa. (1911). — Teollisuuslaitoksia: Saha (sähköllä

käypä), meijeri (ynnä juustomeijeri), tiilitehdas,

^ylly J3. turvepehkutehdas; sitäpaitsi on tilan

alueella o.-y. Ferrarian naula- ja lankatehdas sekä
Jokioisten sokeri- ja siirappitehdas ja tilusten

läpi kulkee yksityinen kapearaiteinen rautatie,

joissa kaikissa Jokioisten kartano o.-y :llä on osak-
keita. — Jokioisten neljänneksen sai Klaus Kris-
terinpoika Horn palkinnoksi Eerik XIV:ltä
siitä, että oli valloittanut Räävelin ja Viron-
maan. Hornin kuoltua tila joutui takaisin kruu-
nulle. 1600-luvun alussa J:n läänitys joutui

Jesper Matinpoika Kruusille, joka sai 1613 lah-

joituksen vahvistetuksi ,.ikuisiksi ajoiksi". Hä-
nen poikansa Juhana peri sen hänen jälkeensä,

tämä taas jätti sen tyttärelleen Anna Marialle,

joka oli naimisissa kreivi Lew'enhauptin kanssa.

Myöhemmin läänitys perinnönjaossa hajaantui;
pääosan sitä omisti majuri E. J. Jägerhorn 1752
ja 1755, sitten laamanni K. Eeuterholm, laa-

manni E. K. Stälhandske, kenraalimajuri vapaa-
herra E. K. von Willebrand ja kapteeni J. Bre-

mer, jonka viimemainitun pojat muodostivat tilan

osakeyhtiöksi 1875 ; suurin osa osakkeista joutui

silloin ruotsinmaalaisten käsiin, mutta 1895 siir-

tyi osakkeiden enemmistö suomalaisten, m. m.
valtioneuvos M. Hallbergin, kauppias K. H. Ren-
lundin ja pankinjohtaja E. Schybergsonin hal-

tuun: 1907 oli suurimpana osakkeenomistajana
paroni J. Mannerheim, mutta hän möi pian koko
o.suutensa tilanomistaja A. Kordelinille.— Hornin
ja Kruusin aikana tila käsitti osia nykyisen Turun
ja Porin läänin läntisestäkin osasta sekä maa-
palasia Hämeen läänistä aina Ruovedeltä saakka,

mutta Kruus sai luvan myödä näitä ja niin väheni

alue jotenkin nykyiselleen, ollen nykyään kuiten-

kin vielä Suomen suurin maatila. V. 1804 Kustaa
IV Aadolf antoi luvan perustaa tänne rautatehtaan

ja myönsi sille kaikki täydet oikeudet. Willebran-

din aikana täällä oli mvös verkatehdas. Tila oli

Jokioisten kartanon pailrakennus.
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I

Kuva 5. Memel-joen järjestely, a salpapatu, 6 varsipato, c suuntaispatoja.

Kuva 4.

Kuva 8.

Kuva 7.

Kuva 6.

I

Kuva 9. Weser-joen oikaisu uudella uomalla.

aikoinaan aateli.ston suuresti suosima vierailu-

paikka ja vieraanvaraisuus olikin suuri, eten-

kin juuri Willebrandin aikana, jolloin siellä

kaiken lisäksi m. m. runoilija Mikael Choraeus
oleskeli kotiopettajana. — Päärakennus kaksi-

kerroksinen, rakennettu tiilistä 1700-luvulla, si-

sustus on vielä jokseenkin muuttumattomana.
Uunit käsin maalatuista kaakeleista. — Suuri
puutarha, ansareineen j. m. s. [vrt. E. G. Pal-
man, Päivätiedot marrask. 25 p:ltä, Oma Maa
VT.] L. n-ncn.
Jokioisten rata, yksityinen rautatie Humppi-

lan asemalta (Turun-Toijalan radalla) Forssan
tehtaalle (omistaa Jokioisten rautatieosakeyhtiö),

pituus 23,4 km, raideleveys 0,785 m (normaalirai-

teisuus Suomessa 1,5S4 m) : asemia 3. Rata avattiin

väliaikaiselle liikenteelle 1898 ja säännölliselle lii-

kenteelle 25 p. lokak. 1899: alkuperäiset raken-
nuskustannuk.set tekivät Smk. 1,111,039:27 (Smk.

R. — Rantaviiva.
A. V. — Alkuperäinen veden pinta.

P. V. — Patoutuneen veden pinta.

N. P. — Neulapato.
S. — Sulku.

47,480:31 1 km:iä kohti). V. 1907 kuljetettiin

55,886 matkustajaa ja 36,898 tonnia tavaraa;
puhdas voitto sam. v. Smk. 35,294:94.

L. E-nen.

Jokioisten sokeri- ja siirappitehdas, Jokiois-

ten pitäjässä Jokioisten-Forssan rautatien var-

rella. Tehtaan rakensi 1899 Jokioisten ruukin-
o.-v. Muodostettiin 1903 eri yhtiöksi 600,000 mk:

n

pääomalla. Valmistus siirappia ja dekstriiniä.

E. E. K.
Jokipii, 1. Talo, jossa Ku-staa II Aadolf on viet-

tänyt yön Jalasjärvellä. — 2. J:n saha Jalasjoen
rannalla, per. 1874. K. S.

Jokirakenus on yhteinen nimitys kaikille

töille, jotka tarkoittavat joen tulvien järjestelyä;

rantaäyräiden suojaamista tulvilta ja jäänkululta
sekä yleensä jokiuomien kulkukelpoisuuden lisää-

mistä ja ylläpitämi.stä. Tulvat järjestellään per-

kaamalla koskia ja syventämällä, laventamalla
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ja oikomalla joessa olevia matalia ja ahtaita paik-
koja, jotka eivät jaksa niellä lisääntynyttä vesi-

määrää, vaan patoavat veden ja aikaansaavat joen
yläpuoliseen osaan tulvan. Virta, tulvat ja jäät
uurtavat jyrkät, hiekkaiset jokiäyräät kourulle,
hiekka laskeutuu rannalle ja suvantoihin; äyrään
piutamqa lohkeilee ja putoaa suurina turpeina
jukeen, joka siten maatuu samalla kuin sen uoma
levenee syöden rantojaan. Tätä ehkäisemään
päällystetään loivalle luiskalle tasattu ranta tur-
peilla (kuva 1), kivillä (kuva 2) ja betonikuorel-
lakin (kuva 3), jonka läpi, väliin tai sisälle lyö-

dään lyhyitä paafuja. Taikka muodostetaan ran-
nalle risuista ja kivistä (kuva 4) täyte, jota paa-
lut pitävät paikoillaan ja jonka läpi tulvavesi
siivilöityy kerrosta:en mutansa siihen maatuvaksi
täytteeksi. Risukimppuja (ks. F a s i n i), risumat-
toja jopa pensasistutuksiakin käytetään samaan
tarkoitukseen. Hiekkarantaisissa joenuomissa sy-

vin kohta, kulkuväylä, alituisesti muuttuu ja mut-
kailee. Kovera ranta syöpyy yhä enemmän sitä

vastaan suuntautuvan virran voimasta ja kupe-
ralla rannalla virta heikkenee, muta ja hiekka pää-
see laskeutumaan pohjaan: ranta maatuu. Tämän
ehkäisemiseksi ja joen uoman järjestelemistä

(kuva 5) varten rakennetaan koveralta rannalta
hieman viistoon virran suuntaa vastaan padon-
varsia (kuva 6) puupaalutuksista (kuva 7) taikka
tavallisimmin maa- ja kivitäytteestä (kuva 8).

Padot ovat niin matalat, että tulvavesi pääsee
niiden yli (kuva 6) ja niitä rakennetaan rin-

nakkain niin lähelle toisiaan, että veden virta

niiden väliin pysähtyy sen verran, että hiekka
ja muta laskeutuu ja mutka täyttyy, jolloin vir-

ran täytyy syömällä kuperaa rantaa suoristua.

Poikittaisten padonvarsien asemesta käytetään
myös rannan pääsuunnassa käyviä, mutta sen

mutkia oikovia suuntaispatoja, joiden taakse täyte
muodostuu (kuva 5, c). Samanlaisia joenoikomisia
suoritetaan myös sillä tavalla, että joku saaria

kiertävä sivuhaara tukitaan padolla (kuva 5, o),

jonka yli tulvavesi juuri pääsee, mutta virran

nopeus niin pienenee, että sivuhaara lietteytyy,

taikka puhkaisemalla joelle aivan uusi suorempi
uoma jonkun niemekkeen läpi (kuva 9). Uomaa
ei kuitenkaan kaiveta täyteen leveyteensä, vaan
ainoastaan kapeampana kaivantona, jonka virta

sitten levittää joko kokonaan itse taikka avuksi
kaivettaessa. Tällöin rakennetaan heti halutun
rannan kohdalle valmiit rantavarustukset, jotta

virta ei pääsisi tuhoja tekemään. — Matala joki

tehdään laivoilla kuljettavaksi kanavoimalla
(kuva 10), jolloin patoja rakennetaan joen poikki

niin korkealle ja niin lähelle toisiaan, että ve-

den patoutuminen tuntuu lähinnä yläpuolella

olevaan patoon saakka ja aikaansaa siten koko
patojen välisellä matkalla laivoille tarpeellisen

vedensyvyyden. Kanavoidun eli osissa padotun
joen patoutunut vedenpinta on siten portaan
tapainen, jossa putoukset ovat patojen kohdalla

aivan samoin kuin *avallisessa kanavassa. Niin-

kuin näissäkin siirretään jokikanavassakin alus

osasta toiseen sulkukammioUa. Kanavoimisessa
käytetyt padot ovat tavallisesti neulapatoja
(ks. t.), jotta ne tulvanaikana voitaisiin kaven-
taa taikka kokonaan poistaa. J. C-en.

Jokisika (Rydrochcerus capybara), marsujen
heimoon kuuluva, vesielämään mukautunut jyr-

sijä. J. kasvaa n. 1 m:n pituiseksi ja on suurin

Jokisika.

nyt elävistä jyrsi-

jöistä. Sillä on
paksu, tanakka
ruumis, lyhyt ja

leveä pää, paksu
kuono, pienet kor-

vat ja surkastu-

nut häntä. Var-
paitten välissä

ovat uimakalvot
ja ruumista peit-

tävät pitkät ja harvat, punaisenruskeat harjakset.

Jokisika on levinnyt Etelä-Ameriikan itäosissa,

missä se oleskelee jokien ja lampien rannoilla. Se
on yöeläin, ui ja sukeltaa hyvin, käyttää ravin-

nokseen rantakasveja. Sen vaarallisimpia viholli-

sia on jaguaari. Sitä metsästetään hyvän lihansa

vuoksi. K. M. L.

Jokisimpukat (Najades), makeassa vedessä

elävä simpukkaheimo, joka käsittää lukuisia, erin-

omaisen muuntelevia lajeja. J:t (suvut U^iio, Ano-
donta y. m.) ovat levinneet yli koko maapallon
ja ovat yleensä isoja simpukoita, joiden oikea ja

vasen kuori ovat aivan toistensa kaltaiset, ympä-
rykseltään pyöreän soikeita. Kuorta peittävä sar-

veiskalvo on kiiltävä, vihertävä ja tummanruskea
väriltään. J:t ovat yksineuvoiset. Kehitystapa on
sangen merkillinen. Munien ensimäinen kehitys

tapahtuu, kun ne ovat tulleet hedelmöitetyiksi,

naaraksen kiduksissa ja nämä näyttävät silloin

vahvasti turvonneilta. Munista syntyneet toukat
elävät aluksi vapaina vedessä, mutta kehittyvät

edelleen siinä tapauksessa, että ne pääsevät kiin-

nittymään johonkin kalaan, mikä tapahtuu tah-

mean byssus-rihman avulla. Kun toukka on kiin-

nittynyt kalan ihoon, syntyy tässä jonkinlainen

tulehdus, ja toukka sulkeutuu kudoksen sisään.

Noin 10 viikkoa kestää tämä loiselämä, jonka
kuluessa tapahtuu toukan muodonvaihdos. Sen
päätyttyä vasta nuori simpukka vapautuu ja pai-

nuu pohjaan, jossa se kasvaa suureksi, vrt. myös
Simpukat. K. M. L.

Jokisora ks. Vierinkivisora.
Jokiäyriäinen, jokirapu (Astacus fhiviati-

lis), enin tunnettu pitkäpyrstöinen kymmen-
jalkainen kilpiäyriäinen, joka elää Keski- ja Poh-
jois-Euroopan, myös Suomen eteläisimpien osien

maavesissä. Sen vihertävänruskea, toisinaan har-

maansininen väri johtuu punaisen ja eräitten

tummien väriaineiden sekoituksesta, joista väri-

aineista ainoastaan punainen säilyy keitetyssä

jokiäyriäisessä. Uros eroaa ulkopuolisesti naa-

raksesta siinä, että sillä on isommat raatelu-

jalkojen pihdit (sakset) kuin naaraksella ja että

sen takaruumiin l:sen renkaan jalat ovat muut-
tuneet pitkiksi parituselimiksi, jota vastoin ne

naaraksella ovat surkastuneet. J. oleskelee joissa

ja puroissa, myös järvien rantavesissä. Päivällä

se tavallisesti on piiloutuneena kivien alla tai

muissa koloissa ja lähtee vasta iltahämärässä

saaliin hakuun, käyttäen ravinnokseen nilviäisiä,

hyönteistoukkia, kalan mätiä y. m., mutta myös
kuolleita eläimiä ja meheviä kasvinosia. Kasva-
minen on hidas ja niinkuin muillakin äyriäisillä

yhteydessä kuoren (cuticulan) luomisen kanssa.

Ensimäisellä ikävuodellaan j:n ilmoitetaan luovan

kuorensa 7-8 kertaa, toisena 5, kolmantena 2

kertaa, seuraavina vuosina vain kerran tai pari,

mutta aina vain kesällä. Kuoriutumisen aikana
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se pysytteleikse useampia päiviä piiloutuneena.

Kuoren kovettuminen johtuu vereen liuenueitten

kalkkisuolojen saostumisesta kuoreen. Kalkki-
varastoina ovat n. s. ..ravunkivet", jotka liukene-

vat vereen kun uusi kuori muodostuu. J:n poika-

set syntyvät kesän alussa munista, jotka naaras
on kantanut takaruumiinsa jalkoihin kiinnitet-

tyinä. Poikaset ovat joks. täysimuotoiset ja pysy-
vät jonkun aikaa emänsä luona ennenkuin alka-

vat elää itsenäisesti.— J :n muunnos on Etelä-Eu-
roopan puroissa elävä kivirapu. Venäjän vir-

roissa on yleisesti levinnyt pitkäpihtinen
j. (Astacus leptoductylus), joka on maultaan huo-

nompi kuin tavallinen j. Suomessa on jokiäyriäi-

sen vientiarvo tällä vuosisadalla vaihdellut 200 ja

449 tuhannen markan välillä (1909 ja 1905). Viime
vuosina on n. s. rapurutto tehnyt suurta tuhoa
vesiemme jokiäyriäiskannassa. K. il. L.

Jokohaina 1. Y ok oh a m a, merikaupunki Ja-

panissa, Hondon kaakkoiskulmassa Tokion-läh-

den rannalla, Tokiosta 25 km etelään; 394,303 as.

(1908), väkiluvultaan Japanin kaupungeista nel-

jäs. — J. on Japanin uudenaikaisen kehityksen
luoma; 1850-luvuIla, jolloin se parin muun sata-

man kera avattiin muukalaisille, se oli vain vä-

häinen kalastajakylä. Nyt se välittää 47 % maan
ulkomaankaupasta (1908) ; vienti varsinkin on
suuri (teetä, silkkiteollisuuden tuotteita). Sata-

massa (aallonmurtajalla varustettu. 12-15 m syvä)

olivat laivakulun klareeraukset 1908 7.os2 milj.

rek.-tonnia (kolmas järjestyksessä). Liikeyhteys
kaikkiin tärkeimpiin maailman satamiin; Japa-
nin suurin höyrylaivayhtiö „Nippon Juseu
Kaisa". Pankeista y. m. rahalaitoksista huo-

mattavin ,.Jokohama sokin ginko", Japanin pan-
kin jälkeen maan suurin pankki. J:ssa on vie-

raiden valtojen konsulit, ulkomaisten suurliik-

keitten kauppa-asiamiehet y. m.; muukalaisia
enemmän kuin missään muussa Japanin kau-
pungissa. E. E. K.

Jola [joulä] 1. Y o 1 a, samannimisen maakun-
nan pääkaupunki Englannin Pohjois-Xigeriassa,

jonkun matkaa Binuesta. N. 12-15,000 as., jotka
valmistavat sepäntöitä ja harjoittavat kangas-,

suola- ja norsunluukauppaa. — J. oli ennen
Adamauan valtakunnan pääkaupunki, joutui 1882
englantilaisten käsiin. E. E. K.

Jolin [-1'-], Johan Kristofer (1818-84),

ruots. kirjailija ja näyttelijä, esiintyi ensi ker-

ran 1845 omassa huvinäytelmässään „En ko-

medi" ; kirjoittanut enimmäkseen näytelmiä
(huvinäytelmiä, esim. „En man af verld och en
man af värde" (1846), yhteiskunnallisia näytel-

miä, esim. „Mäster Smith eller aristokrater äro
vi alla" (1847) sekä nimimerkillä Jo. Jo. ro-

maaneja ja novelleja. Kirjailijana J. on lähinnä
sukua August Blanclielle.

Jolla (ruots. joll), venonen, aluksen pienin
vene. F. W. L.

Jollamoaivi, 1,145 m korkea tunturi Haltio-
tunturista etelään. K. S.

Jollas, maatila ja laivalaituri Degerön saa-

rella Helsingin itäisessä saari.stossa. Luonnon-
iiiana huvilaseutu. K. IS.

Jolly [zolij, P h i 1 i p p von (1809-84), saks.

fyysikko, nimitettiin 1847 Heidelbergin yliopis-

toon fysiikan professoriksi ja kutsuttiin 1854
samanlaiseen toimeen Miincheniin. J. oli taitava

kokeilija ja fysikaalisten kojeitt«n suunnittelija.

Hän keksi endosmoosin lait ja mittasi suunnit-
telemallaan ilmanlämpömittarilla ennen saavutta-

mattomalla tarkkuudella kaasujen laajennus-

koeffisientit. Paraunettuaan vaa'an herkkyyttä
hän puunituskokeilla osasi esiintuoda ilman ajoit-

taisin vaihtelevan kokoonpanon sekä todistaa, että

painovoiman vaikutus kappaleeseen vähenee, kun
se nostetaan ylemmäksi maanpinnasta. Hänen
kokeensa antoivat tulokseksi, että 1 kg: n pai-

noinen kappale menettää O,» mg painavuudestaan,
kun sitä nostetaan 1 m korkeammalle. J. on
kirjoittanut teokset: „Die Prinzipien der Mecha-
nik" (1852), „t^ber die Physik der Molekylar-
kräfte" (1857) y. m.
Jomala. 1. Kunta, Turun ja Porin 1. sekä

Ahvenanmaata, Ahvenanmaan' khlak., Jomalan-
Lemlandin-Lumparlandin nimismiesp. 147, o km^,

joista viljeltyä maata 3.586 ha (1901) ; 78 "/„,

manttaalia, talonsavuja 178, torpansavuja 69 ja

muita savuja 160: 3,423 as. (1908), joista jonkun
verran suomenkielisiä; 344 hevosta, 1,371 nautaa
(1908). — Kansakouluja 3 (opett. 4). — Osuus-
meijereitä. — 2. Seurakunta, keisarillinen

Turun arkkihiippak., Ahvenanmaan rovastik.;

keskiaikuinen, Ahvenanmaan vanhimpia. Kirkko
kivinen, keskiaikainen. K. S.

Jomali (gen. Jomala), Ruijan norj. läänitys-

miehen Torer Huudin kertomuksen mukaan Vie-

nan-joen alijuoksun varrella asuneiden suomen-
sukuisten (luult. karjalaista sukua olevien) b j a r-

m 1 e n jumala, jonka (luult. puinen) kuva ta-

vattiin metsän ympäröimässä pyhässä tarhassa.

Jomalin-kuvan kaulassa oli paksu, kallisarvoinen

rengas, ja sen polvilla rahoilla täytetty hopea-

malja. Tarha.ssa, jota kuusi miestä vartioitsi,

oli kumpu, johon oli kätketty kultaa ja hopeaa.

J. on selvästi sama sana kuin suom. Jumala.
Torer Hund kävi bjarmien maalla v. 1026. vrt.

B j a r m a 1 a n t i. Y. IV.

Jomalvik 1. Jumalvik [-1-J, kylä ja höyry-

laivalaituri samannimisen lahdelman rannalla

Degerön ja Gullön välisellä kannaksella Kar-
jan pitäjässä. K. S.

Jomard. [zomä'r], Edme Francois, (1777-

1862), ransk. arkeologi ja maantieteilijä. Oli

mukana Egyptin sotaretkellä 1798-1809; arkeo-

logisten tutkimustensa tuloksia hän sitten julkaisi

suurena kokoelmateoksena ,,Description de Vi,-

gypte". J:n ansiot egypt. hieroglyfien selittämi-

sessä ovat suuret. Oli yksi Pariisin maantieteel-

lisen seuran perustajia (1821). — Muita J:n teok-

sia on ..^Monuments de la göographie". E. E. K.

Jomini [zominl'], Antoine Henri (1779-

1869), ransk. sotilas ja kuuluisa sotilaskirjai-

lija, kotoisin Sveitsistä, palveli v:sta 1798 Hel-

vetian tasavallan sotaministeriössä; oltuaan v:sta

1801 liiketoimissa Pariisissa pääsi Neyn ajutant-

tiua v:n 1805 sotaretkelle Itävaltaa vastaan ja

nimitettiin sam. v. everstiksi; otti sitten osaa

muutamiin Napoleonin seur. sotaretkiin, yleni

brigadikenraaliksi ja ryhtyi kirjoittamaan Na-

poleonin Italian sotaretkien historiaa: kunnostau-

tui Venäjän sotaretkellä 1812, varsinkin Beresiua-

joen yli mentäessä, oli 1813 Neyn esikuntapääl-

likkönä ja vaikutti osaltansa Bautzenin voiton

saamiseen; mutta kun hän tämän johdosta ei

suanutkaan Neyn hänelle ehdottamaa ylenny.stä

vaan moitteita, meni hän äkkiä Venäjän palve-

lukseen ja seurasi Aleksanteri I:tä v:n 1813
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sotaretken loppupuolella. Ven. kenraaliksi koro-
tettuna perusti Venäjän yliesikunta-akatemian
ja saavutti sotilaskirjailijana suuren maineen.
J. on useissa teoksissa, joita pidetään alallaan

klassillisina, selvittänyt Napoleonin sodankäyn-
nin perusteet. Hänen teoksistaan mainittakoon:
,,Traite des grandes operations militaires, ou
histoire critique des guerres de FrMeric II"
(180.5-09; alkuperäinen nimi ,,Trait4 de grande
tactique"), ,,Histoire critique et militaire des
guerres de la rövolution" (1819-24), ,,La vie poli-

tique et militaire de Napoleon" (1827), ,,Tableau
unalytique des p'rincipales conibinaisons de la

guerre" (1827, sittemmin nimenä ,,Precis de 1'art

de la guerre"). [Lecomte, ,,Le general J."; Sainte-

Beuve. „Le general J.", kokoelmassa ,,Nouveaux
lundis".] J. F.

Jommeili [-e'-], Nicola (1714-74), it. oop-
peransäveltäjä, napolilaisen suunnan etevimpiä,
Duranten ja Padre Martini'n oppilas. Toimittuaan
kouservatorin johtajana Venetsiassa 1747-49
ja kapellimestarina Rooman Pietarinkirkossa
1749-53, hän siirtyi hovikapellimestariksi Stutt-

gartiin (1753-68). Siellä J. sai vaikutuksia saks.

musiikista; mutta hänen sen kautta jalostunut
tyylinsä ei tyydyttänyt yleisöä Italiassa, jonne
hän oli loppu-iäkseen palannut. Sävelsi myös
oratoreja y. m. kirkollisia teoksia. /. K.

Jom.sborg', Pohjoismaiden tarinoissa kuuluisa
viikinkilinna Wolliuin saarella Oderin suussa,

likellä suurta Julinin kauppapaikkaa. Sen pe-

rusti kuningas Harald Blätand n. 960 •—
- tarinan

mukaan oli perustaja eräs tansk. viikinkipääl-
likkö Palnatoke — valtansa turvaksi idässä, se

oli sotilaallisesti järjestetty, sen asukkaat,
jo m s viikingit, olivat ankarain säännösten
alaisina ja urhoollisuudestaan kuulut. Sen myö-
hemmistä päälliköistä on Styrbjörn Väkevä (ks.t.)

tunnettu. Kuningas Maunu Hyvä hävitti sen
sotaretkellä 1043. — Jomsborgin perustamisesta
ja sen viikingeistä kertoo satumainen J 6 m s-

vlkingasaga, joka lienee (nykyisessä muo-
dossaan) 1200-luvun lopulta. K. G.

Jomsviikingit ks. J o m s b o r g.

Jona (hepr., = ,,kyyhkynen"), Amittain poika,

profeetta, joka eli 8:nnen vuosis. alkupuolella

Jerobeam II:n aikana (2 Kun. 1435). Jonan
kirjassa, joka luetaan V:n T:n ,,

pienten
profeettain" joukkoon, kerrotaan profeetan lähe-

tyksestä Niniveen. Kertomuksen tarkoituksena on
osoittaa, että Jumalan armahtavaisuus ei rajoitu

Juudan kansaan, vaan käsittää kaikki ihmiset,

jopa eläinkunnankin. Se on tarkoitettu vastalau-

seeksi juutalaisten ahdasmieliselle kansallis-

kiihkolle ja on ylevän jumala-käsitteensä sekä
laajasydämisen ihmisrakkautensa kautta juuta-

laisen kirjallisuuden kallisarvoisimpia helmiä,

puolustaen hyvin paikkansa profeetallisten kir-

jain joukossa, vaikkakaan se ei ole eikä pyydä
olla J:n tai jonkun muun profeetan kirjoittama.

Jouan kirja on syntynyt verrattain myöhäisenä,
maanpaon jälkeisenä aikana, 5:llä tai 4:nnellä
vuosis. e. Kr. Paitsi asiallisia seikkoja todistaa

tämän myöskin kieli.

[Kommentaareista ks. Joel; näiden lisäksi

mainittakoon : Schmidt, ,,Jona. Eine Unter-
suchung zur vergleichenden Religionsgeschichte"

(1907).] Ar. H.

Jonas, Justus (1493-1555), Lutherin ystävä

ja apulainen uskonpuhdistus- ja raamatunkään-
nöstyössä, opiskeli ensin lakitiedettä, sitten teolo-

giaa Erfurtissa, siirtyi 1521 Wittenbergiin pro-
fessoriksi ja linnankirkon rovastiksi. Oli Lutherin
mukana Wormsissa ja hänen apulaisenaan koulu-
jen tarkastuksessa (1529), oli läsnä Marburgin
keskustelussa ja Augsburgin valtiopäivillä(1530).
Siirryttyään papiksi lialleen 1541 hänet karkoi-
tettiin sieltä 1546, tuli 1550 hovisaarnaajaksi
Koburgiin, 1552 papiksi Regen.sburgiin ja 1553
Eisfeldin superintendentiksi. J. käänsi useita
Lutherin ja Melanchtonin kirjoituksia saksaksi
ja kirjoitti paitsi selityksiä Apostolien tekoihin
teoksen ,,Discussio pro conjugio sacerdotali"(1523).
Hänen kirjeenvaihtonsa on julkaissut Kawerau
(1884-85). (L. n.)

Jonatan (hepr., = „Jahve on antanut", merki-
tykseltään = Theodor), israelilaisilla tavallinen
miehen nimi. Raamatussa esiintyvistä tämännimi-
sistä henkilöistä on tunnetuin kuningas Saulin
jaloluontoinen poika, Daavidin uskollinen ystävä
(1 Sam. 18-20), joka taisteli sankarillisesti filis-

tealaisia vastaan (1 Sam. 13 ja .seur.) ja kaatui
isänsä ja veljiensä kanssa taistelussa Gilboan vuo-
rella (1 Sam. 31; 2 Sam. l„-„). Ar. H.
Jones [dzounz], Edward (1752-1824), walesi-

lainen bardi (ks. t.), Yrjö IV: n hovilaulaja. Jul-

kaisi brittiläisiä ja itämaalaisia sävelkokoelmia
sekä bardien ja druidien historian (1786). /. K.
Jones [dzounzj.l. Inigo J. (1572-1651), engl.,

Jaakko I:n hoviarkkitehti, esp. sukuperää. Eng-
lannissa ensimäisen puhtaan italialaisen rene-

sanssin edustaja („Euglaunin Palladio"), suun-
nitteli Whitehallin suurenmoisen palatsin („ban-
kettisali" vain rakennettu), Covent gardenin kir-

kon ja paikan, Oxfordin St. John's Collegen, Pal-

ladion ,,Rotondaa" jäljittelevän Chiswickin Villan,

y. m., mutta on lisäksi jättänyt jälkeensä suun-
nattoman määrän alkuperäispiirustuksia. — 2.

Oven J. (1809-74), engl. paljon matkaillut arkki-

tehti ja koristetaiteilija. ,,Väritön muoto on kuni
sieluton ruumis" oli J:n mielilause. „Alhambra"
ja „Ornameutiikan kielioppi" ovat J:n ornamen-
tiikkaa käsittelevistä julkaisuista tunnetuimmat.

U-o N.

Jones [dzounzj, John Paul (1747-92), amer.
merisankari, muutti Skotlannista Ameriikkaan,
meni Pohjois-Ameriikan vapaussodan aljettua

1775 siirtokuntien palvelukseen ja häiritsi me-
nestyksellä Englannin rannikoita; rupesi 1788

Venäjän palvelukseen, mutta erosi Potemkinin
juonittelujen johdosta toimestaan jo 1789 ja aset-

tui Pariisiin, missä kuoli. J:n monivaiheista

elämää ovat romaaneissa käsitelleet Cooper (,,The

pilot"), A. Cunningham (,,Paul Jones") ja A. Du-
mas (,,Le capitaine Paul"). J. F.

Jones [dzounz], Sir William (1746-94),

engl. orientalisti, joutui 1783 ylituomariksi Ben-
gaaliin, jossa hän antautui sanskriitin tutkimi-

seen, perusti ,,Asiatic Society of Bengal" seuran

(1784), toimitti aikakauskirjaa ,,Asiatic resear-

ches", ja julkaisi käännöksiä arabian, persian,

turkin ja sanskriitin kielistä. Hyvin etevät ovat

hänen käännöksensä Kalidasan Sakuntalasta

(1789) ja Manun laeista (1794). Hänen kootut

teoksensa ilmestyivät Lontoossa 1799 (6 nid.) ja

1807 (uusi pain., 13 nid.). [Teignmouth, „Me-
nioirs of the life of Sir W. J." (1804 ja 1838).]

K. T-t.
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Jones ks. Burn e-J o n e s.

Jongleur [zölo'r] (kesk. lat. joculä'tor, pro-

vencel. joglar, miiinaisransk. jogleor). Provence-
laisilla ja pohjois-ranskalaisilla j. tarkoitti hen-

kilöä, joka ammattinaan käytti laulun, soiton ja

suusanallisen esityksen harjoittamista, vastakoh-

tana runoilijan luovaa työtä harjoittaville truba-

duureille ja truveereille (ks. n.). J:t vajosivat

myös ilvehtijöiksi, temppujentekijöiksi. Truba-
duureilla, joilla itsellään ei ollut laulunlahjaa, oli

tapana ottaa palvelukseensa jongleureja, jotka

lauloivat ja kielisoittimella säestivät heidän se-

pittämiään runoja. Pohjois-Eanskassa oli j:ien

nimenä, jos olivat ylhäisen herran palveluksessa

ja jos itse osasivat runoilla, menestrels (ks.

t.i. Nykyään j. on henkilö, joka sirkuksessa, va-

rieteenäyttämöillä tai markkinoilla tekee taidok-

kaisuutta ja kätevyyttä kysyviä temppuja. [Frey-

mond, .jJongleurs und Menestrels" (1883)

;

Suchier und Birch-Hirschfeld, ,,Geschichte der

französischen Litteratur" (1900, siv. 63 seur.).]

J. H-l.

Jonglööri ks. Jongleur.
Jongunjoki saapi alkunsa Oulun ja Kuopion

läänien rajalla olevasta Jonkerijärvestä ja las-

kee Pankajärven y. m. kautta Pielisjärveen.

K. S.

Jonkerinkivi, entinen rajakivi Jonkerinjär-

ven rannalla Kuhmoniemen pitäjässä. Kiveen,

joka oli rajamerkkinä Täyssinän ja Stolbovan

rauhain välisellä ajanjaksolla ja joka sen jäl-

keen on jäänyt Suomen puolelle, on hakattu
kruunu ja eri aikoina suuri joukko kirjaimia.

K. S.

Jonkheer, alankoni, aatelisarvo, vrt. Junk-
kari.
Jonomainen sävelrakenne muodostuu kol-

mesta tahi useammasta peräkkäisestä, yhtäläi-

sestä tahi samantapaisesta sävelrylimästä. R^-h-

mät voivat olla lyhyitä, kuten esim. Kalevalan
runolauluissa 2-säkeisiä, tahi laajempia, tuten
kirkkovirsissä ja muissa moni-„värssyisissä" lau-

lui.ssa, joissa kukin säkeistö lauletaan -^a^ialla

sävelmällä. Mutta aina on j:lla s :11a eepillinen,

tyynesti kertoileva sävynsä. Korkeammissa soi-

tinmuodoissa sitä tavataan etenkin sävellysten

välittävissä taitteissa, lepokohtina draamallisten

tai lyyrillisten muodostusten välillä. Sävelaiheet

ovat sellaisissa välittävissä ryhmissä usein kuvio-

maisia, vailla huomattavampia yksilöllisiä piir-

teitä. Mutta juuri sen vuoksi tulee niissä ilmi

säveltäjän kyky saada mitättömiltä näyttävillä

keinoilla eheästi tulkituksi aatteidensa yleistä

tunnelmapohjaa. 7. K.

Jononi, eräs ketonilajeihin kuuluva aine, jota

valmistetaan keinotekoisesti sitraalista, sitruuna-

öljyn pääaineosasta; on öljymäinen, orvokinha-
juinen; sitä käytetään paljon hajuaineteolli-

suudessa. fS. V. H.)

Jonson [dzonsanj, Ben (Benjamin) (1573-

1637), engl. näytelmänkirjoittaja, kävi koulua ja

saavutti oppineen miehen maineen, mutta ei voi-

nut köyhyytensä vuoksi suorittaa tutkintoja. Hän
rupesi sotilaaksi ja lähetettiin apujoukkojen mu-
kana Flanderiin. Kotimaahan palattuaan (1592)
hän esiintyi 1597 näyttelijänä ja draamankir-
joittajana. J:n ensimäinen kappale ,,Every man
in his humour" (1598) lienee Shakespearen puol-

lon nojalla tullut esitetyksi. Shakespeare aina-

Beniamin Jonson.

kin siinä esitti yhtä osaa. Jo tässä kappaleessa
ilmenee J:n kirjailijaominaisuus porvarillisen

huvinäytelmän muodossa,
vastakohtana Shakespea-
relle. Samanluonteisia ovat

J:n seuraavat huvinäytel-

mät ,,Every man out of his

humour" (1599), .,Cynthia's

revels" (1600), „The poe-

taster" (1601), „Volpone,

or the fox" (1605). Histo-

rialliseen murhenäytelmään
J. kääntyi 1605. kirjoitta-

malla tragediansa ,,Seja-

nus", jota 1611 seurasi

„Catiline". Taitavasti J.

viljeli Italiasta lainattua

n. s. naamio-lajia, s. o. hovi-

juhlanäytelmää, johon m. m.
kuuluivat komea näyttämölle-asetus ja upeat
joukkokohtaukset. Tällainen on esim. ,,The mas-
que of blackness", jonka kuningatar ja hovineidit

1605 esittivät. J:n myöhäisemmistä kappaleista
ansaitsevat mainitsemista ,,The alchemist" (1610)

ja „Bartholomew fair" (1614, hauska kansan-
kappale). J:n ansiot ja ääretön hovin imarte-
leminen tuottivat hänelle tämän puolelta palk-

kansa; Jaakko I ylensi J:n hovirunoilijaksi ja

Kaarle I lisäsi hänen palkkaansa. Kuitenkin J.

kuoli köyhänä. Hänen luonteestaan ja ajatus-

suunnastaan saamme parhaan käsityksen hänen
keskustelustaan skotlantilaisen runoilijan Drum-
mondin kanssa ja hänen proosateoksestaan „Tim-
ber" (1641). Paras J:n teosten painos on W.
Giffordin toimittama (1816, 9 nid., uusin painos

1875, elämäkerralla varustettu). [Baudissin, „Ben
J. und seine Schule" (1836); M^ziöres, „Con-
temporains et successeurs de Shakespeare" (2

pain. 1864); Symonds, ,.Ben J." (1886); Swin-
burne, „A study of Ben J." (1889) ; E. Köppel,
„Quellenstudien zu den Dramen B. J:s" (1895).]

J. H-l.

Jonsson [joun-], B j ö r n (s. 1847), isl. sanoma-
lehtimies ja politikko, perusti 1874 ,.Tsafold" leh-

den; on ajoittain esiintynyt hyvin vihamielisesti

Tanskaa kohtaan ja vaatinut Islannin täydellistä

erottamista Tanskasta, ellei näiden maiden yhdis-

ty.stä voitaisi supistaa personaali-unioniksi, joka

takaisi Islannin itsenäisyyden ; oltuaan alltingin

jäsenenä tuli 1909 Islannin ministeriksi; sai vah-

vistetuksi alltingin sam. v. hyväksymän ehdotto-

man väkijuomain kieltolain; erosi 1911.

Jonsson, F i n n u r (s. 1858), isl. filologi, v:£ta

1889 pohjoismaisen filologian ylim. professori

Kööpenhaminassa. J. on osoittautunut olevansa

etevimpiä islantilaisten käsikirjoitusten tunti-

joita ja on suurella asiantuntemuksella julkais-

sut joukon muinais-isl. tekstejä: (,,Egils saga",

,,Eddalieder", „Heimskringla", ,,Edda Snorra
Sturlusonar" y. m.), välistä tehden kuitenkin

sangen rohkeita tekstimuutoksia. — J:n isl. kir-

jallisuudenhistoriaa ja mytologiaa käsittelevistä

tutkimuksista mainittakoon arvokkaimpina hänen
suurisuuntainen, kolmiosaine i teoksensa „Den
oldnorske og oldislandske litteraturs historia"

(1894-1902), josta myöheirmin on ilmestynyt ly-

hyempi painos lisättynä katsauksella nykyis-isl.

kirjallisuuteen (,,Den i&landske litteraturs his-

torie tilligemed den oldnorske". 1907), sekä Edda-
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laulujen syntyperää käsittelevä, suurta huomiota
herättänyt tutkimus, ,,Hvar eru Eddukvsecfin til

ordinV Tässä teoksessaan J. tarkastaa S. Buggen
teoriaa anglosaksilaisesta ja iiriläisestä vaiku-
tuksesta muinaispohjoismaiseen kirjallisuuteen

sekä B. M. Olsenin mielipidettä Edda-laulujen
islantilaisesta syntyperästä. J. myöntää vieraan
vaikutuksen mahdollisuuden, mutta arvelee sitä

vanhemmaksi ja etelästäpäin tulleeksi sekä puo-
lustaa Edda-laulujen suurimman osan norjalais-

peräisyyttä. Hänen kielitieteellisistä tutkimuk-
sistaan mainittakoon „Det norsk-islandske skjal-

desprog" (1901) ja „Islandsk sproglare" (1905).

R. S.

Joonia, joonialaisten maa. Kreik. muinaistari-
noissa J. joskus esiintyy Attikan, useammin Pelo-

ponnesoksen Akhaian entisenä nimenä; historial-

lisella ajalla J:lla tarkoitettiin joonialaisten

siirtokuntien aluetta Vähän-Aasian rannikolla ja

sen lähellä olevilla saarilla, ks. lon ja Joonia-
laiset.
Joonialainen runomitta, kreik. runomitta,

jonka pääaineksena ovat n. s. joonialaiset, kah-
desta lyhyestä ja kahdesta pitkästä tai kahdesta
pitkästä ja kahdesta lyhyestä tavusta muodos-
tetut runojalat; peruskaavat: i^ v^— — (ioni-

cus a niinore) ja — — \^^(ionicns a majore).
Synkopeerauksen kautta syntyi hyvin vaihtelevia

toisintomuctoja. J:sta runomittaa käytettiin etu-

päässä laulelmarunoudessa, varsinkin joonialai-

sissa laulelmissa niink. Anakreoniu lauluissa ja

niitä jäljentävissä runoelmissa (Anakreontika)

;

sitä tavataan myöskin tragediojen koorilauluissa.

Sen perusluonne oli hempeä, hekumallinen, ylen

tunteellinen.

Joonialainen sävellaji. 1. Muinaiskreik. mu-
siikissa = dominanttiin päättyvä duur; nimitet-

tiin myös iastiseksi tahi hypofryygialaiseksi. —
2. Kirkkosävellajina j. esiintyy vasta uuden ajan
alussa ja vastaa täydesti nykyistä duuria. Sävel-

mäin melodisessa kulussa vain välttyy kaikki,

mikä muistuttaa dominanttinelisointua. /. K.

Joonialaiset (kreik. iänes, vanhempi muoto
iäones, alkuaan i ä v o n e s, vrt. Raamatun Ja-
van), kreik. heimo, joka historiallisena aikana
asui Euboiassa, useimmilla Kykladi-saarilla, Vä-
hän-Aasian länsirannikon keskiosassa ja sen edus-

talla olevilla saarilla sekä näistä seuduista läh-

teneissä siirtoloissa. Tarun mukaan j:sten alku-

koti oli Attikassa, jonka asukkaiden kielimurre

oli sukua joonialaisen murteen kanssa (ks. Krei-
kan kieli ja kirjallisuus); Attikasta

oli j:sia muka siirtynyt Peloponnesoksen pohjois-

rannikolle (Aigialeiaan; ks. lon ja Joonia).
Sieltä olivat doorilaisten ahdistamat akhaialai-

set (ks. t.) tunkeneet heidät pois, ja he olivat

siirtyneet ensin takaisin Attikaan ja sitten sieltä,

Ateenan kuningassuvun jäseniä johtajinansa, saa-

ristoon ja Vähään-Aasiaan. Historiallisia tietoja

tästä kansanliikkeestä ei ole; luultavaa on, että

se on tapahtunut vähitellen pitkien aikojen ku-

luessa ja useista lähtöpaikoista. Useissa j:issa

yhteiskunnissa tavataan samat neljä heimokuntaa
kuin Attikassa: Geleontes, Aigikoreis, Argadeis,

Hopletes. Yhteistä oli j: silla vielä Apaturia-

juhla (ks. t.). — Merenkulkijoina ja sisämaan
kaupan välittäjinä Vähän-Aasian j:set saavut-

tivat aikaiseen suuren hyvinvoinnin. Henkisen-
kin viljelyksen alalla he kauan kulkivat edellä

muita helleenejä; heidän keskuudessaanhan ke-
hittyivät sankarieepos, elegia ja iambos-runous;
lie laskivat kreik. filosofian ja historiankirjoi-
tuksen peruskivet; myöskin taiteen kehityksessä
heillä oli tärkeä sija. Yhdyssiteenä, tosin heik-
kona, oli heillä 12 kaupungin liitto, jonka kes-

kuksena oli Mykalen niemellä oleva Poseidonin py-
häkkö (Panionion). Kukoistavimmat kaupungit
olivat Miletos, Ephesos, Phokaia. 6:nnella vuosis.

e. Kr. Vähän-Aasian joonialaiset yhteiskunnat
joutuivat l>yydian ja sitten Persian vallan alai-

siksi; niiden hallitus uskottiin silloin enimmäk-
seen kotimaisille mutta suurkuninkaan vallan
alaisille yksinvaltiaille. J:sten 6:nnen ja 5:nnen
vuosis. vaiheilla toimeenpanema kapina kukistet-

tiin ja rangaistiin ankarasti. Kserkseen-aikai-
sessa suuressa persialaissodassa he Mykalen tais-

telun (479) jälkeen vapautuivat persialaisten

ikeestä ja yhtyivät Ateenan sotaliittoon, jossa

pysyivät n. v:een 412. Vapaus heille säilyi kun-
nes heidät n. s. Antalkidaan rauhassa (387) jäl-

leen luovutettiin Persian valtaan. Sen jälkeen

heillä oli samat kohtalot kuin Vähällä-Aasialla

ylipäätään. Aineellisen hyvinvointinsa he säilyt-

tivät hyvin kauan, samoin sivistystään, johon
kuitenkin upeat ja veltot elintavat painoivat lei-

mansa.
Joonian-meri, osa itäistä Välimerta Kreikan,

Albanian, Etelä-Italian ja Sisilian välillä. Ot-

ranton-salmi (kreikkalaisten J.-meri) yhdistää

sen Adrian-mereen. J:n ja samalla koko Väli-

meren suurin syvyys on 4,404 m. — J. muodos-
taa lukuisia lahtia, joista suurimmat Korintin

ja Taranton. E. E. K.

Joonian-saaret on useiden Joonian-meren itä-

rannalla olevien saarien yhteisnimitys. 2,635 km^
267,596 as. (1907). Suurimmat seitsemän saarta

ovat: Kerkyra 1. Korfu, Paxos, Leukas, Ithaka,

Kefallenia. Zakynthos ja Kythera. —
• J. -saaret

ovat jatkoa Arkadian kalkkivuoristolle (niiden

korkein huippu 1,620 m), itärannat lahtirikkaita,

metsättömiä. Ilmasto ihana; keskilämpö Kerky-
ralla -f-17,5°C; v:n sademäärä 1,579 mm. Maan-
järistyksiä on usein. Vuorissa runsaasti osaksi

käyttämättömiä rikkauksia: marmoria, kivihiiltä,

suolaa, rikkiä. Maanviljelystuotteita: korintteja,

viiniä, etelänhedelmiä viedään kaupan. Meren-

kulku ja kalastus vilkasta.— Vanhimpana aikana

saaret olivat itsenäisiä pikku ruhtinaskuntia, jotka

muun Kreikan kera joutuivat Roomalle; 1147

Itä-Rooma, jolle saaret valtakunnan jaossa oli-

vat joutuneet, kadotti Korfun Sisilian norman-
neille. V. 1401 Korfu ja vähitellen muutkin J:n
saaret joutuivat Venetsialle, 1797 Ranskalle, jolta

ne 1799 venäläiset ja turkkilaiset anastivat;

VV. 1800-07 saaret olivat itsenäisenä, ,,S e i t s e-

män liittoutuneen saaren vapaaval-
tion a", joka 1807 luovutettiin Tilsitin rauhassa

Ranskalle. Englantilaisten miehitettyä saaret

1809 niistä muodostettiin 1815 Englannin suo-

jeluksen alainen liittovaltio; 1864 Englanti luo-

vutti ne Kreikalle, koska väestössä oli monasti

puiijennut näkyviin voimakas vihamielisyys eng-

lantilaisten hallitustapaa vastaan. E. E. K.

Joonilainen järjestö 1. p y 1 v ä s t ö ja j.

tyyli. ks. Pylväs ja Kreikkalainen
taide.

Joosef. 1. Jaakobin ja Raakelin poika, jonka

hänen veljensä möivät Egyptiin, minne hänen



1435 Joosef—Jordaens 1436

sukiinsakin sittemmin muutti ja missä hänen
pojistansa Efraimista ja Manassesta kasvoi kaksi
näitten nimistä Israelin heimoa. Raamatun ker-

tomukset J:sta sisältävät paljon mytologisia ai-

neksia. Kertomuksella J:n kohtauksesta Pctifarin
vaimon kanssa, minkä perustalla hänet esitetään

siveän nuorukaisen esikuvaksi, on jonkinmoinen
vastine „papyrus d'Orbiney"ssa. — 2. Jeesuksen
äidin, Marian puoliso, kirvesmies Nasaretista,

jonka muistopäivä on maalisk. 19 p. room. -kato-
lisessa kirkossa ja jouluk. 26 p. kreikkalaisessa

kirkossa. — 3. Arimatiasta oleva mies, joka
omaan hautaansa hautautti Jeesuksen ruumiin
(Matt. 27s^ seur.). — 4. J. B a r s a b a s 1. Justus,

joka oli ehdolla apostoliksi Juudas Iskariotin si-

jaan (Ap. t. I23). K. T-t.

Joosef (saks. Joseph) room.-saks. keisareita.

— 1. J. I (1678-1711), hallitsi 1705-11, keisari

Leopold I:n vanhin poika. Kruunattiin 1687

Unkarin ja 1690 Saksan kuninkaaksi. J. jatkoi

E.spanjan perintösotaa ja taisteli unkarilaisia

vastaan, jotka olivat nousseet kapinaan sen joh-

dosta, että valtiosääntöä oli 1687 muutettu. V.

1707 julistettiin hän ja hänen sukunsa menet-
täneeksi Unkarin kruunun. Kaarle XII pakotti

hänet 1707 antamaan uskonvapauden Sleesian sor-

retuille prote.stanteille. Aikeestaan liittää Baieri

Itävaltaan hänen täytyi luopua. J. työskenteli

tarmokkaasti saadaksensa aikaan järjestyksen

.sekä periutömaittensa että Saksan valtakunnan
hallinnossa, mutta hänen ponnistuksistaan oli vä-

häisiä tuloksia. Hänen kuolemansa muodosti
käännekohdan Espanjan perintösodassa. Kun nim.
häneltä jäi vain tyttäriä, peri hänen maansa
hänen veljensä. Espanjan kruunun vaatija Kaarle
(VI), jota muut vallat eivät enää tämän jälkeen

halunneet kannattaa Ludvik XIV :tä ja Filip V:tä
vastaan. [Herchenhahn, „Geschiehte der Regie-

rung Kaiser J:s I".] E. M-a.

2. J. II (1741-90), Saksan keisari, Frans I:n
ja Maria Teresian poika, valittiin 1764 Roo-

man kuninkaaksi ja seur.

v., isänsä kuoltua, keisa-

riksi. Samalla hän tuli

äitinsä hallitsijakumppa-

niksi Itävallan perintö-

maissa, mutta hänen vai-

kutuksensa ulottui vain
sota-asioihin, oikeuslaitok-

seen, jo.sta hän sai poiste-

tuksi kidutuksen, sekä ul-

komaanpolitiikkaan, jossa

hän sai aikaan sen, että

Itävalta otti osaa Puolan
ensimaiseen jakoon sekä
Baierin perintösodan puh-
keamisen, hän kun tah-

toi saada tämän maan
Itävallalle. Maria Tere-
sian kuoltua 1780 J. sai

Itävallan perintömaat hal-

littavik.seen, ja nyt hän alkoi panna toimeen
uudistuksia valistusfilosofian oppien mukaan, ot-

tamatta huomioon historiallista kehitystä. Kirk-
koon nähden hän tahtoi vähentää papiston ja

paavin vaikutusta ja saattaa sen valtion alai-

.seksi. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi hän
antoi u.seita juli-stuksia 1781: munkkikuntia lak-

kautettiin ja valtiolle otettiin luostarien omai-

Joosef I[.

suus, jota käytettiin oppi- ja armeliaisuuslaitos-

ten perustamiseen. Hän antoi myöskin kirkon
sisäisiä oloja ja jumalanpalvelusta koskevia mää-
räyksiä ja julkaisi suvaitsevaisuussäännön, jossa

luterilaisille, kalvinilaisille ja kreikkalaiskato-
lilaisille annettiin uskonvapaus. Ehkäistäkseen
keisarin reformiharrastuksia paavi Pius VI tuli

Wieniin 1782, mutta ei saanut mitään aikaan.
Keisarin into laimeni kuitenkin jonkun verran sen

jälkeen kuin hän 1783 kävi Roomassa. Yhteiskun-
nallisella alalla J. niinikään pani muutoksia toi-

meen; maaorjuus hävitettiin Böömissä, Määrissä,
Galitsiassa ja Unkarissa; hän paransi verolaitosta

säätäen kaikista maantuloista veroa suoritetta-

vaksi; uusi siviili- ja rikoslaki ilmestyi hänen toi-

mestaan. J. koetti niinikään sulattaa yhteen ne mo-
net kansat, joita hän hallitsi; saksa tehtiin viral-

liseksi kieleksi kaikissa hänen hallitsemissaan

maissa; kaikki eri maiden erikoisoikeudet poistet-

tiin ja hallintolaitos tehtiin yhdenmukaiseksi. Ul-
kopolitiikassaan J. liittyi Katariina II :een Turk-
kia vastaan taistelemaan 1787, hän kun uneksi enti-

sen Itä-Rooman keisarikunnan henkiinherättä-
mistä. Mutta tyytymättömyys hänen äkkinäisten
uudistustensa johdosta oli yleinen; turkkilaisso-

dan aikana j^uhkesi levottomuuksia Belgiassa ja

Unkarissa, ja hänen täytyi jo itse ruveta muutoksia
penuittamaan ; niinpä Unkarissa palautettiin olot

melkein kokonaan entiselleen 1790. Masentuneena
onnistumattomista yrityksistään, joilla hän oli

tarkoittanut hallitsemiensa kansojen parasta, hän
kuoli 1790. Hautakirjoituksekseen hän määräsi:
.,Tässä lepää Josef II, joka oli onneton kaikissa

toimissaan." [Wolf und v. Zwiedinek, ,,österreich

unter Maria Theresia, J. II und Leopold II"; Ar-
neth, ,,Maria Theresia und J. Ilire Korrespondenz
samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold";

.,J. II und Leopold von Toskana. Ihr Briefwech-

sel"; .,J. II und Katharina von Russland. Ihr
Brief\vechser': Maria Antoinette, ,,J. II, Leo-

pold II. Ihr Briefwechser'; Lustkandl, ,,Die Jo-

sephinischen Ideen und ihre Erfolge".]

K. O. L.

Joosef, Napoli'n, sittemmin Espanjan kuningas,
ks. Bonaparte 3.

Joosef I Emanuel (port. J o s ^ Manuel)
(1715-77), Portugalin kuningas, hallitsi v:sta

1750; tämän heikon ja irstailevan kuninkaan
hallitus saavutti erikoisen merkityksen sen joh-

dosta, että hän uskoi hallitusvallan tarmokkaalle
ja edistystä harrastavalle Pombalin markii-

sille (ks. t.) ; 3 p. syysk. 1758 tehtiin J:ia vas-

taan murhayritys, joka antoi aiheen jesuiittain

karkoittamiseen 1759: J:n aikana sattui myös-
kin Lissabonin maanjäristys 1755. J. F.

Jooseppi ks. Joosef.
Jordaens [jordäns], Jacob (1593-1678), alan-

koni, taidemaalari. Aluksi hän opiskeli Adam
van Noortin, Rubensin opettajan, ja v:sta 1620

Rubensin itsensä johdolla. Mentyään aikaisia

naimisiin jäivät häneltä ulkomaiset opintomatkat,

varsinkin siihen aikaan melkein välttämätön Ita-

lian matka tekemättä, ja mikäli hänen taitees-

saan on italialaisuutta aiheissa tai käsittelyssä

huomattavissa, se lie varsinkin Rubensin vaiku-

tuksen ansiota. Muuten J. on itsenäisimpiä ja

omintakeisimpia alankom. maalaajia, jonka tai-

teessa aito kansallinen käsitys ja rohkea, leveä

huumori pääsevät täysiin oikeuksiinsa. Aihei-
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siinsa nähcleu hän on sangen monipuolinen : hän
CU maalannut muotokuvia, varsinaisia laatukuvia
kansan elämästä sekä mytologisia ja uskonnol-
lisia tauluja. Ylevyyttä hän ei ole tavotellutkaan,
vaan hän on antanut kuvaamilleen kohtauksille
realistisen ja mehevän leikillisen leiman. Var-
sinkin -hänen esityksensä porvarillisista juhlista
ovat mestarillisen luonteenomaisia: hänen voi-

makkaissa miehissään ja verevän rehevissä nai-

sissaan kuohuu elämänilo yhtä väkevänä, vie-

läpä vähemmän hienostuneena kuin Rubensin
kansankuvauksien henkilöissä. Tekotapaan näh-
den hän on asetettava parhaiden rinnalle: pii-

rustus ja muotoilu hänen tauluissaan on varmaa
ja suurisuuntaista, ja värikäsittely itsenäisen ne-

rokasta, raikkaita ja loistavia paikallisvärejä hän
sitoo ja lieventää taitavasti käyttämällä valo-

hämyä. — J:n huomattavimpia teoksia ovat
,,Hclokaustes ja Pomona" (Madridissa). ,,Satyyri
talonpojan luona" (toinen Brysselissä, toinen Kas-
selissa), ..Kolmen kuninkaan juhla" (Kasselissa)

ja ..Vanhusten laulu" (Dresdenissä). Parhaiten
on hänen taiteensa edustettuna Brysselin ja Kas-
selin museoissa. F. L.

Jordan (hepr. _/'ar(Ze« = tuntematon, arab. es-

§erva el-Kehlr - „suuTi juottopaikka"), Palestii-

nan pääjoki, jonka erinomaisen runsaat lähteet

ovat Hermon-vuoren rinteillä noin 520 m meren
pinnan yläpuolella. Tuskin sen vedet ovat päässeet

yhtymään yhteen uomaan, kun ne jälleen vuota-

vat hajalle Hiilen rämeikköön ja järveen, jonka
pinta on pari m yi. merenp. Sieltä J. jatkaa kul-

kuaan kohisevana virtana yhä syvenevää uomaa
pitkin Genesaretin (ks. t.) järveen, joka on jo 208

m Välimerta alempana. Tämän järven lounaisesta

kulmasta J. virtaa edelleen ensin länteen, sitten

etelään saapuen n. s. Ghöriin, vuoriketjujen reu-

nu.stamalle alangolle. Sen keskelle joki on uurta-

nut itselleen aikojen kuluessa kaksi uomaa: toi-

nen vanhempi, johon virta vielä nousee ajoittain

sadekausina, on sangen leveä, toinen on kapea
(keskimääräinen leveys vain 30 m) mutta syvä.

Tämän virran nykyisen uoman, ez-Zörin, rannat
ovat rehevän kasvullisuuden peittämät. Alitui-

sesti mutkaillen J. virtaa vinhaa vauhtia yhä tun-

JorJau.

tuvampaa alasmäkeä Kuolleeseen-mereen (ks. t.),

joka on kokonaista 793 m alempana Välimerta.
Jordanin mutkaisen juoksun pituus Genesaretin
järvestä Kuolleeseen-mereen on yli 300 km,
vaikka välimatka linnuntietä on ainoastaan vä-
hän yli 100 km. Jokilaakson pohjoisin osa on
enimmäkseen hedelmällistä, eteläinen osa on ka-
rua erämaata, jossa vain siellä täällä näkyy
vehreitä keitaita. Rantapensaikot ovat erittäin
linturikkaat; myöskin asuskelee niissä runsaasti
villisikoja, mutta jalopeura, joka tavattiin täällä
muinaisina aikoina (vrt. esim. Jer. 49i8), on hä-
vinnyt. J:n vesi on keltaisen ja liejuisen ranta-
saven vaikutuksesta sameata ja ruskeanväristä.
Kaloja on paljon, paitsi viimeisellä 4 km: n pi-

tuisella taipaleella ennen laskua Kuolleeseen-
mereen, joka sinne saakka ulotuttaa kaiken elol-

lisen tappavan vaikutuksensa. J:n monista kah-
lauspaikoista on kuuluisin nykyinen Mahädet
Hadsle, jota sanotaan siksi paikaksi, jossa Jee-
suksen kaste tapahtui (Mark. Ij-n) ja jossa py-
hiinvaeltajilla on tapana kylpeä. Ar. H.
Jordan, suom. aatelissuku, jonka huomattavin

jäsen oli sen kanta-isä Mikael J. (k. 1652).
Hän oli 1628 ratsumestarina Suomen ratsuväessä,
otti osaa 30-vuotiseen sotaan, jossa näyttää koon-
neen melkoisen omaisuuden, aateloitiin Ruotsissa
1638 ja tuli 1645 Savonlinnan läänin maaher-
raksi, mistä virasta kuitenkin 1651 Samuel
Cröellin (ks. t.) syytösten johdosta, mutta vas-

toin Pietari Brahen mieltä, sai eronsa. Hänen
poikansa tulivat tunnetuiksi rajusta luonnos-
tansa, ja yksi heistä, kornetti Kaarle J., oli

monta vuotta (1657-62) vankina Turun linnassa
syytettynä kaksinnaimisesta, koska oli mennyt
naimisiin Ebba Flemingin kanssa, vaikka hänellä

Saksassa oli vihitty vaimo. Siihen aikaan ei

täänlaatuisessa asiassa sallittu leikkiä ja Kaarle
J. mestattiin Turussa 16 p. huhtik. 1662. Sitä lin-

nan huonetta, jossa häntä pitkän vankeutensa
aikana pidettiin, on sen jälkeen sanottu ,,Jorda-

nin kamariksi". (Suomen matkailija-yhdistyksen

vuosikirja 1907.) K. G.

Jordan, Wilhelm (1819-1904), saks. runoi-

lija ja kirjailija. J:n aikaisemmista, hyvin moni-
lukuisista ja erilajisista runoteoksista ovat huo-

mattavimmat mysteeri „Demiurgos"(1852-54, 3 os.)

ja murhenäytelmä ,,Die Witwe des Agis" (1858).

V. 1865 J. alkoi vaeltavana rapsodina esittää

uuteen runomuotoon pukemaansa Nibelungen-

tarustca, joka muodostelma kirjateoksena on il-

mestynyt kaksiosaisena: „Sigfriedsage" (1867-68)

):i ,,Hildebrants Heimkehr" (1874). Tässä teok-

sessa on loistavia kohtia ja eepillisiä erikois-

ivuja, mitkä sankarillisen kookkaan ja kunnian-
arvoisan rimoilijan suusanallisessa esityksessä

vaikuttavina tulivat esiin. Kuitenkin tämä teos

kokonaisuutena enemmän tekee mieltäkiinnittä-

\ än runollisen kokeilun kuin eloisan taideteoksen

vaikutuksen. J. on m. m. saksaksi kääntänyt
Ifomeroksen eepokset. J. H-l.

Jordanes 1. Jornandes, historiankirjoit-

taja, alaanilais-goottilaista syntyperää, oli ollut

itiigoottilaisten kuninkaiden kirjurina Italiassa,

innenkuin antautui hengelliseen säätyyn ja tuli

v:n 550 vaiheilla Krotonin piispaksi. Jotenkin

-amaau aikaan hän on kirjoittanut tunnetun

teoksensa goottien historiasta ,,De origine acti-

bu.sque Getarum", joka tosin oli vain 5'hteenveto.
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C.assiodoruksen tekemästä laajasta teoksesta,

mutta joka tämän hävittyä on tärkein lähde

näistä asioista. Sen ovat julkaisseet m. m.
Mommsen kokoelmassa .,Monumenta Germanise
historica" ja erikseen Holder (1882). K. G.

Jordan-juhla vietetään kreikkalais-katolisessa

kirkossa loppiaisena Kristuksen kasteen muis-
toksi joko kirkon eteisessä tai jonkun joen tai

puron partaalla. Ristiinnaulitun kuva upotetaan

Jordan-juhla.

kohtisuorasti veteen, jolle rukoillaan Jordanin
siunausta ja Pyhän Hengen uudestisynnyttävää
voimaa. Merkillinen tämän juhlan vietto on var-

sinkin Pyhässä maassa: Jerusalemista lähdetään
juhlakulkueessa Jordanin rannalle, jossa viete-

tään loppiaispäivän vastainen yö tulisoihtujen

valossa; ennen aamun sarastusta piispa pyhittää
luvuilla virran veden, jonka jälkeen sekä mie-

het että naiset kylpevät siinä valkeisiin viittoi-

hin puettuina. — Jordan-juhlalle, jota nimitetään
myöskin „loppiaisen suureksi pyhitykseksi", on
sukua n. s. „pieni pyhitys", joka toimitetaan
joka kuukauden ensimäisenä päivänä: vesi as-

tiassa pyhitetään suitsukkeilla ja ristin koske-

tuksella sekä rukouksella, jossa anotaan vedelle

sielua ja ruumista parantavaa voimaa. Näin py-
hitettyä vettä käytetään erinäisiin tarkoituksiin

siunaus- ja parannuskeinona. Tällä tavalla on
juurensa muinaiskristillisessä kirkossa, jossa kas-

teeseen käytettävää vettä pyhitettiin erityisillä

menoilla. Ar. H.
Jorga [zorga], Nicolae (s. 1871), romaanial.

historioitsija; v:sta 1894 professorina Bukarestin
yliopistossa; julkaissut suuren joukon teoksia

hi.storian ja kirjallisuudenhistorian alalta, m. m.
saksaksi „Geschichte des rumänischen Volkes"

(1905) ja ,,Geschichte des osmanischen Reiches"

(1908 ja seur.), ranskaksi „Scönes et histoires du
pass4 roumain, un procös de dönationalisation"

(1902) y. m.; seuran ,,Samfundet för utg. af

handskr. rör. Skandinaviens historia" toimituk-
sissa J. on julkaissut (1905) „Tulkki Alessandro
Amiran muistiinpanot Kaarle XII:n olosta Tur-
kissa 1709-14" (italiaksi). J. on myöskin esiin-

tynyt runoilijana ja herättänyt henkiin kansal-

lisen suunnan Romaanian kirjallisuudessa; toi-

mittaa (1910) valtiollista sanomalehteä ja kir-

jallista kuukauslehteä; kansallisdemokraattisen
puolueen johtaja ja v:sta 1907 toisen kamarin
jäsen.

Joriini ks. Georgiini.
Jomandes ks. J o r d a n e s.

Joroinen (ructs. Jo r oi s). 1. Kunta, Mik-
kelin 1., Juvan khlak., Joroisten nimismiesp.

;

kirkolle 41 km Pieksämäen asemalta; 685,8 km^
joista viljeltyä maata 13,695 ha (1901) ; talon-

savuja 301, torpansavuja 312 ja muita savuja

282; 8,050 as. (1907), joista miltei kaikki suomen-
kielisiä; 788 hevosta, 3,910 nautaa (1908). —
Kansakouluja 10 (opett. 11). — Kunnanlääkäri.
Apteekki. — Teollisuu-slaitoksia: Lahnalahden
kalkkipolttimo (per. 1886), Lehtoniemen ja Tai-

paleen rautatehtaat (per. 1903, om. C. Wrede),
Lehtoniemen saha (per. 1877, Paul Wahl & K:i),

Heimolan saha (1903), Linnansaha, Pasalan
höyrysaha (om. Vidmer) ; osuusmeijeri.— 2. S e u-

r a k u n t a, keisarillinen, Savonlinnan hiippak.,

Juvan rovastik. ; 1630-luvulla muodostettu Juvan,
Pieksämäen ja Säämingin muutamista kylistä.

Kirkko puusta (rak. 1792). K. S.

Jorsala, skandinaavien keskiajalla käyttämä
Jerusalemin nimitys.

Joruba ks. Y o r u b a.

Josafat (hepr. J9hösäfät = „Jahve tuomitsee"

1. ..hankkii oikeutta"), Juudan kuningas (876-

851), Asan pcika ja seuraaja, oli samoinkuin
isänsä hurskas hallitsija, joka harrasti Jahven
palveluksen puhtautta hävittäen jumalanpalvelus-

paikoista haureuden harjoittajat (1 Kun. 22^-4,).

Aikakirjoissa (2 Aik. 195-„) kerrotaan hänen jär-

jestäneen myöskin maansa oikeusoloja. Salomon
esimerkin mukaan J. koetti hankkia itselleen rik-

kauksia lähettämällä laivoja Ofirin kultamaille,

siinä kuitenkaan onnistumatta (1 Kun. 2249 ja

seur.). J. voi rauhassa hoitaa maansa sisäistä

hallintoa saatuaan pitkällisen sotatilan Pohjois-

Valtakunnan kanssa loppumaan (1 Kun. 224,).

Liiton lujittamiseksi J:n poika Joram nai Ahabin
tyttären Ataljan. J. otti Ahabin liittolaisena

osaa tämän taisteluihin aramealaisia vastaan

(1 Kun. 22i ja seur.) ja teki yhdessä Joramin,

Ahabin pojan kanssa sotaretken Moabiin (2 Kun.

34 ja seur.). Ar. H.

Josef Karl IiUdwig (1833-1905), Itävallan ark-

kiherttua, nimitettiin 1859 kenraalimajuriksi, ko-

mensi 1866 erästä sotaväenosastoa Schweinschäde-

lin ja Königgrätzin taisteluissa, nimitettiin 1867

äskettäin perustetun unkarilaisen honv§d-armeian

ylikomentajaksi ja 1874 ratsuväen kenraaliksi;

oli L"nkarissa hyvin suosittu. J., joka oli mus-

talaisten elämän ja kielen tutkija ja tuntija, oli

myöskin Unkarin tiedeakatemian jäsen.

E. Ma.
Josefiina (ransk. Josephin e), oik. Marie

Josöphe Rose, synt. Tascher de la

Pagerie (1763-1814), ranskalaisten keisarinna,

Napoleon I:n ensimäinen puoliso, kotoisin Marti-

niquen saarelta, missä hänen isänsä oli satama-

kapteenina sekä plantaasin omistajana. J. tuli

nuorena Ranskaan ja meni 1779 naimisiin vi-

comte Alexandre de Beauharnais'n kanssa, josta

aviosta syntyivät poika Eugöne ja tytär Hor-

tense. Miehensä mestauksen jälkeen vangittiin

myös J., mutta Robespierren kukistus hänet pe-
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lasti. Direktorion jäsenen Barras'u talossa J.

tutustui silloiseen kenraaliin Napoleon Bonapar-
teen, jonka kanssa hän meni naimisiin 1796,
ollen häntä 6 vuotta vanhempi. Miehensä ollessa

sotaretkillään J. vietti ylellistä ja tuhlaavaa elä-

mää Pariisissa tai Malmaison-linnassaan; kon-
suli- ja sittemmin keisarivallan aikana hän
oli Napoleonin hovin keskuksena. J. koetti usein
vaikuttaa mieheensä lauhduttavaan suuntaan;
hänen suhteensa Napoleonin sisariin oli kireä.

Kun heidän avioliittonsa jäi lapsettomaksi, tah-

toi Napoleon sen purkamista, vaikka olikin ra-

kastanut J:aa, ja tämän täytyi kauan vastus-

tettuaan taipua 1809. Hän sai pitää keisarinnan
arvonsa, hovinsa ja seurueensa ja pysyi edelleen

ystävällisissä väleissä Napoleoniin. — J. oli olen-

noltaan miellyttävä ja luonteeltaan hyväntahtoi-
nen, mutta kevytmielinen; hänen yksityinen elä-

mänsä antoi aihetta vakaviin moitteisiin. [Mas-
son, ,,J. de Beauharnais", ,,J. impöratrice et

reine"; „J. röpudiee"; „Napol6on et sa famille".]

G. R.
Josefiina Maximiliana Eugenia Na-

poleon a (1807-76), Euotsin ja Norjan kunin-
gatar, Eugöne Beauharnais'n ja Baierin prinses-

san Augusta Amalian tytär, meni 1823 naimi-
siin Ruotsin silloisen kruununprinssin Oskarin
kanssa; hänen poikiansa olivat Kaarle XV ja

Oskar II; tunnettu suurenmoisesta hyväntekeväi-
syydestään; hänen perustamiansa ovat hyvänteke-
väisyyslaitokset ,,Konung Oskar I:s minne" ja

„Josefinahemmet".
Josefinos 1. afrancesados, niiden espan-

jalaisten nimitys, jotka tunnustivat Joseph Bona-
parten Espanjan lailliseksi kuninkaaksi. Puo-
lueen lukumäärä ja mahti oli korkeimmillaan
v:n 1809 alussa. Vieraan vallan kukistuttua
muutti noin 10,000 j:ta Ranskaan. V. 1814
Ferdinand VII julisti heidät menettäneiksi ar-

vonsa, virkansa ja tilansa, mutta he saivat oikevi-

den palata Espanjaan sitten kun cortes-valtio-

sääntö 8 p. maalisk. 1820 taasen oli pantu voimaan.
E. M-a.

Joseph, Pere [zose'f, par] (,,Isä Josef"), oik.

Frangois le Clerc du Tremblay (1577-

1638), ransk. hengellinen ja valtiomies, rupesi en-

sin sotilasuralle, meni sitten kapusiini-munkki-
kuntaan, jolloin hän sai nimen Pere J. Richelieu

tutustui häneen, kutsui hänet v:sta 1623 luok-

seen ja käytti neuvotteluissa hyväkseen hänen
suurta taitoansa. Richelieu'n etevimpänä apumie-

henä Pore J. toimi väsymättä Ranskan vaikutus-

vallan enentämiseksi Saksan ja Italian asioissa;

Regensburgin valtiopäivillä 1630 hän vaikutti te-

hokkaasti Wallensteinin kukistumiseen; sai 1635

herttua Bernhard Weimarilaisen menemään Rans-
kan palvelukseen. Hän osoitti yksityisessä elämäs-

sään askeettista hurskautta. [Fagniez, „Le pore

J. et Richelieu".] G. R.

Josephson [jusef-J. 1. Jacob Axel J. (1818-

80), ruots. säveltäjä, Hauptmannin ja Gaden oppi-

las. Perusti jo ylioppilaana Upsalassa oratorikuo-

ron. Suoritti 1842 tohtoriväitöksen musiikin alalta

ja läksi sitten opintomatkalle Saksaan ja Italiaan.

Palatessaan 1847 J. tuli Tukholman ,,harmonisen"
seuran johtajaksi ja siirtyi 1849 Upsalan yli-

opistoon musiikinjohtajaksi. Siellä hän perusti

filharmonisen seuran laajempien teoksien esittä-

mistä varten. Rupesi 1854 ,,Orphei drungar" nimi-

46. III. Painettu ^^/^ n.

sen mieskuoron johtajaksi ja tuli 1864 tuomio-
kirkon urkuriksi. Sävelsi lukuisia, suuresti suo-
sittuja soololauluja, sekä kuoroteoksia, 2 sinfo-
niaa y. m. 7. K.

2. Ernst Abraham J. (1851-1906), ruots.

taidemaalari ja runoilija, edellisen veljenpoika,
opiskeli Tukholman taideakatemiassa 1867-76,
oleskellen kuitenkin talven 1873-74 Pariisissa.
Hänen ensimäiset taulunsa olivat laatukuvia ja
historiallisia maalauksia. V. 1876 hän lähti Pa-
riisiin ja Amsterdamiin sekä 1877 Italiaan, missä
ahkerasti tutki vanhoja mestareita. Näiden vaiku-
tusta onkin havaittavissa hänen senaikuisissa teok-
sissaan. Näihin aikoihin hän maalasi myös jou-
kon eteviä muotokuvia. Espanjan-matkalla 1882
syntyi useita laatukuvia: ,,Seppiä", „Tupakkatyt-
töjä", „Kääpiö", ,,Kerjäläisiä". Pariisiin hän
palasi seur. v. ja siellä hän valmisti tunnetun ja
kiihkeitä kiistoja herättäneen kuutamokuvan
„Ahti". Saman aiheen, vaikka täydessä päivän-
valossa, hän maalasi uudelleen 1884 Norjassa.
Tämän taulun: ,,Koskenhaltija" sen omistaja,
prinssi Eugen tarjosi 1893 Tukholman kansallis-
museolle, mutta lahjaa ei otettu vastaan. Hänen
muista teoksistaan mainittakoon vielä ransk. -ai-

heiset laatukuvat ,,Kyläjuoruja", „Vuohipaimen",
,,Kehräävä eukko" (kaikki Gööteporin mus.),
..Syysaurinko" (Thielin galleriassa Tukholmassa)
sekä persoonallisesti nähdyt ja omintakeisesti
tehdyt rouvien H. Marcuksen, J. Rubensonin ja
N. af Geijerstamin sekä tunnetun mesenaatin Pon-
tus Fiirstenbergin ja tämän rouvan muotokuvat.
V. 1888 hän palasi murtunein ruumiin- ja sielun-

voimin Ruotsiin eikä sen jälkeen jaksanut saada
enää mitään huomattavampaa aikaan. •— J. oli ne-

rokas, mutta romanttisen särkynyt taiteilija-

luonne täynnä ristiriitoja ja vastakohtia, her-

kästi innostuva ja yhtä herkästi masentuva. Hä-
nellä oli hehkuvan rikas mielikuvitus ja loistava

värikyky, mutta kun hän omintakeisena tahtoi

kulkea omia teitään yleisestä taidekäsityksestä
välittämättä, eivät hänen parhaat teoksensa saa-

vuttaneet ymmärtämistä eivätkä tunnustusta. —
Runoilijana (kokoelmat „Svarta rosor", 1888, ja

,,Gula rosor", 1896) hän osoittaa samoja ominai-
suuksia kuin maalaajanakin. — J. esiintyi taide-

akatemiaa vastaan nousseiden opponenttien johta-

jana julkaisten useita poleemisia kirjoituksia

Ruotsin taideoloista. [G. Paulin monografia (1902),

R. Berghin kirjoitus teoksessa ,,0m konst och an-

nat" (1908) sekä K. Fährseuksen ja G. Norden-
svanin artikkelit aikakauskirjassa ,,Ord och bild"

(1907).]

F. L.

Josephus [-e'-J, Flavius ^n. 37-95 j. Kr.),

juutalais-kreik. historioitsija, kotoisin Jerusale-

mista. Ollen juutalaisten johtomiehiä kapinassa
roomalaisia vastaan J. 67 joutui roomalaisten van-

giksi, mutta pääsi Vespasianuksen suosioon, sai

vapautensa ja tuli Rooman kansalaiseksi. Jerusa-

lemin valloituksen jäle.stä J. eli Roomassa ja kir-

joitti kreikaksi esityksen juutalaissodasta (,,De

bello judaico libri VII"), juutalaisten historian

(,,Antiquitatum judaicarum libri XX"), oman
elämäkertansa ja teoksen aleksandrialaista filo-

sofia Apionia vastaan („Contra Apionem"), joilla

teoksilla juutalaismielisestä tendenssistä huoli-

matta on suuri arvo. Tekstin julkaisi Niese

(1885-95) ja Bekker-Naber (2 pain. 1888-96), la-
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tinaksi Boysen (1898), saksaksi Clementz
(1900-01). K. T-t.

Josia, Juudan kuningas, Amonin poika ja seu-

raaja, hallitsi n. 637-608 e. Kr. Hänen hallituk-

sensa kahdeksantenatoista vuotena (621 e. Kr.)

sattui tapaus, joka muodostaa käänteen Israelin

jumalanpalveluksen kehityksessä ja jolla V:n T:n
tutkimuksessa on perustava merkitys. Silloin näet

pappi Hilkia löysi Jerusalemin temppelistä laki-

kirjan, jonka nojalla Josia pani toimeen perin-

pohjaisen jumalanpalveluksen (kultuksen) uudis-

tuksen. Lukuisat uhrikukkulat hävitettiin, nii-

den papit pantiin viralta ja koko jumalanpal-

velus keskitettiin Jerusalemin temppeliin, joka

ensin oli puhdistettu pakanallisen jumalanpalve-

luksen esineistä. Lopuksi vietettiin passah-juhla

uuden lakikirjan mukaisesti. Tämä lakikirja sisäl-

tyy todistettavasti nykyiseen Deuteronomioniin
(5:nteen Moos. kirjaan), ja kun tämän kirjan

syntymisaika on voitu suunnilleen määrätä, on

siten saatu kiinteä lähtökohta koko muinais-

israelilaisen lain ja samalla välillisesti koko pen-

tateukin (s. o. viiden Moos. kirjan) iän selvittä-

miseen. Hurskas Josia kuningas, joka kultusrefor-

millaan on tehnyt nimensä kuolemattomaksi, sai

Megiddon lähellä taistelussa faarao Nekoa vas-

taan (608 e. Kr.) kuolinhaavan ja haudattiin

Jerusalemiin, vrt. 2 Kun. k. 2l24-233„ ja 2 Aikak.
34-35. [A. F. Puukko, „Das Deutercnomium. I.

Sefer hattörä des Königs Josia", 1909).]

A. F. P-o.

Josika, Miklös [jösika miklösj (1794-1864),

vapaah., unk. kirjailija, vanhaa erd^lyiläistä

magnaattisukua, jossa aikaisemman kansallisen

itsenäisyyden kunniakkaita muistoja uskollisesti

säilytettiin. Palveli 1811-18 keis. armeiassa up-

seerina, kunnostautuen Italian ja Eanskan ret-

killä (1815) ; vetäytyi senjälkeen maatilalleen,

antautuen kokonaan kirjallisiin ja maataloudel-

lisiin toimiin. V:sta 1832 alkaen hän otti osaa
valtiolliseenkin elämään, siirtyi 1840 Budapes-
tiin, oli vapaussodan (1848-49) aikana jyrkim-
män suunnan miehiä ja pakeni (kuolemaan tuo-

mittuna) Vilägosin antautumisen jälkeen ulko-

maille, jonne jäi koko loppuiäkseen asumaan
(ensin Brysseliin, sitten Dresdeniin). — J. on
unk. romaanikirjallisuuden varsinainen perustaja

ja on tällä alalla luonut useita unk. kansallis-

kirjallisuudessa pysyväisiä teoksia. J. on Walter
Scottin oppilas sekä aiheiden valintaan että esi-

tystapaan nähden (,,Unkarin Walter Scott"). Hän
sijoittaa mielellään kertomuksensa romanttiseen,

historian ja tarinoiden ylistämään Erdöly^iin

(Siebenbiirgeniin), jonka mainehikkaiden sanka-
rien, uljas.sydämisten ja kuumaveristen naisten

ja kirjavasti vaihtelevan kansanelämän kuvauk-
sessa hän rikkaalla mielikuvituksella ja kekse-

liäällä, värikkäällä ja sujuvalla kynällä osaa
kiinnittää lukijan mieltä ja lämmittää hänen isän-

maallista tuonettansa. Parhaimmissa teoksissaan

J. osoittaa suurta kykyä sielunelämän (vars.

naisluonteiden) sekä luonnon kuvaamisessa.
Yleensä ovat arvokkaimmat J:n romaaneista kir-

joitetut ennen vapaus.sotaa. Sen jälkeisissä huo-

maa .selvästi liikatuotannon ja kiireellisyyden jäl-

kiä (kolmen vuosikymmenen kuluessa J. julkaisi

125 nidosta romaaneja ja novelleja) sekä rans-

kalaisen sensatsioniromaanin vaikutusta. J:n en-

simäinen ja paras romaani on ,,Abafi" (1836) ; sitä

seuraavista ovat onnistuneimmat: „Z6lyomi"
(1876), „Az utolsö Bäthory" („Viimeinen B." 1837),

„A csehek Magyarorszägban" („Tsekkiläiset Un-
karissa", 1839), „Zrinyi a költö" („Z. runoilija",

1843) ja „J6sika Istvan" (1847). V. 1859 ilmes-

tyivät 18 niteessä saksaksi hänen v:een 1849

asti kirjoittamansa romaanit. Maanpaossaan J.

itsekin kirjoitti muutamia teoksia saksaksi. [Laa-

jin elämäkerta on Lujza Szaäkin kirjoittama,

1891.] y. W.
Josquin des Pres ks. D e p r 6 s.

Jost [-Ö-], Isak Markus (1793-1860), juu-

talainen historioitsija, kirjoitti ,,Geschichte der

Israeliten" (1820-29), „Neuere Gesch. der I."

(1846-47), „Gesch. des Judentums und seiner

Sekten" (1857-59) y. m., käänsi Misnan saksaksi

(1832-34) ja perusti „Jahrbuch fiir die Gesch. der

Juden" (1860). K. T-t.

Jostedalsbraeen [ju- -hresn], Norjan ja Euroo-
pan mantereen suurin jäätikkö, Sogne-vuonosta
pohjoiseen. Sen suurin pituus on 97 km, leveys

10-12 km, pinta-ala haarakkeineen 1,252 km;
korkein kohta on 2,038 m yi. merenp. — Paljon
käytetty matkailijaseutu. E. E. K.
Josua (hepr. j9hösfi'a = ..Jahve on pelastus"),

kreik. Jesfis, Nunin poika, Efraimin heimoa,

Mooseksen luotettavimpia apumiehiä korpivael-

luksen aikana. Hän johti israelilaisia taistelussa

amalekilaisia vastaan (2 Moos. 17io ja seur.)

ja sai seurata Moosesta Siinain vuorelle (2 Moos.

24i3; 32i-). Ollen niitä heimopäälliköltä, jotka

Mooses lähetti vakoilemaan Kanaanin maata
(4 Moos. 13< ja seur.), J. ynnä Kaaleb yksin
käyttäytyivät nuhteettomasti, ja niinpä nämä
olivat Egyptistä lähteneistä ainoat, jotka pää-

sivät luvattuun maahan (4 Moos. 1438). J-j jonka
Mooses ennen kuolemaansa määräsi seuraajak-

seen (4 Moos. 27i, ja seur.), johti israelilaiset

Jordanin yli, valloitti Jerikon ja Ain, voitti

viisi etelä-kanaanilaista kuningasta Gibeonin tie-

noilla sekä pohjois-kanaanilaisten kuningasten liit-

toutuneet joukot ]\Ieromin vesien luona (Jos. 1-12)

ja jakoi valloitetun maan israelilaisten heimojen
kesken (Jos. 13-19). Velvoitettuaan Sikemissä pi-

tämässään kokouksessa kansaa pysymään uskol-

lisena Jahven liitolle. J. kuoli 110 vuoden van-

hana ja haudattiin perintötilalleen Efraimissa
(Jos. 24). — Josuan kirja käsittelee maan
valloitusta — aikaa, jolloin J. oli Israelin joh-

tajana, ja on siitä saanut nimensä. Josuaa ei

esitetä kirjan tekijäksi. Se on sommiteltu kokoon
samoista lähteistä kuin pentateukki (ks. t.) ja

lienee laadittu nykyiseen muotoonsa vähän penta-

teukkia myöhemmin, noin vuosien 430 ja 400

\ aiheilla e. Kr. Ar. H.

Jotninen ks. Jotunilaiset muodostu-
mat.
Jotunfjeldene ks. Jotunheimen.
Jotunheimen 1. Jotunfjeldene (= ,,

jätti-

läisten koti" 1. tunturit) on Norjan ja Pohjois-

Euroopan mahtavin tunturiryhmä, sijaitsee Gud-
brandin-laaksosta länteen ja etelään. Sen mahta-
vat, 9 rylimään jakautuvat, jäätiköiden peit-

tämät tunturit suurenmoisine vuoristojärvineen

(Gjende, Bygdin. Tyin) houkuttelevat luokseen

lukuisia matkailijaparvia, joiden mukavuudeksi
turistiyhdistys v:sta 1871 on rakentanut useita

majapaikkoja, parannellut teitä y. m. — J:n
korkein huippu on Galdhopiggen 2,468 m.
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Jotuni, Maria (s. 1880), suom. kirjailijatar,

alkuperäiseltä nimeltään H a g g r 6 n, yliopp.

1900, julkaissut novellikokoelmat ,,Suhteita"
(1905), „Rakkautta" (1907), kertomuksen „Arki-
elämää"(1909) ja näytelmän „Vanha koti" (1910).
J:n naturalistiset kuvaukset osoittavat erittäin

terävää havaintokykyä. Naimisissa tohtori V.
Tarkiaisen kanssa.

Jotunilaiset muodostumat (nimitys muinais-
skand. jättiläisen nimestä jotun), prote-
rozooiseen sarjaan kuuluva vuoriperän osasto,
johon kuuluu miltei yksinomaan hiekkakiviä ja
konglomeraatteja* sekä diabaaseja ja jonka pää-
alueet ovat Taalainmaassa Ruotsissa, Kokemäen-
joen alajuoksun seuduilla Suomessa sekä Äänis-
järven länsipuolella Aunuksessa. Pienempiä esiin-

tymiä on IsoUajoella Etelä-Pohjanmaalla ja Gef-
len tienoilla Ruotsissa, ja lisäksi tähän kuuluva
hiekkakivi on erittäin yleistä irtonaisina loh-

kareina koko Lounais-Suomessa sekä Laatokan
saarilla ja rannoilla. Valamo ja Mantsin-saari
ovat muodostuneet samanikäisistä diabaaseista,
joita sitäpaitsi on kapeina juonina eri seuduilla
Suomessa ja Ruotsissa. Laajimmilla jotunilaisilla

alueilla tätä vuorilajia on suurina massoina, ku-
ten Satakunnan oliviinidiabaasia ja Aunuksen
diabaaseja. Nämä ovat kaikki intrusiivisia, kun
taas Ruotsissa tavataan myös jotunilaisia maan-
pinnalle purkautuneita emäksisiä vuorilajeja. Jo-
tunilainen hiekkakivi on noilla eri alueilla hyvin
yhdenlaista, enimmäkseen punaisen väristä ja

usein maasälvänpitoista (arkoosia). Kaikesta
päättäen ovat nämä muodostumat muinoin olleet

levinneinä suurimpaan osaan Fennoskandiaa,
vaikka niistä nykyaikaan saakka on säilynyt vain
hajanaisia jäännöksiä. Niiden kerrokset ovat
kaikkialla miltei alkuperäisessä vaakasuorassa
asennossaan, vrt. Fennoskandia. P. E.

Jotuninen ks. Jotunilaiset muodos-
tumat.
Jotunit (mskand. jotun - yättiVäinen), Perä-

pohjassa harvinainen nimitys taruperäiselle jät-

tiläis-kansalle eli jatuleille (ks. t.). Skandinaa-
viassa jotun esiintyy myös paikannimissä, esim.

Jotunfjeldene, Jotunheimen. A. Es.

Joubert [zubä'r], Barth4lemy Cathe-
rine (1769-99), ransk. kenraali, meni sotapalve-

lukseen 1791 ja yleni nopeasti; kunnostautui
Italian sotaretkellä 1796-97, varsinkin Mondovi'n,
Lodi'n ja Rivoli'n tappeluissa, saavuttaen Bona-
parten luottamuksen; divisioonakenraaliksi ylen-

nettynä teki Bonaparten tunkeutuessa Itävaltaan

(1797) onnistuneen sivuhyökkäyksen Tiroliin;

sai 1798 päällikkyyden Italiassa, pakotti Sardi-

nian rauhaan ja sen kuninkaan luopumaan kruu-
nustaan; kaatui elok. 1799 Novi'n tappelussa.

[Chevrier, ,,Le gönöral J."]

Joubert [zuhä'r], Pieter Jacobus (1831-

1900), buurikenraali, muutti nuorena Kap-maasta
Transvaaliin, jossa 1860 valittiin kansanneuvos-
toon ja 1870 nimitettiin yliprokuraattoriksi ; saa-

vutti mainetta sodassa Englantia vastaan 1880-81

;

voitti englantilaiset m. m. Majuba Hillin luona
27 p. helmik. 1881; valittiin 1893 Transvaalin
tasavallan varapresidentiksi, voitti Jamesonin
retkikunnan Kriigersdorpin luona 1896. Kun sen

jälkeen peljättiin Englannin alkavan sodan, johti

hän varustuksia sen varalle, ja kun sota alkoi

1899, sai J. Transvaalin ja Oranjen tasavallan

joukkojen ylipäällikkyyden, mutta ei osannut
käyttää hyväkseen buurien alussa saavuttamia
voittoja ; kuoli sodan kestäessä, ks. Buurisota.

K. O. L.

Jouffroy [zufrua'], Theodore Simon
(1796-1842), ransk. filosofinen kirjailija, opetti
filosofiaa ficole normalessa ja Coll§ge de Fran-
cessa. Oli Cousin'in oppilas ja yhtyi pääasiassa
hänen aatteihinsa, kuitenkin noudattaen omaa
suuntaa siinä kohden, että aina tahtoi perustaa
filosofisen maailmankatsantonsa ensi sijassa sielu-

tieteeseen eli itsetajunnan tosiasiain tutkimiseen.
Kirjoitti „M4langes philosophiques" (1833) ja
,,Nouveaux mäl. philos." (1842), „Cours de droit
naturel" (3 os., 1834-42) y. m. Käänsi ranskaksi
skottilaisten filosofein Th. Reidin ja Dugald Ste\v-

artin teoksia. Kuuluisia ovat Ranskassa eräs
esitys (,,Nouv. m6l. philos." teoksessa), missä J.

kuvailee, miten hänen siihenastisen dogmaatti-
sesti uskonnollisen maailmankatsomuksensa ont-

tous hänelle selvisi, sekä hänen julkaisemansa
kirjoitus „Comment les dogmes finissent"

(„Globe"-aikakauskirjassa). A. Gr.

Jouhet, hevosen harjan ja hännän pitkät, lu-

jat karvat; kauppatavarana etenkin Venäjällä
ja Unkarissa. Niitä käytetään kudoksien ja viu-

lun kielien valmistukseen, myös pensseleiksi, kä-
herrettyinä patjojen täytteeksi y. m. Tuonti Suo-
meen (1909) 28,986 kg (86,958 mk), vienti 15,129
kg (48,413 mk). K. M. L.

Jouhihäntä ks. Jouhisorsa.
Jouhikangas valmistetaan hevosen harja- tai

häntäkarvoista, jotka ennen kutomista pestään
lämpimällä saippuavedellä, vieläpä usein värja-
taankin. Sihtikankaat ovat yksinomaan jouhista

valmistetut. Palttinasidoksista jouhikangasta sa-

notaan yksinkertaiseksi ja toimikassidoksista
kaksinkertaiseksi sihdiksi. Kutomakoneilla val-

mistettaviin jouhikankaisiin tarvitaan pitkät loi-

met ja tällöin käytetään loimeksi puuvilla- tai

pellavalankaa ja kuteiksi jouhia. Jouhikaugas-
tuoleissa kudotaan tavallisesti kaksi kangasta
rinnakkain, jolloin jouhet vedetään yksittäin ku-

teiksi kankaiden keskiväliltä kahden puolen;

Näitä jouhikankaita käytetään pukuneulomoissa
ja satulasepän töissä. E. J. S.

Jouhikantele, kielisoitin, jonka kumulaatikko
on n. 50-80 cm: n pituinen. Sitä on useita eri

tyyppejä, jotka kaikki eroavat tavallisesta kan-

teleesta siinä, että ne ovat käyrällä soitettavia

ja toisessa päässään varustetut reiällä, niin että

soittaja samalla voi pitää kiinni soittimesta ja

kielten alta käsin sormien yläpinnalla tai kyn-
sillään jakaa kielet. Kone pidetään soitettaessa

polvilla. Yksinkertaisimmissa j:ssa on vain kaksi

kieltä ja soikea, kapea aukko sivussa. Tässä soit-

timessa on vain toista kieltä voitu käyttää sä-

velmien muodostamiseen; toiseen kieleen eivät

sormet ylettyneet, vaan se soi polvella aina sa-

mana sävelenä. Soittimen kehittyessä kielten luku

on lisätty kolmeksi tai neljäksi ja vasemman

Jouhikantele.
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käden aukko laajennettu melkein keko koneen
levyiseksi. Täten käy mahdolliseksi soittaa sävel-

mää useammilla kielillä. Kielet olivat punotuista

jouhista; myöhemmin otettiin suonikielet käy-

täntöön. Kielet viritettiin luultavasti kvinttei-

hin. J. on ollut käytännössä Virossa ja Karja-

lassa. Se on sukua useille Länsi-Euroopan kan-

sansoittimille. Erittäin suuri on yhtäläisyys mei-

käläisen j:n ja ^alesilaisen crwthin välillä: myös-
kin j. on sukua saksalaiselle ja ruotsalaiselle

avainkauteleelle, jota myös soitetaan käyrällä,

mutta jonka sävelet saadaan pienillä puukosket-

timilla eli avaimilla, joiden lyhyet nappulat ja-

kavat kielet. J. ei siis todennäköisesti ole suoma-
laista eikä virolaista alkuperää. O. A.

Jouhikvartetti, soitinyhtymä, johon kuuluu
2 viulua, alttoviulu ja sello. J.-tyylin on Haydn
kehittänyt varsinaiseen merkitykseensä. Kor-

keimpaan taiteelliseen ilmeeseensä sen kohotti

Beethoven. Sen jälkeen j. on pysynyt soveliaim-

pana muotona säveltäjäin sisimpäin persoonallis-

ten tunnelmien ilmisaattamiseen. /. K.

Jouhikvintetti, laajennettu jouhikvartetti

(ks. t.). Lisäksi on otettu joko viulu, altto, sello

tahi kontrabasso. /. K.

JouMmato (Gordius aquaticus), sukkulamatoi-
hin luettu, hevo-

z^^^^^^s^-^^^^^ sen jouhta muis-
tuttava mato,
joka elää jokien

ja järvien ranta-

vedessä. J. on
toukkana ja

myöhemmällä
nuoruusasteel-

laan loiseläin,

eläen hyönteis-

ten ruumiinon-
telossa. Ei tun-

keudu ihmisen ruumiiseen. K- M. L.

JouMorkesteri, pelkästään jouhisoittimista ko-

koonpantu orkesteri. Enimmin kuuluu siihen

viuluja, jotka jakautuvat kahteen ryhmään, I

ja li viuluihin. Edelliset esittävät enimmiten
sävellyksen pääsävelmää, jälkimäiset suorittavat

tarvittavia säestyssäveliä ja -kuvioita. Sointu-

pohjaa kannattavat yleensä sellot ja kontrabas-

sot yhdessä; mutta sellojen osaksi tulee usein

myös melodista esitystä tenorialassa. Alttoviulu-

jen tehtävä on pääasiassa välittävää ja täyttävää

laatua. /. K.

Jouhi- (1. Jousi-) soittimet ovat kielisoitti-

mia, joista ääni saadaan vetämällä jouhista teh-

tyä käyrää (eli jousta) kieliä vastaan. Ainoas-

taan erikoisvaikutuksia varten kielet saatetaan

soimaan sormin näppäämällä (pizzicato).— J:ien

alkuperä on vielä hämärissä; toiset luulevat nii-

den kehittyneen länsimailla, toiset taas itämailla,

mistä niiden arvellaan arabialaisten välityksellä

siirtyneen Eurooppaan. Vanhin Euroopassa löy-

detty j:n kuva on 8-9:nneltä vuosis. Nykyisen
ulkomuotonsa viulu sai 16:nnen vuosis. alussa:

ja senjälkeen tehtiin vähitellen toiset j. (altct,

sellot ja kontrabassot) myös samanmuotoisiksi.

J:ien äänessä yhdistyy puhaltimien laulava kan-

tavuus ja toisten kielisoittimien yleväsävyinen

väritys. J:ien ilmekyky on siten mitä moni-

puolisin; toiselta puolen ne edustavat sävellyksen

järkiperäistä puolta, kuten m^etiskelytunnelmaa

Jouhimadon toukka.
a kärsä näkj'vissä, 5 kärsä sisään-

vedettynä, c kaksi toukkaa ilta-

korennon jalassa.

tahi aihekudoksen johdonmukaisuutta, toiselta

puolen niissä ilmenee kaikkein sytyttävintä tun-

teen keskitystä. 18:nnen vuosis. orke.sterimusii-

kissa j. olivat yksipuolisesti etualalla. Mutta
vielä nykyisessäkin orkesterissa ne muodostavat
yhteissoiton varsinaisen rungon ja ovat melodi-

sessakin suhteessa säilyttäneet johtavan asemansa.
/. K.

Jouhisorsa (A7ias 1. Dafila acuta), järvissä ja

virroissa a.sustava 64 cm pitkä, alta valkea, päältä

ruskeanharmaan- ja valkeankirjava sorsa, jolla

on pitkä kaula ja kaksi keskimäistä pyrstösulkaa

muita paljoa pitemmät ja suipommat; pyrstö-

sulkia on yhteensä 16; koivet siniharmaat; siipi-

peili on uroksella vihreänkiiltävä, naaraksella

mustanharmaa, vailla metallikiiltoa. J. tavataan

pesivänä Vanhan ja Uuden maailman pohjois-

osissa. Suomessa yleisesti Lapissa ja Pohjois-

suomessa, Etelä-Suomessa harvoin. K. M. L.

Jouhisotka ks. Sotka.
Jouhitelkkä ks. Sotka.
Jouhi-uikku ks. S i 1 k k i k u i k k a.

Jouhkola, vanha herraskartano Tohmajärvellä;

sen omisti aikoinaan ,.Karjalan kuninkaan" ni-

mellä tunnettu ruuuunvouti Gabriel Wallenius
(1725-1808). Päärakennus, rakennettu 1764, oli

kaunis ja tilava ja aikoinaan suurenmoisella lois-

tolla sisustettu. Paloi 1907.

Joujou [zuzii'] (ransk.), leikkikalu. — J. d e

Normaudie [da normädV], hyrrä, jonka muo-
dostaa kaksi pienen lieriön yhteenliittämää levyä.

Vetämällä lieriöön kiinnitetystä nyöristä hyrrä

voidaan saada juoksemaan nyöriä myöten alas ja

ylös. Tämä leikkikalu oli yleisesti käytännössä
1700-luvun lopulla.

Joukahainen 1. alkuperäisemmin J o u k a-

moinen, nuori kokematon nuorukainen, joka

,,Kilpalaulanta-runossa" joutuu vedenjumalan,

vanhan Väinämöisen valtaan eikä pääse muuten
kuin lupaamalla ainoan sisarensa henkensä lu-

nastimeksi. On sittemmin siirtynyt sen Lappa-

laisen sijalle, joka ampuu Väinämöisen veteen.

Myös ,,Laivaretkellä" hän kansanrunoissa ylei-

sesti esiintyy Väinämöisen ja Ilmarisen kanssa

alkuperäisten Luojan, Pietarin ja Antin asemella;

Kalevalaankin Lönnrot hänen paikallensa on

pannut harvoin tässä tavattavan Lemminkäisen.
[Kaarle Krohn, .,Kalevalan runojen historia", siv.

413-15.] K. K.

Joukkosopimus ks. Kollektiivinen so-

pimus.
Joukola esiintyy ainoasti parissa ,,Kilpalau-

lannan" toisinnossa (Kalevalan toisinnot II n:o

381-82), joissa Väinämöinen ja Joukamoinen aja-

vat Joukolan joelle sattuen yhteen; edempänä
tavattavat säkeet ,,lauloi Joukosen joelle (t. jo-

keen)" ja „Jo Jouko jorahteleksen" osoittavat

mainitun paikannimen tilapäisesti muodostuneen
henkilönimestä. K. K.

Joule [dzill], James Prescott (1818-89),

engl. fyysikko, ensimäinen tiedemies, joka tutki-

muksiensa nojalla tuli johtopäätökseen, että mää-

rätynsuuruista mekaanista työtä vastaa tietty

lämpömäärä. Hän on sentähden mekaanisen

lämpöteoriau perustajia. J:n havaintojen mu-

kaan on 1 kilogrammakalorin mekaaninen
ekvivalentti 425 kg metriä. Tärkeä on J :n

keksimä laki sähkövirran synnyttämän lämmön
suuruudesta (ks. J o u 1 e n-1 a k i) . W. Thomsonin
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(Lord Kelvinin) kanssa yhdessä J. on tutkinut
lämpöilniiöitä, jotka seuraavat kaasun tilavuuden
vaihtelua silloin kun kaasu ei suorita ulkonaista
työtä. — Jokainen muutos teräksen tai raudan
magneettisessa tilassa kohottaa näitten aineitten
lämpötilaa siten, että kasvanut lämpömäärä, ku-
ten J :n kokeet osoittavat, on verrannollinen synty-
neen tai hävinneen magnetismin neliöön. J:n huo-
mattavimmat teokset ovat: ,,Discovery of the
laws of the evolution of heat by electricity" ja

„Discovery of the mechanical equivalent of heat".

U. S.-71.

Joulen-laki [dziilen-]. Koska jokainen sähkön-
johtaja vastustaa sen läpi kulkevan sähkön vir-

tailua, virtaava sähkö siis suorittaa työtä. Sähkö-
energiaa vastaa johdossa syntynyt lämpö. Tämän
suuruus on J o u 1 e n-1 a i n mukaan verrannolli-

nen johtovastukseen R, virran voimakkuuden /

neliöön sekä ajan pituuteen. Jos Ä':lla merkitään
aikayksikössä syntynyttä lämpöä on t sekunnin
lämpömäärä L = KRPt. Mutta koska Ohmin-lain

(ks. t.) mukaan I =—{E = elektromotorinen voima)

on L = KEIt. Jos E lausutaan volteissa, 7 ampe-
reissä ja ^ on sekunteja, merkitsee tulo Elt sähkö-
virran suorittamaa työtä lausuttuna jouleissa (ks.

Jouli ja Teho). Mutta 1 jouli vastaa 0,24

grammakaloria. Saadaan siis

L = ö,2 4 Elt = 0,2i RPt grammakaloria.
U. 8:n.

Jouli, sähkötyön teknillinen yksikkö = 1 voltti-
coulombi = 1 volttiamperi-sekuntl.

J. vastaa 10^ ergiä = -— kgm. U. S.•n.
"•SI

Joulu (isl. joi, ruots. jul), Jeesuksen syntymän
muistojuhla. Mainitun skand. sanan Rudbeek ar-

velee olevan h jul [= pyörä; vanhat skandinaavit
merkitsivät ajan ja auringon vuotuista kiertokul-

kua renkaaseen kiertyneen käärmeen kuvalla,

joka riimusauvoissa oli talvipäivän (joulujuhlan)

merkkinä] sanan rinnakkaismuodon; myöhemmät
tutkijat yhdistävät sanan anglcsaks. geol sanaan,
joka joskus merkitsee joulukuukautta; anglosaks.

geohol, geol merkitsee alkuperin ..iloa", ,,
pilaa"

ja on sukua lat. sanalle jocus = leikki. Joulujuhlat
alkavat joulunaatolla, 24 p. jouluk., ja lop-

puvat loppiaiseen, 6 p. tammik. Aikaisemmin oli

varsinaisia juhlapäiviä useampia (n. s. 3:s ja 4:s

joulupäivä poistettiin kunink. asetuksella 1772).

Jeesuksen varsinaista syntymäpäivää ei tieten-

kään tunneta. Länsimaisessa kirkossa (n. 4:nnen
vuosis. keskivaiheilla) ruvettiin joulukuun 25 p.

viettämään Jeesuksen syntymäpäivänä; tähän ta-

paan yhtyi itämainen kirkko 4:nnen vuosis. lo-

pulla. Tämän päivän valitsemisella on perustukse-

naan se ajatus, että päivänseisauksesta alkava
valonlisääntyminen kuvaa taivaallisen valon koit-

toa. Lisäksi vielä tämä aika oli vanhastaan juhla-

aika; silloin juhlittiin luonnon virkoomista ja uh-

rattiin niille jumalille, jotka edustivat luonnon he-

rääviä voimia. Tällaisia juhlia olivat juutalaisten

„temppelin vihkimisjuhla", kreikkalaisten „khro-

nia" roomalaisten ,,saturnalia" ja skandinaavien
„midvintersblot", ,,j6lablot", joka ruotsalaisilla

oli auringonjuhla; suomalaisilla joulujuhla oli

henkien, eritoten vainajain juhla. Muinaisten suo-

malaisten joulu ei alkuaan ollut minään määrä-
päivänä vietetty juhla, vaan jouluaika alkoi Tuo-
maan päivästä ja kesti Nuutin päivään (,,Hyvä

Tuomas joulun tuopi, Hiiva-Nuutti poijes viepi").

Useat näiden juhlien tavoista ovat siirtyneet
kristillisen joulun viettoon. Niinpä jouluoljet

(nähtävästi yhteydessä sen hiljaisuuden kanssa,
jolla henkiä koetettiin saada viipymään omais-
tensa parissa), joulukynttilät, joulukinkku
(joka on peräisin Frejalle pyhitetystä joulukar-
justa), joululeikit, joulupukki j. n. e. ovat muis-
tuttamassa vanhoista menoista. Vieläpä tapa an-
taa joululahjoja on kristillistä joulua van-
hempi. Germaanilaisperäinen joulupuu (joulu-
kuusi) esiintyy pohjoismaissa ylempien sääty-
jen joulunvietossa jo 1700-luvun keskivaiheilla,

mutta kotiutuu täällä vasta 1800-luvun alkupuo-
lella. — Kirkko ryhtyi menestyksellä vastusta-
maan vanhoja pakanallisia tapoja osaksi siten,

että vanhat menot saivat uuden sisällyksen (oljet

kuvasivat Vapahtajan syntymäseimeä), osaksi si-

ten, että kirkolliset menot tehtiin loistavam-
miksi ja niihin liitettiin esityksiä Jeesuksen syn-
tymätapahtumista. Näin saivat alkunsa joulu-
laulut ja joulunäytelmät (ks. Joulu-
näytännöt ja mysteri o-n ä y t e 1 m ä t)

.

Joulun viettoon liittyvien vallattomien menojen
ehkäisemiseksi julkaistiin useita kieltoja (esim.

1649 ja 1721). [H. F. Feilberg, „Jul" (1904), jossa

tekijä kannattaa sitä nykyaikaisten uskonnon-
historioitsijain mielipidettä, että joulu alkuaan,

on kuulunut vainajain palvelukseen.] (L. H.)

Joulukinkku ks. J o u 1 u.

Joulukuu, muinaisroomalaisten kalenterin 29-

päiväinen kymmenes kuukausi (Decemher), Julius
Caesarin v. 46 e. Kr. aikaansaaman kalenteri-

parannuksen jälkeen vuoden viimeinen kuukausi,
31 päivää. Päivän pituus en Helsingissä kuun
alussa 6V2 ja lopussa 5^/^ tuntia, Oulussa vast.

47, ja 3^2 tuntia. Joulukuun ke.skilämpö vaih-

telee — l°:sta Ahvenanmaalla — 9°:seen Kajaa-
nissa. Sademäärä on noin 35 a 45 mm, pai-

koitellen etelässä enemmän, pohjoisessa vähem-
män, tehden keskimäärin noin 6 a 8 % vuo-

tuisesta sademäärästä. Sade tulee suurimmaksi
osaksi lumen muodossa, ja pysyväinen lumipeite,

jonka syvyys on keskimäärin noin 10 ä 25 cm,
ulottuu yli koko maan. Myrskyjä ja kovia tuulia

tulee joulukuun osalle noin 5 ä 10 5:^ vuosimää-
rästä. H. R.

Joulukuun-miehet ks. Dekabristit.
Joulukuusi ks. Joulu.
Joulunäytännöt, erityinen laji keskiaikaisia

hengellisiä draamallisia esityksiä, jotka, samoin
kuin pääsiäisnäytännöt, kuitenkin näitä myöhem-
min, nimittäin 10:nnen vuosisadan vaiheilla, ke-

hittyivät kirkon juhla-jumalanpalveluksesta.

Tämä tapahtui siten, että papit osiansa vastaa-

vissa puvuissa esittivät vuorolauluja. Joulupäi-

vänä esim. täten esitettiin paimenten rukoilemi-

nen, viattomien lasten päivänä (jouluk. 28 p.)

Betlehemin lasten murha j. n. e. Älyöhemmin nämä
kirkolliset esitykset yhdistettiin yhtenäiseksi ko-

konaisuudeksi, joka on säilynyt useina, toisistaan

suuresti eroavina teksteinä. Sitäpaitsi toimeen-

pantiin joulunaikaan n. s. profeetannäytäntöjä,

joissa niinikään liturgiseen tekstiin nojaamalla
esitettiin profeettoja, jotka ovat ennustaneet Kris-

tuksen syntymää. Joskus laajennettiin jonkun yk-

sitjäsen profeetan esittäminen erityiseksi draa-

maksi. Näin syntyi yksi keskiajan täydellismuo-

toisimpia runoteoksia, Abölardin oppilaan Hila-
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riuksen ,
.Daniel". Vanhimmat tämänkaltaiset

draamalliset tuotteet ovat latinankielisiä. Ne ovat

enimmäkseen kotoisin Ranskasta ja Saksasta.

Kuitenkin on vanhin säilynyt hengellinen draama,
n. s. Aatamin-mysterio, kirjoitettu anglonorman-
nilaisella kansanmurteella, vrt. myös M y s-

t e r i o-n äytelmät. [Köppen, „Beiträge zur

Gesehichte der deutschen Weihnachtspiele" (1893);

Sepet, „Les prophötes du Christ" (1878) ; Creize-

nach, „Geschichte des neueren Dramas I" (1893).

Anz. ..Die lateinischen Magierspiele" (1905).]

J. H-l.

Joulurauha, vanhoissa pohjoismaisissa laeissa

taattu erikoinen oikeudenturva, alkoi joulunaa-

tosta ja kesti siitä lukien 20 päivää.

Jour [zur] (ransk.), päivä. — J. fixe [zur

fiks], vastaanottopäivä, määrätty viikonpäivä,

jona ilman erityistä kutsumista otetaan vastaan
vieraita.

Jourdan [zurdä'], Jean Baptiste (1762-

1833), kreivi, ransk. marsalkka, otti sotamie-

heuä osaa Ameriikan vapaussotaan. Vallanku-
mouksen aljettua hän tuli 1791 pataljoonan pääl-

liköksi, kunnostautui Alankomaissa 1792-93, ni-

mitettiin divisioonakenraaliksi 1793 ja voitti

pohjois-armeian päällikkönä itävaltalaiset Wat-
tignies'n luona sam. v.; sai 1794 Maasin ja

Sambren armeian ylipäällikkyyden, voitti itä-

valtalaiset Fleurus'n luona ja karkoitti heidät

Reinin itäpuolelle, mutta pakotettiin palaamaan
Reinin länsipuolelle. Direktoriohallituksen käs-

kystä hän armeiallaan meni toisen kerran Reinin
yli 1796, mutta arkkiherttua Kaarle voitti hänet,

minkä johdosta J. erosi päällikkyydestä. Valit-

tiin 1797 viidensadanneuvoston jäseneksi; 1799

J. sai Tonavan-armeian ylipäällikkyyden, mutta
arkkiherttua Kaarle voitti hänet, jonka vuoksi
hänet erotettiin. Napoleon, jota J. alkuaan oli

vastustanut, korotti hänet m. m. kreiviksi ja
marsalkaksi (1804). V. 1808 J. määrättiin ku-
ningas Joosefin yliesikunnan päälliköksi ja oles-

keli sen johdosta Espanjassa; meni Napoleonin
kukistuessa 1814 Bourbonien puolelle; Ludvik
XVIII nimitti hänet paariksi (1819). J. otti

innokkaasti osaa heinäkuun vallankumouk-
seen (1830), oli muutamia päiviä ulkoasiain-

ministerinä ja nimitettLin sen jälkeen Invalidien
kuvernööriksi. Hänen jälkeenjättämänsä „M6moi-
res militaires" julkaisi Grouchy 1899. K. O. L.

Journaali [zurn7ili] (ransk. Journal), päivä-
kirja, päivälista (sairaalan journaali; laivajour-

naali, ks. L o g i k i r j a) ; sanomalehti, aikakaus-
kirja: kaupjjat. päiväkirja, yhdistelykirja (ks.

Kirjanpito) — Journalismi, sanoma-
lehtikirjallisuus; — Journalisti, sanoma-
lehtimies. — Journarlistiikka, sanoma-
lehtitoimi.

Journal de Saint-Petersbourg [zurna'l da sä

petershu'r], Pietarissa ilmestyvä ranskankielinen
päivälehti, Venäjän ulkoasiainministeriön puoli-

virallinen äänenkannattaja; perustettu 1826.

Journal des debats [ztirna'1 de dehä'], ransk.
Pariisissa kaksi kertaa päivässä ilmestyvä
sanomalehti; perustettu 1789; maltillis-tasavalta-

lainen; varsinkin sen kirjallinen osasto on an-
siokkaasti toimitettu.

Journal des savants [zurna'l de savä'], ransk.
Pariisissa ilmestyvä kirjallinen lehti, ensimäineu
laatuaan, perustettu 1665; oli valtion oma ja

opetusasiainmini.steriön alainen v:een 1902, jol-

loin sen otti huostaansa Institut de France.

Journalismi ks. Journaali.
Journalisti ks. Journaali.
Journalistiikka ks. Journaali.
Jousi (sana on suom.-ugrilaista alkuperää). 1.

Ampuma-ase, joka on kahta eri lajia: k ä s i-

jousi ja varsi- 1. jalkajousi. Edellinen,

jossa on vain kaksi osaa : kaari ja jänne, oli

aikoinaan levinnyt miltei kautta koko maapallon
(puuttuu nyttemmin miltei kokonaan riistasta köy-

hiltä Polyneesian-saarilta ja on Afrikassa tavatta-

vana paraastaan vain alhaisinta kulttuuria edus-

tavilla kansoilla, jotka samalla asuvat köyhim-
millä seuduilla: metsässä, vuoristoissa ja aroilla).

Käsijouset jakaantuvat kahteen päälajiin: sellai-

siin, joiden kaari on yhdestä kappaleesta, ja sellai-

siin, joissa se on kokoonpantu eri osista. Edelliset

ovat levinneet Melaneesiassa, Keski- ja Etelä-Af ri-

kassa sekä Etelä-Ameriikassa, jälkimäiset Aa-
siassa, Pohjois-Afrikassa ja Pohjois-Ameriikassa,
Kokoonpantuina pidetään esim. jo sellaisia luo-

teis-ameriikkalaisia jousia, joissa pitkin kaarta
juoksee jännerihmaa tai joissa kaari on
jännerihmalla ympäröity. Varsinaisesti ovat

niitä japanilaiset jouset, jotka on tehty useista

puusauvasista, sekä turkkilaiset, persialaiset,

intialaiset ja kiinalaiset, joissa kaaripuuta
ulkopuolelta peittävät jännetukut ja sisäpuolelta

sarvilevyt. Eri osat ovat toisiinsa liitetyt lii-

malla tai muulla aineella. Läheistä sukua viime-

mainittujen kansain jousten kanssa ovat suo-

malais-ugrilaisten kansain jouset, joissa kaaren
sisäpuolisena osana on jokin kova havupuulaji,

mutta ulkopuolisena koivu, mitkä osat on liimalla

tai piellä liitetty yhteen. Näin muodostuneen
kaaren ympäri on kääritty tuohisiima. Tällainen

oli m. m. se venäjänkarjalainen jousi, josta

Lönnrot v:n 1840 „Mehiläisessä" kertoo. — Ko-
koonpantujen jousten arvelee saksalainen tutkija

v. Luschan olevan ehkä Babylonian sumeerisen

Ampuvia metsästäjiä.
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keksinnön, joka sitten on levinnyt Aasiaan, Eu-
rooppaan ja Pohjois-Afrikkaan. — Käsijousella

ammuttaessa käytetään, riippuen siitä tavasta,

miten jänteeseen tartutaan, sormien tai ranteen
suojaa.

Varsi- 1. jalkajousi on saanut nimensä
siitä käsivarren tapaisesta poikkipuusta, j a-

lasta 1. varresta, jolla kaari on varustettu.

Varsipuoli lienee itsenäisesti tullut keksityksi

niin eurooppalaisessa kuin itä-aasialaisessakin

kulttuuripiirissä — edellisessä 1000-luvulla. Se
saavuttaa käsijousesta voiton vasta 1300-luvulla,

kuuluu aina 1500-luvun puoliväliin etevimpiin

sota-aseisiin (sillä ammutaan m. m. kivi- ja lyijy-

kuulia) ja pysyy käytännössä metsästysaseena
Länsi-Euroopassa 1600-luvulla ja meillä 1800-

luvun alulle. Kaari oli keski-ajalla usein sar-

vesta, mutta myöhemmin — ainakin Suomessa —
ulkopuolelta meltoraudasta ja sisäpuolelta teräk-

sestä. Suomalaisen jousen varsi silattiin peuran-

tai hirvenluisilla levyillä, jotka koristettiin leik-

kauksilla. Jänne tehtiin joko eläinten suonista,

nahasta tai liinasta. Viritykseen-veto oli voimia
kysyvä ja suoritettiin sentähden selkälihasten

avulla: mies pisti vasemman jalkateränsä var-

ren päässä olevaan, maahan laskettuun j aika-
rautaan, kumartui eteenpäin, asetti veka-
ran, joka oli nahkahihnojen välityksellä yhdis-

tetty erityiseen leveään suolivyöhön, koukuistaan

jänteen ympäri ja oikaisemalla itsensä suoraksi

veti jänteen liipasimen varassa olevan lui-

sen rahkeen pykälään. Nuoli asetettiin var-

ren ulkopäässä olevaan uraan 1. juoneen
ja laukaiseminen suoritettiin liipasimen avulla.

Ammuttiin aina kädellä, tukematta vartta olkaa

vasten, koska jousi laukaistessa kovasti „pot-

kaisi". Nuolet kannettiin viinessä, joka

riippui seljassa, ja siitä ne tarvittaessa yli olan

temmattiin. Viini tehtiin puupohjainen, milloin

verkko- milloin nahkaseinäinen. Ampujaa seu-

rasi aina poikanen, kolkkamies, jonka oli

tarkattava, minne nuoli putosi ja käytävä se

=1
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Kuva 2.

Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5.

Viini. Vekara.

ampujalle tuomassa. Suomalaisen jalkajousen
nuolet olivat kalita laatua: nuppupäisiä vasa-
ni i a, millä paraastaan ammuttiin oravia, näätiä

ja kärppiä, joitten nahkaa tahdottiin suojella

rikkaantumiselta. ja suipoilla luu- ja metalli-

kärjillä varustettuja, joilla lävistettiin suurempia
otuksia. Molemmat nuolilajit tavataan vielä ny-

kyään monilla luonnonkansoilla. Kolmantena, laa-

jalle levinneenä nuolilajina mainittakoot moni-
kärkiset lintu- ja kalanuolet. U. T. S.

2. Konet. Kimmoava, enimmäkseen karaistua
terästä oleva kone-elin, jota käytetään lieventä-

mään iskujen vaikutusta (rautatievaunujen pus-

kurit, myöskin vaunujen kannatin-j : et, avatun
kannen tahi venttiilin sulkemiseen (venttiili-

höyrykoneet, polttomoottorit, pumput y. m.), voi-

man mittaamiseen (jousidynamometrit, jousi-

vaaka y. m.), jatkuvan liikkeen aikaansaami-
seen (kellot), äkkinäi-

sen liikkeen aikaan- '
""

saamiseen (jousipyssy)

y. m. J:n muoto on
hyvin erilainen katsoen
siihen tarkoitukseen,

johon sitä käytetään.

Kuvassa 1 esitetään lit-

teäjousi (j. tulee vah-

vemmaksi, jos käyte-

tään useita litteäj:ia

päälletysten ; ks. J o u-

s i V a s a r a ; vaunuissa
käytetään kaarevaa,
päistä suippenevaa muotoa, kuv. 2), kuvassa 3

kierrejousi, kuvassa 4 silinterimäinen ruuvijousi,

kuvassa 5 kartiomainen ruuvijousi suorakaiteen-

muotoisine leikkauspintoineen. Enimmäkseen j.

pingoitetaan paikoilleen pantaessa, joten sen vai-

kutus tulee suuremmaksi. E. S-a.

3. Mus. ks. Käyrä.
4. Verolukuna ks. Jousiluku.
Jousiluku, vanha veroluku, jossa jousella tar-

koitettiin jokaista talonpojan talossa olevaa

täysikasvuista mieshenkilöä, „joka jaksoi jousta

jännittää". Eräässä veroselityksessä uuden ajan

alulta sanotaan jousella tarkoitettavan jokaista

15 vuotta täyttänyttä mieshenkilöä, joka kykeni

tekemään päivätöitä linnaan. J:n mukaan mak-
settiin sekä henkilökohtaisia että maaveroja. Si-

ten esim. Pohjanmaalla maksettiin metsästyksestä

jousiluvun mukaan samanlaista metsästysveroa

kuin muutamissa muissa osissa maata makset-

tiin savuttain; se tunnettiin myöskin nimellä

„kiltit". Hämäläiset maksoivat jo 1200-luvulla

piispankymmenyksinä neljä oravannahkaa jokai-

selta jouselta. Maakirjaveroa suoritettiin jousi-

luvun mukaan hämäläisessä osassa Mikkelin lää-

niä, Vaasan läänin itäosassa sekä Rautalammin
pitäjässä Kuopion lääniä. (Bonsdorff, „rinlands

kamerallagfarenhet"). K. B-a.

Jousimieliet vastasivat keskiajalla, jolloin ei

vielä tunnettu tuliaseita, nykyajan tarkk'ampu-

jia. J. ampuivat niin tarkkaan, että he harvoin

kahdensadankaan askeleen välimatkalta ampui-

vat harhaan. Minuutissa ehdittiin usein ampua
12 nuolta. Erikoisen kuuluisia olivat skotlan-

tilaiset jousimiehet. Vielä 1627 oli Englannissa

jousimiesjoukko. M- v. II.

Jousimies. 1. Eläinradan 9:s merkki ,?.
—

2. Tähtikuvio eteläisellä taivaanpallopuoliskoUa,
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Kotkan kuviosta etelään, Suomessa ainoastaan

osittain näkyvä. E. R.

Jousimoottori, voimakone, jossa liikevoimana

käytetään jännitetyn eli vedetyn jousen kimmoa;
käytettiin ennen muutamissa aivan pienissä ko-

neissa, mutta ei ole koskaan saavuttanut suu-

rempaa merkitystä. E. S-a.

Jousiraha. N. s. ..Karjalan oikeuden" mukaan,
jcta ke.skiajalla seurattiin Hämeessä, Karjalassa,

Savossa ja Peräpolijassa, suoritettiin pitäjänkir-

kolle, Turun kaniikeille ja tuomiokirkolle mak-
settava kymmenyksien osa jo myöhemmällä keski-

ajalla rahassa ja sitä ulostekoa nimitettiin jousi-

rahaksi. K. H-a.

Jousivaaka, vaaka, jossa painon suuruus mi-

tataan sen taipuman mukaan, jonka jousessa saa

aikaan sen päähän asetettu paino. Jousi on enim-
mäkseen joko taivutettu litteäjousi tahi silinteri-

mainen kierrejousi (ks. Jousi). Painon arvon
lukemiseen käytetään tavallisesti pyöreää as-

teikkotaulua ja viisaria, jonka kiertyminen on
verrannollinen jousen taipumaan. Taulun as-

teikko ei ole tasainen, sillä kuta suurempi paino

on, sitä pienemmän liikkeen aikaansaa määrätty
lisäpaino ja sitä pienemmän täytyy vastaavan
astevälinkin olla taululla, ja sitä epätarkempi
on asteikolta luettu arvokin. Aikaa myöten jou-

sen kimmoisuus muuttuu, joten j. näyttää enem-
män tai vähemmän harhaan. E. S-a.

Jousivasara, pajoissa käytetty konevasara,
jossa liikkeen siirtoa hihnapyörän käyttämästä

akselista va-

sarajärkälee-

seen välittää

kampi kierto-

kankineen
sekä yhdis-

tetty litteä-

jousi. Tämän
kautta saa-

daan samaa
kammin iskua
käyttämällä
vasarajärkä-
leen isku suu-

resti muuttu-
vaiseksi. Ta-

vallisin järkäleen paino on 20-30 kg ja i.sku-

luku 400-500 minuutissa; jos raskaampaa järkä-

lettä käytetään, on iskuluku vastaavassa suh-

teessa pienempi (vrt. Höyryvasara).
E. S-a.

Jousiäes on nykyaikainen maanviljelyksen
enimmin käytetty äe-smuoto, soveltuu monipuoli-

seen työhön ja pidetään
kuohkeuttamiskykyyn

nähden melkeinpä kaik-
kia muita äkeitä eteväm-
pänä. Kotoisin Amerii-
kasta. Jousiäkeen muo-
dostaa tavallisimmin kul-

maraudasta taivutettu
kehä, johon kiinnittyvien
tukien varaan jousia

kannattavat <ak.selit ovat kiinnitetyt taikka laake-

roidut. Jouset ovat teräksestä joko C:n tahi S:n
muotoiset. Jousen kärjen muodostaa irtiotettava,

teroitettu kynsi, joka voidaan kääntää kumpai-
senkin pään kuluttamista varten. Jousien työ-

Juosiviisara.

Jousiäes.

syvyys voidaan asettaa työnlaadun mukaan erilai-

seksi joko erityisen asetinvarren avulla työn kes-

täessäkin (asetettava jousiäes) taikka ai-

noastaan erikoi.sen monteeraustyön kautta (k i i a-

teäakselinen eli tav. jousiäes). Vaka-
vamman työn aikaansaamiseksi on myöskin pyö-
rillä varustettuja jousiäkeitä (j ousikulti-
vaattori). Jousien etäisyys toisistaan on ta-

vallisesti 10-13 cm ja lukumäärä 7-8 ja 9-14 riip-

puen siitä, onko äes tarkoitettu yhden tai kahden
tai useamman hevosen vedettäväksi. Suomalaisten
kokeiden mukaan on voimatarve 10-12 cm työ-

syvyydellä yhtä piitä kohti 9-18 kg maan muok-
kaustilan mukaan. Työmäärä on kahden hevosen
jousiäkeellä 1,5 a 2,5 ha päivässä riippuen jousien

lukumäärästä ja siitä johtuvasta työlevevdestä.

/. A. 8.

Joustavuus ks. Kimmoisuus.
Joustin ks. Korte ja Maksasammalet.
Joutohede ks. Hede.
Joutomaa 1. arvoton maa (impedi-

meutti), niin vähäarvoinen maa, ettei sitä

tiluksia jakoa varten jyvitettäessä sekä ve-

rollepanoa varten luokitettaessa voi mihinkään
arvoluokkaan lukea, vaan on jätettävä niiden
ulkopuolelle, arvottomaksi. Joutomaaksi luetaan
aukeat tai harvaa ja mitätöntä metsää kasvavat
kalliot, kivilouhikot, juoksuhietikot, nummet,
sekä semmoiset suot, rahkat ja nevat, jotka ovat
maanviljelykseen, metsänkasvuun sekä laitumeksi

kelpaamattomat. Ne jätetään verotettaessa pois

veronkannattavan maan luvusta ja annetaan
jaossa tavallisesti sille, jonka rajojen sisälle ne
veronkannettavien maiden jaon mukaan sattuvat;

ne voidaan myös jakaa erityisen, niiden jakami-
selle sovitun jakoperusteen mukaan. Joutomaiden
viljelykset tulee sen talon, joka ne on viljellyt,

saada sen tilusmäärän lisäksi, joka sille on iso-

jaossa tavallisen jakoperusteen mukaan tuleva. Ti-

luksia kartoitettaessa on joutomaat tarkoin ero-

tettava; niiden pinta-aloja varten ovat erityiset

sarekkeet maanmittarien toimitusasiakirjoissa

sekä maarekisterissä. K. H-a.

Joutopyörä, akselilla vapaana pyörivä hihna-

pyörä, jolle vieressä olevalta kiinteältä veto-

pyörältä hihna voidaan siirtää, kun akseli tahdo-

taan pysäyttää. V. V-la.

Joutsa. 1. Kunta, Mikkelin 1., Heinolan
khlak., Luhangan-Joutsan-Leivonmäen nimis-

miesp. ; 427,8 km^ joista viljeltyä maata 4,939 ha

(1901) ; 18,s987 manttaalia, talousavuja 200, tor-

pansavuja 146 ja muita savuja 1,387; 6,136 as.

(1907), miltei kaikki suomenkielisiä; 641 hevosta,

3,763 nautaa (1908). — Kansakouluja 5 (opett. 6).— Apteekki. — 2. Seurakunta, kousistoril-

lineu, Savonlinnan hiippak., Heinolan rovastik.;

itsen, khrakunnaksi 1865 (Keis. k. »/i 1860)

Hartolasta. Kirkko puinen (rak. 1813). K. S.

Joutsen, tähtikuvio pohjoisella taivaalla ja-

kaantuneessa ja tähtiköyhän »hiilisäkin" mur-
tamassa linnunradassa; kirkkain tähti (D e n e b,

a) on 2 suuruusluokkaa.
Joutsenet (Cygnus), kookkaita, pitkäkaulaisia,

sälöuokkaisten lahkoon kuuluvia vesilintuja;

niillä on hoikka, ruumista pitempi kaula, tasa-

soukka, korkeatyvinen nokka, jonka kynsi on

kärkeä kapeampi, nokan ja silmän välinen ala

(ohjakset) paljas, hyvin takana olevat jalat,

pyrstössä 18-24 sulkaa. J. elävät yksiavioisesti.
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naaras muuii 4-8 vaaleata tai likaisenvihreätil
munaa. Muuttoretkillään ne lentävät korkealla.
Suku käsittää 10 lajia, joista pohjoisella pallon-
puoliskolla elävät lajit ovat valkoiset. — Iso-j.
(C. cygnus 1. musicus), 1,5 m pitkä, valkea, oh-
jakset ja nokan tyvi, joka on kyhmytön, siera-

miin asti keltaiset, nokan etupuolisko ja koivet

Iso-joutsen.

mustat; pyrstösulkia 20-22; nuorena ruskean-
harmaa. Pesivänä Euroopan ja Aasian pohjoi-

simmissa osissa, Pohjois-Suomessa ja Karjalan
itäosissa. — Pikku-j. (C. Beivickii), edellisen

näköinen, mutta pienempi (pit. 120 cm), nokan
tyvi ei sieraimiin asti keltainen; pyrstösulkia
vain 18. Pesivänä Novaja Zemljassa ja siitä

itäänpäin Pohj.-Jäämeren seuduissa, Stiomessa
harvoin huomattu. Molemmilla näillä joutsen-
lajeilla on se yhteinen ominaisuus, että henki-
torven alaosa tekee pitkän, rintalastan harjun
sisään painautuneen mutkan. — K y h m y-j o u t-

Musta-joutsen.

sen (C. olor) on samankokoinen kuin iso-j.,

mutta eroaa muista valkoisista j:ista siinä, että

sillä on musta kyhmy keltaisen nokan tyvessä.

Sen pesimisalue ulottuu Etelä-Ruotsista ja Itä-

meren maakimnista Turkkiin ja Ke.ski-Aasiaan
saakka. Sitä pidetään u.sein kesynä, komeana
lammikkojen kaunistuksena. -— Etelä-Afrikassa

elää mustakaulainen j. (C. nigricollis) ja

Austraaliassa musta-j. (C. atratus), jolla on
punainen nokka ja höyhenistö melkein kauttaal-

taan sysimusta. K. M. L.

Joutsenliskot ks. P 1 e s i o s a u r i t.

Joutseno. 1. Kunta, Viipurin 1., Jääsken
khlak., Joutsenon nimismiesp. ; kirkolle Lappeen-
rannasta 19 km; 283,5 km% joista viljeltyä maata
4,016 ha (1901); 31,22 manttaalia, talonsavuja 540,

torpansavuja 28 ja muita savuja 275; 4,413 as.

(1907), joista miltei kaikki suomenkielisiä; 657

hevosta, 2,233 nautaa (1908). — Kansakouluja 5

(opett. 7).— Joutsenon selluloosatehdas (per. 1907,

omist. o.-y. Pulp); Meltohan saha (per. 1816). —
2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan
hiippak., Jääsken rovastik.; itsen, khrakunnaksi
n. V. 1639. Kirkko puinen (rak. 1756). K. S.

Joutsenvesi, järvi, jonka läpi Ruokoveden ve-
det juok.sevat Tappuvirran salmen ja Oravitaipa-
leen kautta Haukiveteen. K. 8.

Joutsenvirta, engl. Swan River, 500 km
pitkä joki Länsi-Austraaliassa, kulkukelpoinen
Perthistä alkaen; suun varrella on Fremantle. V.
1829 perustetusta J:n siirtolasta on Länsi-Aust-
raalian valtio kehittynyt. (E. E. K.)
Joutsi ks. Jousi.
Jovanovic f-va'novitsJ, Jo van (1833-1904),

tavallisesti tunnettu nimellä Z m a j J., serb. ru-

noilija, oli ammatiltaan lääkäri. V. 1864 hän pe-

rusti Budapestissä pilalehden ,,Zmaj" (,,Lohi-
käärme"), jota nimeä hän sittemmin käytti kir-

jailijana. J. on serbialaisten suosituimpia lyyrilli-

siä runoilijoita. Hänen parhaat runokokoelmansa
ovat „Djulici" („Ruusuja") ja ,,Djuliei uveoci"
(..Lakastuneita ruusuja" 1872). J. J. M.
Jovellanos [hovelja'nosJ, G a s p a r 1\I e 1-

ehor de (1744-1811), esp. valtiomies ja kirjailija,

toimi v:sta 1768 tuomarina ja oli Kaarle III:n
vapaamielisen hallituksen aikana useissa julki-

sissa toimissa; 1790 Godoy karkoitti hänet hänen
syntymäseutuunsa Asturiaan, jossa toimi innok-
kaasti elinkeinojen, kulkuneuvojen ja koululai-

toksen parantamiseksi; oltuaan 1797 oikeusminis-
terinä hän jonkun ajan kuluttua vangittiin; pääsi

Josef Bonaparten valtaistuimelle noustua 1808 va-

paaksi; ei ottanut vastaan hänelle tarjottua sisä-

asiainministerinvirkaa, vaan liittyi kapinallisiin

ja rupesi Ke.skusjuntan jäseneksi; hukkui haaksi-

rikossa paetessaan ranskalaisten tieltä 1811; jul-

kaissut m. m. kuuluisan, agraarilainsäädäntöä
koskevan teoksen ,.Informe sobre la ley agraria"
ia muutamia näytelmiä. J. F.

Joviaali (ransk. jovinl, •< lat. /ovtö^is = Juppi-
teriä koskeva; tämän kiertotähden a.strologit kat-

soivat tuottavan iloa ja onnea), hilpeä, hyväntuu-
linen.

Jovianus f-ä'-], Flavius Claudius Var-
ro n i a n u s, Rooman keisarina 363-364 j. Kr.,

kri.stitty, julistettiin hallitsijaksi Julianuksen
(ks. t.) kuoltua, teki heti häpeällisen rauhan Per-

sian kuninkaan Saporin kanssa ja pervuitti edel-

täjänsä toimenpiteet kristinuskoa vastaan. J.

kuoli paluumatkallaan Konstantinopoliin Vähässä-

Aasiassa helmik. 364 n. 8 kuuk. hallittuaan.

K. j. n.

Joyeuse entree [zuajd'e ätre'J (ransk.), flaam.

Blijde inkomst, „iloinen maahantulo", Bra-

bantin vanhin perustuslaki, jonka jokainen halli-

tukseen ryhtyvä Brabantin ja Limburgin herttua

maahan tullessaan vannoi pitävänsä pyhänä(1356-
1792). ks. B r aban t. J. F.

Jozsef [jözefj arkkiherttua, ks. Josef Karl
Ij u d \v i g.

Juan [hua'nj, Juhana nimen esp. muoto. ks.

Don J u a n.

Juan d'Austria fhua'nj, Don, „J u h a n a

Itävaltalainen" (1547-78), keis. Kaarle V;n
äpiiräpoika (hänen äitinsä oli porvarin tytär

Regeiisburgista), kasvatettiin Espanjassa isänsä

loimesta ja tämän kuoltua velipuolensa Filip II :n

hovissa. Kunnianhimoinen ja ritarillinen nuoru-

kainen oli alkuaan määrätty hengelliseen säätyyn,

mutta sai toiveensa mukaan antautua sotilasuralle.

Hän soti ensin menestyksellä moriskeja vastaan

ja sai sittemmin paavin ja Venetsian avulla Le-

pniiton suuren merivoiton turkkilaisista 7 p. lo-
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kak. 1571. Hänen yrityksensä perustaa Tunisiin

oma kuningaskunta raukesi Filipin vastustukseen.

V. 1576 hänet määrättiin maaherraksi Alankomai-
hin, jotka olivat täydessä kapinassa. Sen kukista-

miseksi hänen voimansa eivät riittäneet, vaikka

hän saikin Gembloux'n voiton 1578; kuninkaan
epäluulo ehkäisi kaikki hänen toimensa ja pian

hän kuoli ruttoon. — J. oli m. m. tehnyt suunni-

telmia Maria Stuartin vapauttamiseksi ja toivo-

nut voivansa naimalla hänet hankkia itselleen

Englannin ja Skotlannin kruunut. [Boglietti, „Don
Giovanni d'Austria".] G. R.

Juan de Fuca-salmi [hua'n] 1. S a n J. d. F.

erottaa Vancouver-saaren Washingtonin valtiosta.

On 100 km pitkä, kulkien itä-läntistä suuntaa,

30-40 km leveä ja 200 m: iin syvä. Idässä se on

yhteydessä Georgia-salmen ja Puget Soundin
kanssa. (E. E. K.)

Juan Fernandez [hua'n na'ndepj, Chilen omis-

tama tuliperäinen saariryhmä Tyynessä valtame-

ressä 33° ja 34° välillä etel. leveyttä, n. 650 km
mantereesta. Saaria on kolme; suurin Mas ä

t i e r r a 1. J. F., 95 km-, on sammunut tulivuori,

korkein huippu 927 m; saariryhmän ainoa ank-

kuripaikka, vakinainen uutisasutus n. 60 hen-

keä; Mas ä fuera 85 km^ korkein kohta 2,000

m, V :sta 1909 rangaistussiirtola ; SantaClara
5 km''. — Mitään kotimaisia imettäväisiä ei ole,

metsistyneet vuohet ovat merimiesten tuomat.

Kasvullisuus runsas, sangen omaperäinen, osaksi

tertiääri-luontoinen. 91 selväsiittiöstä on 70 %
endeemisiä. Molemmat suuremmat saaret ovat

mietsärikkaita. — J. F:n löysi 1563 esp. Juan Fer-

nandez. Pysyi asumattomana paitsi 1704-12. jol-

loin merimies A. Selkirk, „Robinson Crusoen" esi-

kuva, yksinään täällä asusti. V. 1810 Chile omLsti

ryhmän. E. E. K.
Juankoski 1. Juvankoski. 1. Koski Muuru-

veden pitäjässä Vuotjärven ja Akonjärven väli-

sessä virrassa, pituus 1 km, putouskorkeus 7,3

m, hevosvoima keskiveden aikana 4,575, keski-

korkeaveden aikana 11,388; kosken varrella on
Juantehdas (ks. t.). — 2. Muuruveden emä-
seurakuntaan kuuluva tehdasseurakunta, ruots.

Strömsdal, Juantehtaalla; 790 as. (1907),

pinta-ala 2 km". Se sai oman saarnaajan 1758,

lakkautettu 1805; v:sta 1861 tehtaan kansakou-
lun opettajana on pappismies, joka samalla pi-

tää jumalanpalveluksia (v:sta 1862) ja hoitaa
seurakunnan kirkonkirjoja. Kirkko rak. 1861
puusta; lämmitettävä; urut 1896. E. E. K.

Juan Manuel [hna'n] (1282-1348), Kastilian
infantti, soturi ja kirjailija, soti kunnostautuen
maureja vastaan ja tuli 1310 Ferdinandin usko-

tuksi. Alfonso XI: n alaikäisyyden aikana hän oli

tämän holhoojia, myöhemmin saman hallitsijan

maaherra maurien läheisillä raja-alueilla. V. 1327
hän heistä saavutti loistavan Guadalhorcen voiton.

Hänen .sukulaisensa, infantti Don Juanin murha,
joka oli kuninkaan aiheuttama, kiihotti J. M:n
julkiseen kapinaan, joka sai tukea Aragonian
Granadan kuninkailta. Tämä kapina päättyi

1335 J. M:n tappioon ja pakoon. J. M:n olopai-

kasta, Aragoniasta pantiin toimeen keskusteluja,

jotka viimein päättyivät täydelliseen sovintoon.

J. M. alistui kuninkaan valtaan ja palveli häntä
oivallisesti kuoloonsa saakka. J. M. oli aikansa
sivistyneimpiä miehiä. Hänen sanotaan kirjoitta-

neen 14 eri teosta, joista kuitenkin suurin osa on

joutunut hukkaan. Tunnetuin hänen teoksistaan
on „E1 conde Lucanor", kertomuskokoelma,
jonka aiheet enimmäkseen ovat itämaalaista syn-

tyä, mutta joita tekijä on käsitellyt omintakei-
sesti ja henkevästi. Tämän kokoelman nojalla

J. M. on saanut kunnianimen ,,Espanjan Boccac-
cio". Tämän teoksen julkaisi ensin Argote de Mo-
lina (1875). Sen on saksaksi kääntänyt Eichen-
dorff. J. E-l.

Juansikai (s. luultav. 1850-luvulla), kiin. val-

tiomies, uudistusten harrastaja; oltuaan lähetti-

läänä Koreassa J. 1894 sai sen 7.500-miehisen va-

liojoukon päällikkyyden, jonka kuljettaminen Ko-
reaan antoi lähimmän aiheen Kiinan ja Japanin
välisen sodan syttymiseen; tuli 1898 armeiakun-
nan päälliköksi Tsilin maakuntaan ja auttoi

leskikeisarinnaa panemaan toimeen sen valtiokei-

kauksen, jonka kautta valta siirtyi keisarilta

leskikeisarinnan käsiin; pääsi tämän johdosta

maaherraksi Sautungin maakuntaan, missä bok-

sarikapinan aikana tehokkaasti suojeli ulkomaa-
laisia; tultuaan 1901 Tsilin varakuninkaaksi
Tientsiniin J. ryhtyi tarmokkaasti puuhaamaan
armeian, hallinnon ja koululaitoksen uudista-

mista; 1902 hän nimitettiin kauppaministeriksi,

1908 suuren neuvoston jäseneksi ja ulkoasiain-

ministeriön presidentiksi; hänen sanotaan aja-

neen perille opiumi-kiellon (1906) ja saaneen ai-

kaan, että Eurooppaan lähetettiin tutkijakuntia

ja että 1907 perustettiin uusi valtioneuvosto, joka

oli oleva valmistuksena kansaneduskunnan ko-

koonkutsumiselle: hänen tointansa olivat myöskin
yhtenäisen raha-, mitta- ja painojärjestelmäu voi-

maan saattamista tarkoittavat julistuk.set. Vaikka
J. oli uudistuspolitiikassaan varovainen ja maltil-

linen, joutui hän kuitenkin vanhoillisten mantsu-
laisten virka- ja hovimiespiirien vihan alaiseksi,

ja leskikeisarinnan kuoltua hän äkkiä tammik.
1909 erotettiin kaikista viroistaan ja karkoitettiin

syntymäseudullensa. J. F.

Juantehdas 1. Juvantehdas (ruots.

Strömsdalsbruk), rautatehdas ja puu-

hiomo Muuruveden pitäjässä Juankosken var-

rella. V. 1744 manttaalikomisarius B. Brunon
perusti tänne masuunin ja kankirautapajan (lupa-

kirja 1746). Masuuni oli ensimäinen, jonka toi-

minta oli yksinomaan kotimaisen järvimalmin
varassa; 1858 annettiin putlaus- ja valssauslai-

toksen, 1860 valimon ja konepajan perustamis-

lupa. Ruukin omistajana oli pitkän aikaa Ti-

gerstedt-suku ; 1851 se joutui venäläisiin käsiin,

.sekä lopullisesti jonkun aikaa lamassa oltuaan

1904 vapaaherra A. v. Alfthanille, joka 1911 muo-

Juankoski ja Juaniohdas.
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Juantehdas.

dostetulle yhtiölle A.-b. Strömsdalsbruk
Juantehdas o.-j. (pääoma 2,5 milj. mk.) luo-

vutti laitokset, itse pysyen toimeenpanevana joh-

tajana; isännöitsijä on kapt. B. Jalander. —
J:n valmistuksen haarat nykyisin: konepaja
(758 puimakonetta, 247 hevoskiertoa, 1,383 silppu-

konetta, 20 myllylaitosta ja turbiinia y. m. 1909),

manufaktuuritakomo (1908 takeita 114 tonnia),

valimo (1908 valinteoksia 475 tonnia, joista kone-
valinteoksia 294 tonn.; valssi- ja putlauslaitokset

on lakkautettu). Masuunia varten nostettiin 1908
20 järvestä malmia 409,5 tonn. ja siinä valmis-
tetaan 1,200 tonnia valurautaa v:ssa. Kaikkien
edellämainittujen valmistusarvo 1908 642,000 mk.
Puuhiomossa (perust. 1906) valmistetaan koneel-

lista puuvanuketta n. 9,000 tonnia v:ssa. Pie-

nempiä laitoksia on höyrymylly, tiiliruukki, hiili-

uuneja, saha (valmistuskyky 8,000 standerttia

v:ssa). Laajoilla maatiloillaan, yhteensä 22,000

ha, Muuruveden, Kaavin, Nilsiän, Varpaisjärven,
Rautavaaran ja Juuan pitäjissä yhtiö harjoit-

taa metsänhoitoa ja maanviljelystä. Koskia yh-

tiö omistaa useita, suurin Juankoski. — Liiken-

nettä ylläpidetään kesällä vesitse Akonveden
rannalla olevalta Karjalankosken lastauspaikalta,

jonne on yhtiön omistama kapearaiteinen rauta-

tie; talvella jäitse Kuopioon ja maitse Siilinjär-

ven rautatienasemalle Kajaanin-Kuopion välillä.

— Työväestön lukumäärä vaihtelee eri vuoden-
aikoina 600-800 välillä. Asuu yhtiön rakennuk-
sissa; työväestön itsehoitama sairaskassa. — Lää-
käri, apteekki, postitoimisto, sälikölennätin, A. v.

Alfthanin rakennuttama seurahuone y. m.
E. E. K.

Juarez [hua'rep], Benito (1806-72), Meksi-
kon presidentti, syntyperältään intiaani : harjoitti

asianajajan tointa Oajacassa ja valittiin 1846

kongre.ssin jäseneksi. Oajacan kuvernöörinä 1848-

52 J. toimi tarmokkaasti kansanvali.stnksen edis-

tämiseksi ja maakunnan raha-asiain-hallinnon pa-

rantamiseksi ; ajettiin Santa Annan palattua

1853 maanpakoon. Alvarezin päästj^ä presidentiksi

J. tuli hänen oikeusministerikseen 1855, mutta
rupesi jo sam. v. Alvarezin luovuttua presidentin

toimesta uudelleen Oajacan kuvernööriksi; otti

huomattavalla tavalla osaa v:n 1857 valtiosään-

nön laatimiseen ja nimitettiin sam. v. korkeim-
man tuomioistuimen presidentiksi. Kun klerikaa-

linen puolue karkoitti presidentti Comonfortin

1858, tuli J:stä hallitusmuodon määräyksen mu-
kaan tasavallan presidentti. Hän asettui asumaan
Vera Cruziin ja julkaisi kirkon tilojen peruutta-
mista, uskonvapautta ja siviiliavioliittoa koske-
vat lait (1859). Kolme vuotta taisteltuaan pap-
pis- ja sotilaspuoluetta vastaan J. sai haltuunsa
pääkaupungin Mejicon ja valittiin kesäk. 1861
presidentiksi. Mutta kun hän vahvisti kongres-
sin päätöksen, että ulkomaille suoritettavien kor-
kojen maksu oli lakkautettava kahdeksi vuodeksi,
lähettivät Englanti, Espanja ja Ranska sotavä-
keä Meksikkoon. J:n onnistui kuitenkin huhtik.
1862 sopia kahden ensinmainitun vallan kanssa,
mutta ranskalaiset jäivät maahan ja huudattivat
Itävallan arkkiherttuan Maksimilianin huhtik.
1864 keisariksi. J:n täytyi paeta pohjoisiin val-

tioihin ja supistaa vastustus guerilla-sotaan. Mutta
ranskalaisten poistuttua 1866 J:n onnistui pa-
lauttaa valtansa entiselleen. Maksimilian joutui

vangiksi 1867 ja ammuttiin. J. hallitsi tämän jäl-

keen ensin diktaattorina ja sittemmin (1867 ja

1871) uudestaan valittuna presidenttinä. Hänen
täytyi kuolemaansa saakka taistella yhä uudistu-
via kapinoita vastaan. Hän oli epäilemättä Ame-
riikan espanjalaisten tasavaltojen kykenevimpiä
valtiomiehiä; häntä onkin sanottu Meksikon
Washingtoniksi. [Burke, „Life of Benito J."]

E. M-a.
Jub 1. Juha, D j u b a, yläjuoksun nimi 6 a-

n a 1 e. Italian Somali-maan ja Englannin Itä-

Afrikan rajajoki. Pääkulkusuunta eteläinen, pi-

tuus 1,500 km. Liikennemerkitys vähäinen: seu-

dut, joiden kautta J. virtaa, ovat, paitsi latvoilla,

erämaa- ja aroluontoisia; kulkukelpoisuus alkaa
vasta 2° 35' pohj. lev. matalille höyryille. Suun
edessä on särkkä, jolla vuoksen aikana 1,8 m vettä.

Suurin lisäjoki Webi Dau, vasemmalta. E. E. K.
Juba, Numidian kuninkaita. 1. J., kuningas

Hiempsal II: n poika. Sekaantui Pompejuksen ja

Caesarin väliseen sotaan. Tuhosi 49 e. Kr. kaksi

Caesarin legioonaa, joita Curio johti, mutta joutui

it.se tappiolle Thapsuksen luona (46) yhdessä

Pompejuksen kannattajain kanssa, minkä jälkeen

surmasi itsensä. — 2. J., edellisen poika; Caesar

vei hänet Roomaan, missä hän sai kasvatuksensa.

Augustus antoi hänelle osan isän valtakuntaa ta-

kaisin. Julkaisi maantieteellisiä ja historiallisia

kirjoituksia.

Jubal, 1 Moos. 4:n mukaan yksi Lamekin kol-

mesta pojasta, ,,musiikin keksijä".

Jubilate /-«'-/ (lat., = riemuitkaa), kolmas sun-

nuntai pääsiäisestä, Ps. 66i.

Jubileumi (lat. jiibilum = meluaminen, < hepr.

johel - soittotorvi) , riemujuhla.

Juchezer [juhhetser], miis., voimakas lyhyt

hoilahdus, jolla alppiseutulaiset yksinäisillä ret-

killään päästävät tunteensa kuuluville tahi ilmoit-

tavat toisilleen olinpaikkansa (vrt. J o d 1 e r ja

Joiku). J. alkaa hyvin korkeasta falsetti-

sävelestä ja liukuu siitä a.steettain tahi sointu-

hypyissä alaspäin. Tonaalisessa suhteessa j:t

ovat usein varsin mieltäkiinnittäviä. /. K.

Juda Halevi 1. (arab.) A b u-l-H a s a n i b n

Alläwi (n. 1085-1142), juutalainen runoilija

ja filosofi, oli syntyisin Kastiliasta ja sai pe-

rintätiedon mukaan surmansa beduiinin kädestä

Jerusalemin edustalla. n:n runoissa kuvastuu

juutalaisten syvä kansallis- ja marttyyriustunne,

samalla kuin ue muotonsa puolesta ovat malli-
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kelpoiset. Hänen Diväninsa julkaisivat Luzzatto
(1864) ja Brody (1901) ja saksaksi osittain kään-
sivät Geiger ja Heller y. m. (1893). Arabiaksi
dialogin muotoon kirjoitetun uskontofilosofisen

teoksen ,,alKhazari", jossa H. puolustaa uskonnon
ylivaltaa filosofiaan nähden, käänsivät saksaksi

Cassel (1869) ja Hirschfeld (1885). K. T-t.

Judaismi ks. Juutalaisuus.
Judas ks. Juudas.
Judea ks. J u u d e a.

Judeich, Johann Friedrich (1828-94)

,

saks. metsänhoitomies, Tharandtin metsäakate-
mian johtaja (1866-94), metsätalouden järjestely-

opin etevimpiä kehittäjiä. Julkaissut meilläkin

oppikirjana käytetyn ,,Die Forsteinrichtung"

(1871, 6:s painos 1904) ynnä yhdessä F. Nitschen

kanssa laajan, neliosaisen „Mitteleuropäische

Forstinsektenkunde", ollut vv. 1868-87 „Tharan-
der forstliches Jahrbuch" aikakauskirjan julkai-

sija. A. C.

Juden, Jaakko ks. Juteini, J.

Judex [-U-] (lat. < ;ms = oikeus ja rficere = sa-

noa), lainsäätäjä, tuomari, riidanratkaisija. — J.

ad quem appellatur, ylituomari, johon ve-

dotaan. J. a q u o, alituorrfari, jonka päätöksestä

vedotaan.

Judic [zydi'k], Anne (1850-1911), omaa su-

kuaan D a m i e n s, ransk. näyttelijätär ja ope-

retti-diiva, palveli ensin paitakaupassa, huomasi
pian teatterilahjansa ja pääsi Pariisin konserva-

toriin, missä opi.skeli Regnier'n johdolla laulua.

Esiintyi ensi kerran näyttämöllä Gymnase teatte-

rissa 1867, lauloi sitten kahvila-konserteissa, esiin-

tyi 1871 „Folies Bergeres"issä, kiinnitettiin sit-

temmin Offenbachin johtamaan Gaitö teatteriin

ja lopuksi Bouffes-Parisiens teatteriin. Hänen
loisto-osiaan olivat ,,Kaunis Helena", ,,P4richole",

,.Xiniche", ,,"Ronssotte" y. m. J. teki laajoja mat-
koja Euroopan eri maihin, m. m. Suomeen, ja

kävi usein toisella puolen Atlantin mainetta ja

kultaa noutamassa. J:n erikoisala oli kansan-
laulujen hieno ja huumorillinen esitys. Hänellä
oli myös taito luontevasti ja hienosti esittää

keveitäkin aiheita. J. H-l.

Judica (lat., = tuomitse), viides sunnuntai paas-

tossa, Ps. 4?)j.

Judicium [judi'-J (lat.), oikeudellinen tuomio;
arvostelu, arvostelukyky.

Judiisiumi ks. Judicium.
Judikkala, maatila Sääksmäellä. Sen vanhin

tunnettu omistaja oli v. 1573 Henrik Jöransson.
V. 1695 oli tilan perillisten joukossa Erik Blä-

fjeld, jonka suvulla se oli pitkät ajat. Kartanon
nimi kirjoitetaan nykyisin Jutikkala.

K. S.

Judinsalo, saari keskisessä Päijänteessä, kuu-
luu Kuhmoisten ja Luhangan kuntien alueeseen;

höyrylaivalaituri. K. S.

Judit, juutal. nainen, joka pelasti kotikaupun-
kinsa Betyluan, jota Nebukadnesarin sotapäällikkö

Holofernes piiritti, siten että meni vihollisten lei-

riin, kauneudellaan lumosi Holoferneksen ja tä-

män päihdyttyä silpoi häneltä pään hänen omalla

miekallansa, minkä perästä hänen joukkonsa kar-

koitettiin. J:n historia esitetään ,,Juditin kirja"

nimisessä romaanissa, joka todennäköisesti sepi-

tettiin makkabealaissotien aikana ja kreikaksi

käännettynä on säilynyt Raamatun apokryfis-

ten kirjain joukossa. K. T-t.

Judson [dzadssn], Adoniram (1788-1850),

amer. lähetyssaarnaaja. Yhdessä Sam. J. ilillsin

y. m. kanssa perustettuaan American Board-
seuran (1810) läksi J. tämän lähettinä Intiaan,

jossa Sirampurin baptistilähetyssaarnaajain vai-

kutuksesta kääntyi baptismiin. Perusti 1813
Ameriikan baptistisen lähetyksen Birmassa Taka-
Intiassa. Sanomattomain alkuvaikeuksien jäl-

keen sai lähetys vahvan jalansijan sekä birma-
laisten että varsinkin kareenien vuorikansan kes-

kuudessa, missä uhrautuvain ja tarmokasten ame-
riikkalaisten lähettien johtamat alkuasukaskris-

titvt suurella menestvksellä ovat toimineet.

V. P.

Juel [jfilj. 1. N i e 1 s J. (1629-97), Tanskan mai-
nehikkain merisankari, palveli nuorena de Ruyte-
rin johtamassa Hollannin laivastossa, sai keväällä

1676 johtoonsa ensimäisen Itämeren eskaaderin

ja valloitti Gotlannin. J:n suuriin ansioihin

katsomatta kuningas sittemmin uskoi Tanskan
laivaston ylipäällikkyyden holl. amiraalille Cor-

nelis Trompille, joka J:n avustamana voitti ami-

raali Creutzin johtamat ruotsalaiset ölannin edus-

talla kesäk. 1 p. 1676. Vuotta myöhemmin J. Moe-
nin edustalla löi ruots. amiraalin Sjöbladin es-

kaaderin, ja kun Ruotsin emälaivasto Henrik Hor-
nin johtamana purjehti Juutinraumaan, J., odot-

tamatta Trompin ja holl. laivaston tuloa, rohke-

asti antautui taisteluun paljoa voimakkaamman
vihollisensa kanssa, jonka hän heinäk. 1 p. 1677

ratkaisevasti löi Kogen lahdessa. Tästä merivoi-

tostaan, jolla ei ole vertaistaan Tanskan histo-

riassa, J. sai „amiraalikenraaliluutnantin" arvon.

Nimitettiin 1683 amiraliteetin presidentiksi, jossa

virassa oli vuoteen 1696, uutterasti kartuttaen ja

kehittäen maansa laivastoa sekä edistäen laivan-

rakennusta ja miehistön ammattitaitoa. [Giintel-

berg, „N. J., en historisk Skildring".] -Isk^n-.

2. Just J. (1664-1715), tansk. vara-amiraali,

oli 1709-11 lähettiläänä Venäjällä Pietari Suuren
luona, jonka suuren suosion hän saavutti, ja

kaatui 8 p. elok. 1715 Jasmundin taistelussa,

jossa johti etujoukkoa. Muistettava J. on erit-

täinkin sen tarkan, päiväkirjan muotoon laaditun

kertomuksen tähden, jonka hän palattuaan antoi

oleskelustansa Venäjällä ja joka on huomatta-

vimpia lähteitä Pietari Suuren ajan tuntemi-

seksi; painosta se ilmestyi vasta 1893 nimellä

„En rejse til Rusland under Tsar Peter, Dag-
bogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel".

K. G.

Juga ks. J u u k a.

Jugan (< ostj. ioyan- ioki), Tobolskiu lää-

nin Surgutin piirikunnassa Obiin etelästä la.ske-

van sivujoen nimitys. Se syntyy kahdesta latva-

haarasta. Suuresta J:sta ja Pienestä J:.sta. Asu-

tus J:n varsilla on puhtaasti ostjaakkilainen

paitsi kirkonkylässä, Juganskoessa, mihin on

asettunut jcku määrä venäläisiä. — Jugan sana

tavataan myöskin eräiden ostjaakkialueen yhdys-

peräisten joennimien jälkimäisenä osana, esim.

Trcmjugan (< ostj., = „jumala(n) joki"), Van-

ju()an (,,kapea joki") y. m. K. F. K.

Jugerum [ju-] (lat.), roomal. pintamitta, „au-

ranala", 240 room. jalkaa pitkä ja 120 jalkaa le-

veä, 28,800 room. neliöjalkaa = 2,518,88 m".

Juglans ks. Saksanpähkinä puu.
Jugorskij sar f-o'-], myös V a i g a t s i n

salmi, erottaa Venäjän pohjoisrannikolla olevan
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Vaigatsin saaren mantereesta. Pituus 47 km, le-

veys 3-16 km, syvyys 30-100 m. Läntisessä suussa
on satamapaikka Habarovo. E. E. K.
Jugra (ven. < syrj.), kansannimi (joskus

aluenimenäkin), esiintyy hist. lähteissä 18:nnelle
vuosis. asti. Sanaa on tavallisesti, mutta luultav.
väärin, pidetty samana kuin kansannimeä ngra

(=bysanttil. kirjailijain o/;';'oo/, slaav. ogriini;

esiintyy vanhemmassa muodossa vielä unkarilais-
ten nimessä). Yleensä on hyväksytty käsitys —
syrjäniläinen sanankäyttökin näyttää sitä tuke-
van — että j. alkujaan on merkinnyt nyk. ost-

jaakkien ja vogulien esi-isiä. Ven. lähteissä sana
ei kuitenkaan esiinny näin laajassa merkityk-
sessä; niissä j. tarkoittaa vain ostjaakki-voguli-
heimon pohjoisinta osaa. Ven. lähteissä j. mai-
nitaan ensi kerran n. s. Nestorin kronikassa,
sekä sen kansojenluettelossa että vuoden 1096
kohdalle asetetussa kertomuksessa erään novgo-
rodilaisen kauppiaan v. 1092 p e t s o r a-kansan luo

lähettämästä kaupparetkikunuasta. Kertomuksen
mukaan j. puhui venäläisille tuntematonta kieltä

ja asui „samojedin kanssa puoliyön maassa".
Sanamuoto näyttää osoittavan, että venäläisten
tapaama j. asui Euroopan puolella Uralia, nähtä-
västi Petsoran latvavesien ympärillä. (Ostjaakki-
vogulien euroopanpuolisuudesta on muitakin to-

disteita). Venäläisten retkikuntien ja ven. asu-

tuksen tunkeutuminen permiläismaihin aiheutti

kuitenkin jo varhain täällä muutoksia asutus-

oloihin, niin että jo v. 1364 venäläiset lähteet

esittävät j:n asuvaksi yksinomaan Siperian puo-
lella, pohjoisen Sosvan vesistössä ja ala-Obilla.

Silloinkin nimitys vielä tarkoittaa sekä ostjaak-
keja että voguleja. Myöhemmin j. lähteissä kiin-

tyy Sosvan seutuisten vogulien nimitykseksi, kun
ala-Obilla uudet nimitykset pääsevät käytäntöön.
Niinpä v. 1599 laaditun ,,Suuren kartan selitys-

kirjassa" sanotaan „kaupunkeja" Sygvalla ja Sos-

valla j :ksi (toisessa kohden asetetaan jugralaiset

kaupungit obdorskilaisten pohjoispuolelle, näi-

den ja „siperialaisten" kaupunkien välille).

Myöhemmin j. nimi ei enää esiinnykkään —
paitsi milloin esitys perustuu aikaisempiin tie-

donantoihin — ; sen tunkee syrjään ,,ostjaakki"
nimitys, jonka venäläiset omistivat kaikille j--hei-

raoisille, paitsi eteläisille voguleille, sen jälkeen

kuin he eteläistä tietä, pitkin Turaa tai Tavdaa
ja Tobolia olivat alkaneet tehdä retkiä jugralais-

maihin (aikaisempi tie oli kulkenut syrjänien

maan läpi pohjoiselle Sosvalle ja ala-Obille). J:n
oloista saamme lähteistä varsin vähäisiä ja epä-

luotettavia tietoja. Tiedämme, että maassa oli

runsaasti saatavana turkiksia, jotka juuri hou-
kuttelivatkin sinne venäläisiä, olipa sinne kul-

keutunut hopeaakin, jota usein pakkoveroksi
maksettiin. Siellä oli ,,kaupunkeja", s. o. puo-

lustuslaitteisia asumapaikkoja, jollaisten jälkiä

vieläkin tavataan. Kaupungeissa oli ,,ruhtinaita",

muutamissa nähtävästi useampiakin. Jonkinlai-

sen viittauksen asukasmäärään antaa eräs ker-

tomus vuodelta 1499, jolloin venäläiset valloit-

tivat Ljapinin ja 33 muuta kaupunkia vangiten
niissä 50 ruhtinasta ja 1,009 ,,parasta miestä".

J:n alistaminen venäläisten valtaan vaati pitkän
ajan. Tosin se mainitaan Novgorodin verolli-

sena jo 13:nnella vuosis., mutta mistään alamai-

suudesta ei silloin vielä ollut puhettakaan. Tältä

novgorodilaisajalta mainitaan lähteissä useita j:n

maahan tehtyjä verotusretkiä. Moskovan nous-
tua valtaan tehtiin näitä retkiä entistä suurem-
min joukoin. V. 1465 pari vankina Moskovaan
tuotua jugralaisruhtinasta, Kolpak ja Tetsik, sai,

veronmaksuun alistuttuaan, suuriruhtinaalta vah-
vistuksen ruhtinaanarvolleen, ja v. 1484 pako-
tettiin useat edellisenä vuonna voitetut ruhtinaat,
m. m. ,,jugralainen suuri ruhtinas" Moldan tule-

maan Moskovaan alistumistaan osoittamaan ja
veronmaksuun sitoutumaan. Tämänkin jälkeen
alamaisuus vielä oli vain nimellistä. Vasta kun
Jennakin valloitukset olivat panneet alun Sipe-
rian pysyvälle valtaukselle, alkoi ven. ylivalta
vakiintua j:nkin maassa, ja pysyväksi se tuli

etenkin Berezovin perustamisen (v. 1593) jälkeen.
J. nimi on meidän aikoihimme säilynyt myös

Venäjän keisarin arvonimessä (,,Velikij knjaz
jugorskij"), johon se liitettiin v:n 1500 paikoilla;
ensimäisenä sitä käytti Iivana Julma v. 1488 kir-

jeessään Unkarin kuninkaalle. J:n maa sai myös
oman vaakunan, joka nykyäänkin on sovitettuna
erääseen valtakunnan vaakunan sivukilpeen. Siinä
näkyy kaksi oikealta ja vasemmalta taivaan-
sinisistä pilvistä vastakkain ojentuvaa, purppu-
raan puettua kättä, kummassakin punainen kei-
häs, jotka keskenään muodostavat vinoristin.

E. F. K.
Jugria (Juharia, Juhria), jugran maan

(kirjallisuudessa esiintyvä) nimitys.

Jugurtha [-gu'-J (k. 104 e. Kr.), Numidian ku-
ninkaan Mastanabalin, Masinissan pojan, avioton
poika. J. kasvatettiin isänsä kuoltua setänsä ku-
ningas Micipsan hovissa ja lähetettiin roomalais-
ten leiriin Numantian edustalle oppimaan sota-

taitoa. Saadakseen J:sta tukea valtakunnalleen
Micipsa adopteerasi J:n ja teki hänet perillisek-

seen yhdessä poikiensa Adherbalin ja Hiempsalin
kanssa. Micipsan kuoltua 118 J. kavalasti sur-

mautti Hiempsalin 117 ja pakotti Adherbalin läh-

temään Eoomaan. Rikos jäi sittenkin rankaise-

matta, sillä J. oli runsaalla lahjomisella hankki-
nut itselleen paljon kannattajia Rooman senaatin

ja ylimystön keskuudesta. Sitä vastoin Numidia
senaatin välityksellä jaettiin J:n ja Adherbalin
kesken. Kuitenkin J. jälleen houkutteli Adher-
balin sotaan ja tappoi hänet valloitettuaan Cir-

tan 112. Nyt roomalaiset julistivat sodan 111,

mutta sotaa käytiin kauan laimeasti ja onnet-

tomasti etenkin J:n juonien ja lahjusten joh-

dosta. Vihdoin tuli ankara ja lahjomaton Q. Cte-

cilius Metellus (Numidicus) konsuliksi ja yli-

päälliköksi 109 ja hänen jälkeensä 107 C. Ma-
rius, joka vielä tarmokkaammin jatkoi sodan-

käyntiä. Lopuksi Mariuksen alipäällikkö L. Cor-

nelius Sulia taivutti J:n apen, Mauretanian ku-

ninkaan Boccliuksen kavaltamaan J:n roomalai-

sille 105. Mariuksen riemusaatossa 104 J. kul-

jetettiin poikinensa kahlehdittuna ja heitettiin

sitten valtiovankilan maanalaiseen holvikam-

mioon (Tullianumiin) kuolemaan nälkään ja vi-

luun. J. oli kylläkin lahjakas, mutta epäluotet-

tava, viekas ja verenhimoinen ja osasi taitavasti

käyttää hyväkseen roomalaisten eripuraisuutta ja

ahneutta. [Sallustius, ,,Bellum Jugurthinum"
(myös suom.).] K. J. H.

Juhana ks. Hoijan kreivi.
Juhana Peloton (1371-1419) Burgundin

herttua, Filip Rohkean poika, otti 1396 osaa un-

karilaisten taisteluun turkkilaisia vastaan; jou-

r
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tui vangiksi Nikopolin tappelussa, mutta lunas-

tettiin vapaaksi 9 kuukauden kuluttua. Isänsä

kuoltua tuli hänestä 1404 Burgundin herttua ja

vuoden kuluttua hän sai äitinsä perintönä Flan-

derin. Ranskan kuninkaan, heikkomielisen Kaarle

VI:n viimeisinä hallitusvuosina J- taisteli lakkaa-

matta Orleansin herttuan Ludvikin kanssa val-

lasta. V. 1407 hän salaa murhautti viimemaini-

tun, mutta herttua-vainajan puolue säilyi Ar-

maguacin kreivin johdolla ja ryhmittyi vähitellen

nuoren dauphinin (sittemmin Kaarle VII) ympä-
rille. Useita vuosia jatkui sisäistä sotaa näiden

kahden puolueen kesken. Englantilaiset käytti-

vät tilaisuutta hyväkseen ja hyökkäsivät 1415

Ranskaan. Sitten kun Armagnacin puolue oli

tullut voitetuksiAzincourfin luona, rupesi J., niin-

kuin kerran aikaisemminkin, petolliseen yhtey-

teen englantilaisten kanssa ja valtasi 1418 Parii-

sin. Pian hän kuitenkin koetti saada aikaan so-

vintoa vastustajiensa kanssa, mutta yhdyttyään
1419 dauphinin kanssa Montereau'n sillalla hän

sai surmansa tämän seuralaisilta. E- M-a.

Juhana Sokea (1296-1346), Böömin ku-

ningas, keisari Henrik VII: n Luksemburgilaisen

poika, sai 1310 naimisliiton kautta Böömin kruu-

nun. J. oli yritteliäs ja seikkailunhaluinen ruh-

tinas, jonka toimeliaisuutta ei ehkäissyt sekään,

että hän 1339 tuli sokeaksi. Isänsä kuoltua hän
ajoittain kannatti Ludvik Baierilaista Habsbur-
gin sukua vastaan ja vaikutti tuntuvasti Ludvi-

kin saavuttamaan Muhldorfin voittoon 1322 ; rii-

taantui sittemmin Ludvikin kanssa ja sai aikaan,

että hänen poikansa Kaarle valittiin (1346) Lud-
vikin vastakuninkaaksi ; hankki Böömille takai-

sin Yli-Lausitzin ja yhdisti siihen Sleesian 1327-

29 ; auttoi saks. ritarikuntaa Puolaa vastaan

;

mentyään 1334 naimisiin Bourbon'in Beatrixin

kanssa oli läheisissä suhteissa Ranskaan, jota

lähti auttamaan sodassa Englantia vastaan ; kaa-

tui Crecyn tappelussa 1346. J. F.

Juhana Maaton (engl. John Lackland)
(1167-1216), Englannin kuningas (1199-1216).

Hän teki veljensä Rikardin (Leijonamielen) kanssa

kapinan isäänsä Henrik II :ta vastaan vähää ennen
tämän kuolemaa ja Rikardin ollessa ristiretkellä

hän rupesi juonittelemaan häntä vastaan ja teki

Ranskan Filip Augustin kanssa liiton Rikardin
kukistamiseksi; kotiin palattuaan tämä kuiten-

kin antoi hauelle anteeksi ja nimitti hänet seu-

raajakseen syrjäyttäen J:n vanhemman veljen

Gottfrid-vainajan pojan Arthurin oikeudet. J.

oli epäilemättä kelvottomin kaikista Englannin
kuninkaista, esiintyi raa'asti ja tyrannillisesti

eikä kunnioittanut Jumalaa eikä ihmisiä. Hän
joutui heti sotaan Filip Augustin kanssa, joka

kuitenkin 1200 tunnusti hänet kuninkaaksi.

Mutta kun J. ei saapunut Filip Augustin lääni-

oikeuteen vastaamaan Poitou'n aatelismiesten syy-

töksiin, julistutti Filip August hänet menettä-
neeksi ranskalaiset läänityksensä. Yhdessä Arthu-
rin kanssa Filip August hyökkäsi tämän jälkeen

Normandiaan, mutta J. sai Arthurin valtaansa

ja luultavasti mestautti hänet 1203; Filip sitä-

vastoin valtasi Normandian, Mainen, Anjou'n ja

Tourainen sekä osan Poitou'ta, niin että J:lle

jäi ransk. läänityksistään ainoastaan Aqvitania.

Paavin kanssa J. joutui riitaan Canterburyn
arkkipiispanviran asettamisesta. J. ei hyväksy-
nyt Innocentius III:n virkaan vahvistamaa Step-

hen Langtonia, minkä johdosta Innocentius ju-

listi 1208 hänen maansa interdiktiin ja vuoden
kuluttua J. itse julistettiin pannaan. Kun J.

ei heti alistunut, vaan lisäksi vielä anasti kirkon
omaisuuttakin, niin Innocentius julisti J:n ero-

tetuksi ja tarjosi hänen kruununsa Filip Augus-
tille. Kun tämä ryhtyi valmistamaan sotaa, nöyr-

tyi J., julisti Englannin ja Irlannin paavin
omiksi tunnustaen hänet lääniherrakseen ja lu-

vaten suorittaa hänelle vuotuista veroa (1213).

Kohta tämän jälkeen J. joutui taisteluun omien
alamaistensa kanssa, joita hän oli rasittanut ve-

roilla ja mielivaltaisella hallituksella. Kun hän
näet, tehtyänsä sotaretken Ranskan kuningasta
vastaan (1214), vaati ylimääräistä kilpiveroa

(scutagia) paroneilta, tekivät nämä suuren liiton

häntä vastaan ja pakottivat hänet allekirjoit-

tamaan kesäk. 15 p. 1215 suuren vap.iuskirjan

(Magna Charta Libertatum ks. Englanti,
historia). Mutta J. oli allekirjoittanut sen

ainoastaan pelosta. Saatuaan paavin vapautta-

maan itsensä valastaan hän ryhtyi sotaan paro-

neja vastaan ja kävi sitä sellaisella menestyk-

sellä, että paronit olivat pakotetut pyytämään
apua Filip Augustilta ja tarjoamaan hänen van-

himmalle pojalleen Ludvikille Englannin kruu-

nua. Tämä jo nousikin maihin Englannissa tou-

kok. 1216, mutta ennen ratkaisevaa ottelua J.

kuoli. Lisänimensä ,,maaton" hän sai isältänsä,

koska hän ei, niinkuin hänen vanhemmat vel-

jensä, ollut saanut tältä suuria läänityksiä. J:n
tytär Isabella oli naimisissa keisari Fredrik II: n

kanssa. [Norgate, „John Lackland".] E. M-a.

Juhana (saks. Johann), Itävallan
arkkiherttuoita. 1. J. (Johann Baptist
Joseph Fabian Sebastian) (1782-1859),

Frans II: n veli, taisteli jo 18-vuotiaana Baierissa

Moreau'n johtamia ranskalaisia vastaan. Ampfin-
gin luona J. jouluk 1 p. 1800 sai heistä pyrron-

voiton, jolta hänen karsimansa Hohenliudenin tap-

pio kaksi päivää myöhemmin riisti kaiken merki-

tyksen. Kolmannen, Ranskaa vastaan suunnatun
liittokunnan muodostuttua J. määrättiin joukkoi-

neen puolustamaan Tyrolia, josta hänen kuitenkin,

V. Mackin armeian Uimissa lokak. 17 p. 1805 hei-

tettyä aseensa, täytyi poistua. Häneen uskolli-

suuden ja luottamuksen sitein kiintyneitä tyroli-

laisia J., jonka kanssa rahvaan johtomiehet oli-

vat vuorovaikutuksessa, kiihotti ja rohkaisi va-

paudentaisteluun. Saatuaan johtoonsa eteläisen

armeian J. huhtik. 1809 Venetsiassa menestykselli-

sesti taisteli Eugen Beauharnais'ta vastaan (Por-

denonen, Sacilen ja Caldieron voitot huhtik. 15,

16, 29 ja 30 p.), kunnes ne tappiot, mitkä Napo-

leon I ja Davoust Baierissa tuottivat arkkihert-

tua Kaarlelle, pakottivat J:n peräytymään Länsi- j
Unkariin. Siitä lähtien onni oli J:lle vastainen; M
hänet lyötiin Ponte della Priulan luona itäi- m

sessä Venetsiassa (toidcok. 8 p.) ja sittemmin Gyö-

rin (Raabin) edustalla Unkarissa (kesäk. 14 p.),

ja kun hän vähiin sulaneine joukkoineen riensi

Wagramissa taistelevan arkkiherttua Kaarlen
avuksi, ennätti hän perille vasta kun taistelu jo flL
oli ratkaistu (heinäk. 6 p. 1809). ^f

Napoleonin kukistuttua J. eleli kolme vuosi-

kymmentä loitolla vaitioelämästä ja sotatoimista,

kunnes iielmikuun vallankumouksen jälkeen hä-

nen nimensä, joskin lyhj^eksi aikaa, piirtyy Sak-

san historian lehdille. Tuntien hänen saksalais-
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kansallisen ja kansanomaisen katsantokantansa
Frankfurtin kansalliskokous kesäk. 29 p. 1848
suurella ääntenenemmistöllä valitsi J:n Saksan
valtakunnanhoitajaksi, josta toimesta hän kuiten-
kin, tuskaantuneena kaikista tämän arkaluontoi-
sen tehtävän aiheuttamista vaikeuksista ja vas-
toinkäynneistä, jo jouluk. 20 p. 1849 luopui.
[Schlossar, ,,Erzherzog J. von österreich"; v.

Zwiedineck-Sudenhorst, ,,Erzherzog J. im Feld-
zuge von 1809".] -Iskm-.

2. J. (Johann Nepomuk Salvator)
(1852-91), Toscanan prinssi, Toscanan suurhert-
tuan Leopold II:'n nuorin poika, oli korkeissa
sotilasviroissa, 1879-83 divisioonan päällikkönä
Pressburgissa, mutta siirrettiin sotilasviranomais-
ten tyytymättömyyttä herättäneen kirjoituksensa
„Drill oder Erziehung" (1883) johdosta saman-
laiseen toimeen Linziin; menetti tämän viran
1887 syystä että oli omin päin ruvennut tavoit-

telemaan Bulgaarian valtaistuinta; luopui 1889
ruhtinaallisesta arvostaan ja otti nimekseen J o-

hann Orth; lähti varustamallaan kauppalai-
valla Etelä-Ameriikkaan, mutta hukkui toden-
näköisesti tämän mantereen etelärannalla ; siitä

huolimatta näkyy sanomalehdissä yhä vieläkin
silloin tällöin kertomuksia, että hän on elossa

;

on julkaissut paitsi sotatieteellisiä kirjoituksia
spiritismiä vastustavan ,,Einblicke in den Spi-

ritismus". J. F.

Juhana (port. Joao), Portugalin kunin-
kaita. 1. J. I Avioton 1. Suuri (1357-1433),

kuninkaana 1385-1433, Pietari I:n avioton poika;

pelasti Portugalin tulemasta yhdistetyksi Kasti-

llaan voittamalla espanjalaiset Aljubarotan luona
1385. J. valloitti Ceutan 1415; hänen poikansa
oli Henrik Purjehtija. — 2. J. II Täydelli-
nen (1455-95), kuninkaana 1481-95. Hänen aika-

naan B. Diaz suoritti onnellisesti tutkimusretken
pitkin Afrikan länsirannikkoa, purjehtimalla
Hyvän toivon niemen ympäri, jolle J. antoi tä-

män nimen ; valloitti Tangerin; haki tukea por-

varistosta ja muserti aateliston vallan. — 3.

J. III (1502-57), kuninkaana 1521-57; Emanuel
Suuren poika; nai Katariinan, Kaarle V:n sisa-

ren. J. edisti Aasian kauppaa, joka kukoisti

suurten löytöretkien jälkeen, ja otti takavarik-

koon hengellisten ritarikuntien tilat; siitä huo-

limatta kirkko sai entistä suuremman vallan ja

inkvisitsioni tuli käytäntöön.— 4. J. IV (1604-56),

kuninkaana 1640-56, alkuaan Braganzan herttua

ja Braganzan hallitsijasuvun perustaja. J. va-

pautti Portugalin espanjalaisten herruudesta 1640

ja huudettiin kuninkaaksi. Hänen aikanaan Cey-

lon joutui hollantilaisille, joiden kuitenkin täy-

tyi luopua Brasiliassa tekemistään valloituksista;

Intian kauppa tuli kokonaan tuhotuksi ja siirtyi

vähitellen englantilaisten käsiin. J. oli tunnettu

soitannollisista harrastuksistaan. — 5. J. VI
(1767-1826), kuninkaana 1816-26, Pietari III:n

ja Maria I:n poika. V:sta 1792 mielisairaan

äitinsä sijaishallitsija. Kun Napoleon 1807 val-

tasi Portugalin, pakeni J. Brasiliaan ja antoi,

sittenkuin ranskalaiset oli karkoitettu, englanti-

laisen marsalkka Beresfordin johtaa maan asioita,

kunnes vuoden 1820:n kapina pakotti tämän
lähtemään maasta. J. palasi 1821 Portugaliin ja

vannoi 1822 pitävänsä pyhänä Espanjan v:n 1812

valtiosäännön mukaisen hallitusmuodon. Hänen
poikansa Dom Miguel koetti yhdessä vallanhimoi-

.sen äitinsä Charlottan kanssa vallata hallituksen
1824, mutta ajettiin maanpakoon; toinen poika
Pedro tuli keisariksi Brasiliassa, joka oli erot-

tautunut emämaasta 1822. E. M -a.

Juhana (puol. Jan), Puolan kuninkaita.
1. Juhana II Kasimir (1609-72), kunin-

kaana 1648-68, Puolan ja Ruotsin kuninkaan
Sigismundin poika, sai vaillinaisen, kiihkokato-
lisen kasvatuksen. V. 1643 J. rupesi vastoin vel-

jensä Vladislavin tahtoa noviisiksi jesuiittain

veljeskuntaan ja sai 1646 kardinaalin arvon,
mutta erosi jo sam. v. veljeskunnasta; seur.

v. hän luopui myös kardinaalinarvostaan. Vel-

jensä Vladislavin kuoltua (1648) J. valittiin

Puolan kuninkaaksi samoilla ehdoilla kuin aikoi-

naan Vladislav, jonka lesken, Gonzaga-Neversin
Marie Louisen kanssa hän meni naimisiin. Hä-
nen hallitusaikansa kului taisteluihin ulkonaisia

ja sisällisiä vihollisia vastaan. Jo Vladislavin

eläessä alkanut kasakka- ja tataarilaissota laa-

jeni, Vähän-Venäjän antauduttua tsaari Aleksein

valtaan (1654), Puolan ja Venäjän väliseksi so-

daksi. Kun vielä Euotsin kuningas Kaarle X
Kustaa hyökkäsi Puolaan, ja Preussin vasalli-

herttua, Brandenburgin „suuri vaaliruhtinas",

luopui J:sta, alkoi Puolan olemassaolo olla va-

kavasti uhattuna. Tarmokkaan puolisonsa tuke-

mana J. kokosi valtakuntansa voimat, mutta jou-

tui tappiolle kuuluisassa kolmipäiväisessä tais-

telussa Varsovan luona heinäk. 1656. Tanskan,
Alankomaiden, Venäjän ja Saksan keisarin yh-

dyttyä Euotsia vastaan ja J:n tehtyä sovinnon

suuren vaaliruhtinaan kanssa päästämällä hänet

vasalliudestaan (1657), Puola kuitenkin vapautui

pahimmasta vaarasta. Ruotsin kanssa tehtiin

rauha Olivassa 1660, jolloin J:n täytyi luopua

vaatimuksistaan Liivinmaahan ja Ruotsin kruu-

nuun. Sotaa Venäjää vastaan jatkui edelleen ja

Andrusovon rauhassa 1667 J:n oli pakko tsaa-

rille luovuttaa Dneprin itäpuolisia alueita. Puo-

lan sisälliset olot olivat sillä välin käyneet yhä
sekasortoisemmiksi. Eripuraisuus puhkesi huip-

puunsa, kun vehkeilevä kuningatar ryhtyi aja-

maan ranskalaisen prinssin valitsemista Puolan
kruununperilliseksi ja siten nosti suuren osan

aatelistoa suurmarsalkka Lubomirski'n johdolla

ankaraan vastarintaan. V. 1665 puhkesi sisäl-

linen sota, jossa J. kärsi kovan tappion (heinäk.

1666) ja jonka tuloksena oli että hänen täytyi

taipua aateliston vaatimukseen vapaan vaalioikeu-

den säilyttämisestä. J:n asema kävi, Ranskan
yhä jatkuvien taivuttelujen ja aateliston tyyty-

mättömyyden ristiaallokossa, varsinkin kun syn-

tyi uusia ulkonaisia vaikeuksia, niin sietämättö-

mäksi, että hän katsoi parhaaksi luopua kruu-

nustaan (syysk. 1668). V. 1669 hän siirtyi Rans-

kaan. Häneen sammui miespuolelta Vaasan hal-

litsijasuku Puolassa.

2. J. III S o b i e s k i (1629-96), hallitsi 1674-96,

kuuluisaa puolal. ylimyssukua, sai huolelli-sen so-

tilaskasvatuksen ja otti osaa sotiin 1650- ja 1660-

luvuilla. Kuningatar Marie Louise houkutteli hä-

net korkeita arvoasemia lupaamalla ranskalais-

vehkeitään kannattamaan; samaan suuntaan veti

häntä hänen rakkaussuhteensa erääseen ranska-

laiseen hovinaiseen, Marie Casimireen (Marysien-

kaan), jonka kanssa hän meni naimisiin 1665.

Viimemain. v. hänet nimitettiin suurmarsalkaksi,

1667 sotahetmaniksi ja 1668 suurhetmaniksi. So-
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dassa Turkkia ja tataarilaisia vastaan hän toi-

minnallaan joutui kansansa yleiseen suosioon.

Juhana Kasimirin luovuttua 1668 hän ei tahto-

nut kuninkaan vaalissa kilpailla ranskalaispuo-

lueen ehdokasta vastaan ; valituksi tuli verraten
vähäpätöinen ylimys Mikael Wisniowiecki. J.

johti edelleen sotaa Turkkia vastaan hyvin ur-

hoollisesti, voimatta kuitenkaan estää Podoliaa

joutumasta turkkilaisten käsiin (1672). Vasta
1673 hän sai valtiopäivät ryhtymään tarmok-
kaampiin varustuksiin hänen laatimansa suuren-

moisen sotasuunnitelman mukaisesti. J. sai nyt
turkkilaisista loistavan voiton Chotinin luona

(1673). Valittuna Mikaelin kuoltua kuninkaaksi
(toukok. 1674) hän menestyksellä jatkoi sotaa

saavuttaen uuden huomattavan voiton Lembergin
luona 1675; seur. v. vihdoin tehtiin rauha muu-
tamalvsi vuodeksi. Ulkopolitiikassaan J. edelleen

oli Kanskan puolella, mutta turkkilaisten hyök-

käys keisaria vastaan saattoi hänet Puolan ja

Itävallan yhteisten etujen vuoksi liittymään kei-

sariin. Syksyllä 1683 hän riensi turkkilaisten

ahdistamaa 'NVieniä auttamaan ja saikin parit-

tajat työnnetyksi takaisin (syysk. 12 p:nä 1683).

Tämä hänen elämänsä loistavin teko hankki hä-

nelle koko kristikunnan sankarin maineen. Sodan
jatko samoin kuin sota Venäjää vastaan kävivät

jälleen huonommin: Moskovan rauhassa 1686 oli

Venäjälle lopullisesti luovutettava itäinen Uk-
raina y. m. Sisälliset olot tuottivat J:lle paljon

huolta, hänen kun oli lakkaamatta taisteleminen

aateliston juonia vastaan, joihin lisäksi hänen
oma puolisonsakin otti osaa. [K. Waliszewski,
,,Marysienka".] K. B:dt.

Juhana Hyvä (1319-64), Ranskan kunin-

kaana 13.50-64, Filip VI :n Valois'n poika. J. oli

urhoollinen ja ritarillinen, mutta tuhlaavainen

ja ajattelematon hallitsija; riitaantui säätyjen

kanssa, jotka 1355 pakottivat hänen luovuttamaan
finanssihallinnon niiden käsiin, kärsi engl.-ransk.

vallanperimyssodan aikana Poitiers'n luona 1356

suuren tappion ja joutui itse vangiksi. Bretigny'n

rauhassa 1360 hän pääsi vapaaksi, mutta hänen
täytyi jättää eräs nuorempi poikansa panttivan-

giksi. Kun tämä pakeni, palasi ritarillinen ku-

ningas takaisin Englantiin vankeuteen ja eleli

Lontoossa kuolemaansa asti, kuluttaen aikaansa
ritarileikeillä ja pilventakaisilla ristiretkisuunni-

telmilla. — J. laski perustan uudelle Burgundin
lierttuakunnalle lahioittamalla nuorimmalle pojal-

leen Filip Rohkealle Burgundin 1363. E. Ma.
Juhana, Ruotsin kuninkaita.

1. J. I Sverkerinpoika (1201-22), ku-

ninkaana 1216-22, Sverker-suvun viimeinen hal-

litsija. Tunnettu alttiudestaan kirkkoa kohtaan.

Hänen aikanaan rupesivat ruotsalaiset, jotka si-

sällisten taistelujen vuoksi Sverkerin ja Eerikin

sukujen välillä eivät pitkään aikaan olleet voi-

neet jatkaa Eerik Pyhän ri.stityötä idässä, jälleen

kääntämään huomiotansa suomalaisten käännyt-
tämiseen. Jo hänen edeltäjälleen, Eerik Knuutin-
pojalle, paavi cli, pari päivää ennen hänen kuo-
lemaansa 1216, vahvistanut omistusoikeuden siihen

maahan, jonka hänen esi-isänsä olivat pakanain
käsistä rii.stäneet sekä oikeuden sinne perustaa

yhden tai kaksi hiippakuntaa, joiden piti kuulua
Upsalan arkkihiippakuntaan. Itse teki J. 1220.

kilpaillen Tanskan kuninkaan kanssa, ristiretken

Viroon, joka ei kuitenkaan onnistunut. J. W. R.

Juhana III.

2. J. II ks. Hannu.
3. J. III (1537-92), syntyi Kustaa Vaasan

toisesta avioliitosta Margareeta Lejonhufvudin
kanssa 21 p. jouluk.

1537. Jo pienuudes-

taan pitäen hän oli

isänsä lempipoika,

mikä seikka kat-

keroitti Eerikin
mieltä, ja siten oli

jo varhain eripurai-

suuden siemen kyl-

vetty veljesten vä-

lille. J. sai hy%'än

kasvatuksen, oppi
kreikkaa, latinaa,

^ekä uudemmista kie-

listä saksaa, rans-

kaa, italiaa vieläpä

jonkunverran eng-

lannin ja suomen
kieltäkin. Kustaa I:n isällinen suosio osoittau-

tui entistä huomattavammin 1556, jolloin Suo-
men herttuakunta perustettiin. J. sai silloin Var-
sinais-Suomen, Kokemäen-kartanon läänin ja

Ahvenanmaan läänitykseksi itselleen ja perilli-

silleen. Seur. V. siihen vielä lisättiin Raaseporin
lääni sekä Vihdin ja Lopen pitäjät. Suomen
herttuana J. asui tavallisesti Turunlinnassa,
mutta joskus hän oleskeli Ulvilan kuninkaan-
kartanossa lähellä Poria. Siellä ollen hän mää-
räsi 1558 Ulvilan asukkaat muuttamaan Poriin.

Vaikka J:n vaikutusvalta Suomessa oli sangen
laaja, ei se tyydyttänyt hänen kunnianhimoista
luounettansa. Hän hautoi mielessään alueensa
lisäämistä saksalaisten ritarien hajoavan vallan

kustannuksella Liivi nmaalla, mutta Kustaa Vaa-
san varovainen politiikka cli hänelle esteenä.

Mahdollista on, että J:n mielessä kangasti itse-

näinen Suonien herttuakunta, johon kuuluisi

alueita Suomenlahden eteläpuoleltakin. Hän ryh-

tyi keskustelemaan avioliitosta Puolan kunin-
kaan Sigismund Augustin sisaren kanssa, ja vas-

toin Eerik XIV: n kieltoa hän vietti häänsä
Katariina Jagellonican kanssa Vilnassa 4 p.

lokak. 1562. Häiden jälkeen sovittiin Katariinan
myötäjäisistä ja huomenlahjasta, mutta samalla
J. lainasi langollensa Sigismund Augustille

120,000 taaleria ja sai niiden pantiksi 7 linnaa

Liivissä. Tämä teko oli sitä arveluttavampi, kun
ilmi sota riehui Ruotsin ja Puolan välillä. Jou-

lun aikaan 1562 J. saapuu Turkuun puolisonsa

kera, mutta suhde Eerikin ja J:n välillä uhkaa
kokonaan murtua. Keväällä kuningas vaati hert-

tuaa luopumaan kaikista Liivin linnoista ja lä-

hettämään sotaväkensä Puolaa vastaan. Herttuan
täytyi viimein mukautua. Mutta jo sitä ennen
sattui eräs tapaus, joka lopullisesti rikkoi ku-

ninkaan ja herttuan välit. Muuan suom. aatelis-

mies Juhana Pärttylinpoika vangittiin Ruotsissa

syytettynä yllytyksestä kapinaan herttuan puo-

lesta. J. sai käskyn saapua Tukholmaan vas-

taamaan teoistansa kuninkaan ja säätyjen edessä,

mutta kun hän ei saapunut, julistivat valtio-

päivät hänet valtionkavaltajaksi 7 p. kesäk. 1563.

J. rupesi nyt ajattelemaan puolustautumista. Kun
Heikiumessun aikana rahvasta kokoontui Tur-

kuun, piti herttua talonpojille puheen suomeksi
kehoittaen heitä auttamaan herttuaansa. Kansa
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kyllä huusikin suostumustansa, mutta toden tul-

len ei lupauksesta paljonkaan apua ollut. Kesä-
kuun puolivälissä antaa Eerik XIV määräyksen,
että sotajoukko on lähetettävä Suomeen herttuaa
vastaan. Kuukautta myöhemmin ryhdytään pii-

rittämään Turun linnaa ja lyhyen piirityksen
jälkeen J. antautui 12 p. elok. 1563. J. viedään
Ruotsiin, jossa hän tuomitaan kuolemaan, mutta
armahdetaan vankeuteen Gripsholman linnaan,
jossa oli 4 vuotta vankeudessa, kunnes 1567 las-

kettiin vapaaksi. Jo seur. v. tapahtuu Juhana
ja Kaarle herttuain kapina, 29 p. syysk. 1568
J. huudetaan kuflinkaaksi.

J:n kruunu oli kalliisti ostettu, sillä hänen
täytyi suurilla etuoikeuksilla palkita ylimykset,
jotka olivat Eerik XIV: n kukistamisessa tar-
mokkaasti toimineet. Niinpä ratsupalvelusta lie-

vennettiin ja perustus laskettiin perinnölliselle

aatelille 1569.

J. oli hallituksensa alussa vaikeassa asemassa.
Hän ei voinut jatkaa Eerik XIV: n ulkopoli-
tiikkaa s. o. olla sodassa Tanskan ja Puolan
kanssa sekä ylläpitää rauhaa Venäjän kanssa.
Siksipä solmittiin Tanskan ja Lyypekin kanssa
rauha Stettinissä 1570. Siinä määrätyt Elfsborgin
lunnaat tulivat Ruotsille raskaaksi maksaa, ja

n. s. hopeavero täytyi sen takia määrätä yli

valtakunnan 1571. Sota Puolan kanssa lakkasi
itsestään, olihan sen kuningas J:n lanko, mutta
'\''enäjää vastaan sota leimahti uuteen liekkiin.

J. on yhtä epäluuloinen ja arka vallastaan kuin
konsanaan Kustaa Vaasa. Hän on valmis ja no-

peakin tekemään suunnitelmia, mutta hänellä ei

ole kestävyyttä niitä toimeenpanemaan; ainoas-

taan rahasaataviensa perimisessä hän on sangen
tiukka ja väsymätön. Mutta Kustaa Vaasan po-

liittinen selvänäköisyys ja varovaisuus puuttuu
kokonaan J:lta. — J:n pyrkimyksenä oli palaut-

taa ensimäisten vuosisatain kirkolliset olot ja

tältä pohjalta saada aikaan lähentymistä pro-

testanttisuuden ja katolisen kirkon välillä. Lo-
pulta hän oli valmis eräillä ehdoilla ja rajoi-

tuksilla palauttamaan katolisen uskonnon Ruot-
siin (ks. Liturginen riita). Toiset histo-

rioitsijat ovat väittäneet, että J:aa johti näissä

yrityksissä .syvä uskonnollinen tunne, mutta toi-

set asettavat siinä määrääväksi taloudelliset näkö-
kohdat. Varma onkin, ettei J. olisi suosinut

katolisuutta ilman poliittisia ja taloudellisia

etuja. Poliittiset laskelmat saattoivat hänet kas-

vattamaan poikansa katoliseksi ja samanlaiset

vaikuttimet aiheuttivat muutenkin hänen esiin-

tymisensä. Katolisuus ei kuitenkaan saanut van-

kempaa jalansijaa Ruotsissa ja Katariina Jagel-

lonican kuoltua J:n katolinen into jäähtyi. Sitä

«nnen J. oli jo huomannut, ettei hän katolisilla

harrastuksillaan voinut helpottaa rahasaataviensa
perimistä Puolassa ja Napolissa.

J. III: n hallitus ei ole voinut tuottaa hänelle

jälkimaailman ihailua. Kun hän 1577 antoi myr-
kyttämällä lopettaa veljensä Eerikin päivät, niin

liittyi häneen lähtemättömästi veljenmurhaajan
häpeä. Tämän jälkeen hän alkoi pelätä veljeänsä

Kaarle herttuaa ja pitkällinen riita alkoi kunin-

kaallisista oikeuksista herttuakunnassa. Se päät-

tyi lopulla herttuan eduksi. Kun J. tahtoi li-

turgiansa kautta juurruttaa jumalanpalvelukseen

katolisia menoja, niin syntyi vastustusta yli

maan.

47. III. Painettu »/g 11.

Ulkoisista asioista oli Liivin kysymys huo-
lestuttavin. Venäjän suuret sotalaumat samosivat
Liiviin ja varsinkin Tallinna sai kokea monta
tulikoetusta. Mutta sodan onni kääntyi myötäi-
seksi, kun Puolakin lähetti joukkonsa Moskovaa
vastaan. Siihen aikaan Ruotsin soturit tekivät
voittoisia retkiä Pontus de la Gardien johdolla.
Näiden onnellisten sotaretkien johdosta Suomi
sai suuriruhtinaskunnan nimen 1581 ; J. teki tä-
män suututtaakseen Moskovan suuriruhtinasta ja
tyydyttääkseen omaa turhamielisyyttään, mutta
tällä teolla on kuitenkin ollut huomattava merki-
tys Suomen historiassa.

Vaikka onnellinen sodankäynti oli hetkeksi
verhonnut Ruotsin liput voiton laakereilla, niin
se kuitenkin ajan pitkään muuttui valtakunnalle
suureksi rasitukseksi. Siitä johtui raskas vero-
taakka, yhä uusia ylimääräisiä veroja ja seka-
sorto hallintoon; Suomessa varsinkin olivat epä-
kohdat räikeät. Tuomarinvirat olivat kelvotto-
main lainlukijain käsissä. Olojen kurjuutta todis-

taa sekin, että paljo suomalaisia siirtyi Verm-
lannin metsiin, jossa heille vähäksi aikaa oli lu-

vattu verovapaus. Talonpojat valittivat kyllä hä-
täänsä, mutta usein valittajat saivat kuolla näl-

kään hallituksen va.stausta odotellessaan. Epä-
järjestystä virkakoneistossa vallitsi koko valta-

kunnassa. Sihteerihallituksessa oli keskinkertai-
sia kykyjä, päätökset joutuivat hitaasti, mutta
niiden toimeenpanosta ei kukaan pitänyt huolta.

V. 1587 valitaan J:n poika Sigismund Puolan
kuninkaaksi, jota arvoa J. 1573 ja 1575 turhaan
oli tavoitellut. Mutta tästä johtui täydellinen
murros kuninkaan ja ruots. suuraatelin välillä.

Kun J. näet 1589 kohtasi Sigismundin Tallin-

nassa, tahtoi hän viedä poikansa takaisin Ruot-
siin, mutta ruotsalaiset ja puolalaiset ylimykset
vastustivat koko tuumaa niin että se raukesi.

Seurauksena siitä oli, että J. alkoi kovasti ah-

distaa Tallinnassa olleita Ruotsin herroja. Tämä
ristiriita pakotti kuninkaan sopimaan Kaarle
herttuan kanssa. Epäsuosioon joutuneet valtaneu-
vokset vangittiin, erotettiin viroistaan ja lääni-

tykset otettiin heiltä pois. Tämän jälkeen kuningas
katsoi tarpeelliseksi vahvistaa kruununperimys-
säännön, jonka säädyt perintö-yhdistyksellä uu-

distivat 1590 Juhanan ja Kaarlen perillisille,

määräten vielä, että naimattomilla prinsessoilla-

kin oli oikeus kruunuun.
J:n elämän ja hallituksen päätapahtumien rin-

nalla ei voi jättää mainitsematta muutamaa ku-

ninkaan harrastusta. J. antoi arvoa taiteelle ja

erittäinkin rakennustaiteen alalla hän sai aikaan

sellaista, joka on Ruotsin parasta 16:nnella vuosi-

sadalla. Eritoten linnojen rakentamisessa on ku-

ninkaan ansio suuri. Tukholman linnassa tehtiin

perinpohjaisia muutoksia, Upsalan linna raken-

nettiin Franciscus Pah r in suunnitelmain mukaan.
Svartsjötä, Kalmarin linnaa, Vadstenaa y. m. lin-

noja luidistettiin, niinikään Suomessa Viipurissa,

Hämeen- ja Savonlinnassa toimitettiin huomatta-

via korjaustöitä. Upsalan kirkkoa kaunisteltiin,

Riddarholmin kirkko rakennettiin uudestaan ja

Turun kirkkoon tehtiin uusi kuori j. n. e.

J. III kuoli Tukholmassa 17 p. marrask. 1592.

Hän oli kaksi kertaa naimisissa. Ensimäisestä

avioliitosta Katariina Jagellonican
kanssa syntyivät Isabella, Sigismund (s. 1566) ja

Anna. Toisen puolisonsa Gunilla Bjelken
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kanssa J. vietti häät 1585 ja tästä avioliitosta

syntyi 1589 Juhana herttua. [Girs. .,Konung Jo-

han den III:s Chrönika" ; Bomansson, „Hertig
Johan och hans tid".] K. K:nen.
Juhana (Johann) Nepomuk Maria

Joseph, Saksin kuningas (1801-73), hallitsi

1854-73, oli aikansa oppineimpia ruhtinaita, jul-

kaisi, käyttäen salanimeä „Philalethes", 1839-49

selityksillä varustetun ,,Divina Commedian" kään-
nöksen. Hänen hallituksensa alkuvuosina, v.

Beustin (ks. t.) ollessa pääministerinä, Sak-
sin ulkopolitiikka oli Itävaltaa kannattava sa-

malla kuin se tähtäsi Saksan keskivaltioiden

aseman lujittamiseen. Saksi siten vieroittumis-

taan vieroittui Preussista, jota vastaan se 1866

taisteli. Preussin voitto aiheutti käänteen J:n
saksanpolitiikassa ; v. Beustin oli pakko erota.

Saksi liittyi Pohjois-Saksan liittoon ja avusti

tehokkaasti äskeistä vihollistaan Ranskan-Sak-
san sodassa. J:n hallituksen ansioksi on luet-

tava useita tärkeitä uudistuksia lainsäädännön
ja lainkäytön, koululaitoksen, teollisuuden ja kau-
pan aloilla. Henkistäkin viljelystä J. edisti,

m. m. kehittäen Leipzigin yliopistoa. — J:n kuol-

tua nousi valtaistuimelle hänen poikansa A 1-

b e r t (ks. t.) . [v. Falkenstein, ,, J., König von
Sachsen".] -Iskm-.

Juliana, Saksin vaaliruhtinaita, 1 ja 2 Wet-
tin suvun Ernestin, 3-5 sen Albertin haaraa.

1. Juhana „H orjumaton" (Johann
der Beständige) (1468-1532), vaaliruhti-

naana 1525-32, toimi uupumatta Saksan evan-
kelisten ruhtinasten aseman lujittamiseksi, m. m.
solmien Hessenin maakreivin kanssa Gotha-Tor-
gaun liiton (1526), johon kohdakkoin useita evan-
kelisia ruhtinaita liittyi; juurrutti, 1526 vuoden
Speierin valtiopäivien päätökseen nojautuen,
seur. vuosina uskonpuhdistuksen vaaliruhtinas-

kuntaansa ja allekirjoitti sekä 1529 vuoden Speie-

rin valtiopäiväin päätöksestä aiheutuneen vasta-

lauseen että Augsburgin tunnustuksen. Vastusti
Ferdinandin valitsemista kuninkaaksi ja oli osal-

lisena Schmalkaldenin puolustusliiton perustami-
sessa (1531), tullen Hessenin maakreivin Filipin

rinnalla sen johtajaksi. Vähää ennen kuole-

maansa J:n, kuten muidenkin Schmalkaldenin
liiton jäsenten, onnistui keisarin kanssa vahvis-

taa uskonpuhdistuksen edistymiseen nähden tär-

keä Niirnbergin uskonrauha. [Ranke, ,,Deutsche
Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation",
III ; Winckelmann, ,,Der Schmalkaldische Bund
und der Niirnb. Religionsfriede"; Becker, „Kur-
furst J. von Sachsen und seine Beziehungen zu
Luther".] — Hänen ankaran luterilaismielinen

poikansa

2. Juhana Fredrik ,,Jalomielinen"
(Johann Friedrich der Grossmii-
tige) (1503-54), vaaliruhtinaana 1532-47, jatkoi
häikäilemättömästi ja omavaltaisesti isänsä poli-

tiikkaa, m. m. Hessenin Filip asetoverinaan 1542
karkoittaen Braunsclnveigin katolilaisen herttuan
hänen maistaan ja niiiiin levittäen uskonpuhdis-
tusta. Ruhtinasmahdin ja keisarivallan välisessä

taistelussa osoittautui piankin, ettei J. F:llä ollut

j oiltajanasemansa edellyttämää tarmoa ja kykyä.
Schmalkaldenin liiton sotaretki Etelä-Saksaan
kesällä 1546 epäonnistui täydelleen, ensi sijassa

J. F:n epäröimisen ja tarmottomuuden takia. Kei-

sarin liittolaisen, Moritz herttuan hyökättyä Sak-

sin vaaliruhtinaskuntaan, J. F. riensi kotiin,

voitti Moritzin, valloittipa enimmän osan hänen
herttuakuntaansakin, mutta joutui Miihlbergin
taistelussa (huhtik. 24 p. 1547) haavoitettuna
keisarin käsiin ja tuomittiin menettämään hen-
kensä. Kuolemantuomiota ei kuitenkaan toimeen-
pantu, J. F:n Wittenbergissä toukok. 19 p. luo-

vutettua linnoitetut kaupunkinsa keisarille sekä
suurimman osan maataan ja vaaliruhtinaan arvon
Moritzille. Viisi vuotta oltuaan keisarin vankina,
jossa tilassa osoitti ylevää mielenlujuutta, J. F.

1552 Moritzin nostaman kapinan johdosta vapau-
tettiin ; vaaliruhtinaskuntansa hän kuitenkin oli

ainaiseksi menettänyt. [Mentz, „J. F. der Gross-
miitige" ; Rogge, ,,J. F. Kurfiirst von Sachsen"

;

Ranken yllämain. teos IV.]

3. Juhana Yrjö I (Johann Georg)
(1585-1656), Kristian I:n poika, vaaliruhtinaana
1611-56, noudatti politiikassaan edeltäjäinsä Pfal-

zia vastustavia, keisaria kannattavia periaatteita:

tuki äänellään arkkiherttua Ferdinandin valitse-

mista keisariksi, kieltäytyi vastaanottamasta tar-

jottua Böömin kruunua, liittyi 30-vuotisen sodan
puhjettua keisariin ja valtasi Ferdinandin ni-

messä Lausitzin ja Sleesian. Ruotsin puututtua
sotaan J. Y. pyrki yhdistämään Saksan protes-

tantit Saksin johdon alaiseksi kolmanneksi puo-
lueeksi (Leipzigin kouventti, 1631), mutta jou-

dutti vain, noudattaessaan jyrkkää puolueetto-

muutta, Magdeburgin valloitusta ja saattoi vaali-

ruhtinaskuntansa Tillyn höykkäykselle alttiiksi.

Keisarillisten ahdistamana hän silloin liittyi

Kustaa Aadolfiin, otti osaa Breitenfeldin tais-

teluun ja valtasi Böömin. Liitzeuin ja varsinkin
Nördlingenin taistelu antoi J. Y:lle aihetta uudel-

leen lähennellä keisaria ; aika ajoin keskeyty-
neet neuvottelut johtivat toukok. 30 p. 1635 Praa-
gin rauhantekoon, jonka kautta J. Y. lopullisesti

erosi ruotsalaisista. Restitutsioniedikti peruutet-

tiin asiallisesti, joskin se muodollisesti jäi voi-

maan, ja Saksille luovutettiin Ylä- ja Ala-Lausitz,
joiden omistuksen sittemmin Westfaalin rauha
vahvisti. Tämä alueenlisä ei kuitenkaan saat-

tanut korvata niitä suuria aineellisia vaurioita,

mitkä J. Y:n häilyvä politiikka aiheutti, samalla
kun se järkytti Saksin asemaa Saksan protes-

tanttisten valtioiden johtajana. — Vähää ennen
kuolemaansa J. Y. jakoi maansa neljälle pojal-

leen, joten Weissenfelsin, Merseburgin ja Zeitzin

ruhtinaalliset haarat saivat alkunsa. [Ritter,

,,Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegen-
reformation und des dreissigj. Krieges", III:

Struck, „Johann Georg und Oxenstierna" ja

,,Gustav Adolf und die Schwedische Satisfaktion"

(Histor. Vierteljahrschr. 1899).]

4. Juhana Yrjö II (1613-80), edellisen

poika, vaaliruhtinaana 1656-80, teki Dresdenistä
taiteiden tyyssijan, mutta saattoi tuhlaamisellaan

ja upeilevalla hovinpidollaau valtionvarat häm-
mennyksiin. Suhteissaan ulkovaltoihin hän oli

horjuva, lähennellen milloin Ranskaa, milloin kei-

saria. — Hänen poikansa

5. Juhana Yrjö III (1647-91), vaaliruh-

tinaana 1680-91, loi pysyväisen sotavoiman ja

liittyi ulkopolitiikassaan empimättä keisariin,

jota hän tarmokkaasti avusti sodissa turkkilaisia

ja ranskalaisia vastaan. Taisteli itse sankaril-

lisesti Wienin edustalla 1683 ja sai 1691 joh-

toonsa valtakunnan armeian, mutta kuoli jo
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sam. y. ruttoon. Häntä seurasi hänen poikansa
Juhana Yrjö IV (1668-94). -Iskm-.

Juliana nuorempi (1589-1618), Suomen
herttua 1590-1604, sittemmin Itä-Göötanmaan
herttua, Juhana III:n ja Gunilla Bielken poika,

julistettiin yksivuotiaana Suomen herttuaksi, sekä
Ahvenanmaan ja Bräborgin (Itä-Göötanmaalla)
kreiviksi. Näitä läänityksiä hän ei koskaan tul-

lut nauttineeksi, vaan sai sen sijaan Itä-Göötan-
maan herttuakunnakseen. J. luopui vapaaehtoi-
sesti oikeudestaan Ruotsin kruunuun, ensin se-

tänsä Kaarlen (1604) ja sitten serkkunsa Kustaa
Aadolfin hyväksi. J. W. R.
Juliana P a r r i c i d a (lat., = sukulaisenmur-

haaja), Svaabin herttua, keisari Rudolf I:n
Habsburgilaisen pojanpoika. Sitten kun hän oli

tullut täysikäiseksi, kieltäytyi hänen setänsä, kei-

sari Albrecht luovuttamasta hänelle hänen perintö-

tilojaan ; tästä katkeroituneena hän liittoutui

muutamien tyytymättömien svaabilaisten rita-

rien kanssa ja surmasi keisarin toukok. 1 p-.nä

1308 Reuss-virran rannalla, lähellä Windischiä;
julistettiin tämän johdosta valtiokiroukseen. J:n
myöhemmät kohtalot ovat tuntemattomat.
Juhana Kasimir (1589-1652), Reinin pfalz-

kreivi, Stegeborgin läänin herttua. Ruotsin pfalz-

zweibruckeniläisen hallitsijasuvun kanta-isä; peri

isältänsä 1604 Kleeburgin pienen ruhtinaskun-
nan Ali-Elsassissa; meni 1615 naimisiin Ruotsin
Kaarle IX:n tyttären Katariinan kanssa; kun
hänen asemansa Saksassa kolmikymmenvuotisen
sodan aikana kävi vaaranalaiseksi, siirtyi hän 1622
Ruotsiin asettuen Stegeborgin linnaan, jonka sai

läänitykseksi. J. K. oli älykäs ja rehellinen mies.

Kustaa II Aadolf osoitti hänelle suurta luotta-

musta uskoen hänelle useita tärkeitä toimia.

Niinpä hän kuninkaan poissa ollessa sai tehtäväk-
seen valvoa sotalaitosta ja v:sta 1630 myöskin
valtiotalouden hoitoa ; viimemainittua tointa hän
hoiti vielä kuninkaan kuolemankin jälkeen, mutta
luopui siitä 1633, kun hänellä ei ollut toiveita

saada sijaa holhoojahallituksessa. J. K., joka edel-

leen asui Ruotsissa, ei tämän jälkeen hoitanut mi-
tään julkista tointa ; hänen pääpyrintönänsä oli

hankkia suvulleen perintöoikeus Ruotsin kruu-
nuun ; neuvoskunnan vastustuksesta huolimatta
valittiinkin hänen vanhin poikansa Kaarle Kus-
taa 1649 Ruotsin kruununperilliseksi. J. F.

Juliana Leideniläinen (Jan van Leiden),
oik. Jan Beuckelszoon t. Beuckels
(1509-36), räätäli, myöhemmin kauppias ja ra-

viutolanisäntä Leidenissä, jossa hän esiintyi

Rederijker- (retorikkojen) ammattikunnan jäse-

nenä, tuli kasteenuudistajain vaeltajaprofeettana
Jan Matthyksen kanssa v:n 1534 alussa Miinste-
riin ja kohosi Matthyksen jälkeen profeetaksi.

Tämä kaunis, kaunopuheinen ja intoileva mies
voitti heti kansan puolelleen, pani toimeen uuden
yhteiskunnallisen järjestyksen, vieläpä perusti

Sionin kuningaskunnan valmistaakseen siten maa-
perää Kristuksen valtaistuimelle, julistautui uu-
den Israelin apokalyptiseksi kuninkaaksi ; mää-
räsi moniavioisuuden, eli itse ylellisimmin ja hal-

litsi julman mielivaltaisesti. Hänen pyövelinsä
Knipperdolliug oli alituisesti hänen seurassaan

;

eräältä vaimoistaan hän itse löi pään poikki.

Monsterin piispa valloitti kaupungin (1535) ja

mestautti J. L:n. [Detmer, J. von Leiden etc.

(1903).] L. n.

Juhana Ottenpoika ks. K 1 e b 1 a 1 1.

Juhana Sigismund (Johann S.), Branden-
burgin vaaliruhtinas (1572-1619), hallitsi 1608-19,

hoiti Preussissa hallitusta mielisairaan appensa
Albrecht Friedrichin puolesta, kunnes, tämän 1618
kuoltua, Preussin herttuakunta liitettiin Bran-
denburgiin. Oltuaan osallisena n. s. J ii 1 i c h-

Kleven perimysriidassa J. S. Länsi-Sak-
sassakin voitti maalleen tärkeät alueenlisät. Ali-

sen Reinin varrella. Saksan viljavimmassa ja va-

rallisimmasäa seudussa sijaitsevien Jiilich-Berg-
Ravensbergin ja Kleve-Markin yhdistettyjen hert-

tuakuiitien hallitsijan, mielipuolen Johann Wil-
helmin 1609 kuoltua miespuolisitta jälkeläisittä,

J. S. ja Neuburgin pfalzkreivi Wolfgang
Wilhelm kilpailivat perimysoikeudesta : edel-

linen oli nainut Johann Wilhelmin vanhimman
sisaren tyttären, jälkimäinen oli herttuavainajan
toisen sisaren poika. Heidän vaatimuksistaan
huolimatta Wienistä käsin ryhdyttiin toimenpi-
teisiin herttuakuntien hallinnon saattamiseksi
keisarin johdon alaiseksi ja perimysvaatimusten
alistamiseksi valtakunnanhovioikeuden tutkinnan
ja ratkaisemisen alaisiksi. J. S. ja pfalzkreivi
tosin päättivät (Dortmundissa kesäk. 10 p. 1609)
yhdessä hallita herttuakuntia kunnes perimys-
riita raukeaisi — ellei sovinnossa, niin ainakin
heidän itsensä valitseman protestanttisen sovinto-
oikeuden päätöksestä, mutta heidän hallitustaan
lamautti erimielisyys, voimattomuus ja auktori-
teetin puute; oli epätietoista kykenisivätkö he
omin avuin vastustamaan Jiilichiin tullutta, laa-

jalla vallalla varustettua Itävallan edustajaa,
arkkiherttua Leopoldia. Jiilich-Kleven perimys-
riita sai yleiseurooppalaisen merkityksen. Ruh-
tinaiden vaatimuksia kannattamaan ryhtyi Rans-
kan Henrik IV, suunnitellen suurta, Habsburgeja
vastaan tähdättyä liittokuntaa. Hänen kuoltuaan
sodanvalmistukset tosin keskeytyivät, mutta siitä

huolimatta liittoutuneiden ruhtinaiden onnistui

yhteisvoimin miehittää Jiilich ja säilyttää hert-

tuakunnat vallassaan.

V. 1613 perimysriita leimahti uuteen liekkiin.

Tavotellen Liigan kannatusta Wolfgang Wilhelm
kääntyi luterinuskosta katolisuuteen ja nai

Baierin Maksimilianin sisaren. J. S:lle oli näin-

ollen Alankomaiden ja Saksan kalvininuskoisten

ruhtinasten apu välttämätön, jonka tähden hän
valtiollisista syistä, luterilaisten alamaistensa pa-

heksumisesta välittämättä, omisti itselleen refor-

meeratun opin. Oranian Moritz riensi hänen
avukseen ja Spinola ryhtyi asevoimin tukemaan
pfalzkreivin vaatimuksia. Uhkaavan sodan syt-

tymisen ehkäisi Xantenin sopimus mar-
rask. 12 p. 1614, jossa Brandenburgille luovutet-

tiin Kleve, Mark, Ravensberg ja Ravenstein sekä

Neuburgiile Jiilich ja Berg. Herttuakuntien
erottamattomuus säilytettiin kuitenkin säätä-

mällä, että omistusoikeus, kuten ylin hallintokin,

oli oleva yhteinen. [Ritter, „Deutsche Geschichte

im Zeitalter der Gegenreformation", IL]
-Iskm-.

Juhannus, Johannes Kastajan päivä,
kirkollinen juhla, jota länsimaisessa kirkossa jo

varsin aikaisin ruvettiin viettämään Johannes
Kastajan muistoksi (24 p. kesäk.). Itämaisessa

kirkossa vietetään Johanneksen päänleikkaami-

seu juhlaa (29 p. elok.) paastopäivänä. Sattues-

saan yhteen kesäpäivänseisauksen, keskikesän (vrt.
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ruots. midsommar = ..keskikesä", < m i 1 1 u-

m a a r i) , ammoisi-sta ajoista vietetyn pakanalli-

sen juhlan kanssa on juhannuksen nykyisessä

vietossa vielä havaittavissa jälkiä sen alkuperäi-

.sestä merkityksestä. Kesäpäivänseisauksen aika

oli pakanallisen käsityksen mukaan henkien
liikkeelläoloaika ja niinpä juhannustulien poltto

alkuaan onkin tarkoittanut vahingollisten hen-

kien karkoittamista ja puolustautumista niiden

tuottamia vahingoita, varsinkin tauteja ja kipuja

vastaan. Juhannustulien (kokkojen) poltto

on ylimuistoisista ajoista saakka ollut tapana kai-

killa Euroopan kansoilla. Kirkko selitti sitten me-

nojen vertauksellisesti liittyvän Johannekseen.
Juhannusruis ks. Ruis.
Juhla ks. K i r k o 1 1 i s e t j u h 1 a t.

Juhlin Dannfelt [julVn]. 1. Karl M a 1 1 i a s

J. (1823-1904), ruots. maanviljelijä ja virkamies,

perusti vuokratilalle lähelle Tukholmaa yksityi-

sen maanviljelyskoulun 1853. Maanviljelysakate-

miau jäsen 1S53, 1860-80 intendenttinä Maanvil-

jelysakatemian koekentillä ; edisti koneiden käyt-

töä maanviljelyksessä ja karjakannan paranta-

mista ;
toimi erinäisissä sihteerintoimissa maan-

viljelyksen alalla. Oli Euotsin asiamiehenä useissa

ulkomaisissa näyttelyissä. Ruotsi-Norjan kenraali-

konsuli Helsingissä 1881-86 ja Lontoossa 1886-99.

Julkaisi 1855-57 yhdessä J. F. Bergelinin kanssa

aikakauskirjaa ,,Tidskrift för svenska landtbru-

ket" ja 1862-64 J. Arrheniuksen kanssa aikak.

„K. Landtbruksakademiens tidskrift".

2. HermanJuliusBrorson J. (s. 1852)

,

edellisen poika, agronomi, professori; f il. tohtori

1882, käynyt läpi Ultunan maanviljelysopiston,

jonka johtajaksi tuli 1892. Julkaissut useita teok-

sia maanviljelyksen alalta sekä toimittanut paria

ammattilehteä.

Juhti, juhtinahka, vahva, notkea, veden-

kestävä, valkoinen, musta tai punainen nahka-

laji, jota valmistetaan pääasiallisesti nuorten

nautaeläinten vuodista; se on tavallisesti parkittu

pajun- tai poppelinkuorilla sekä käsitelty koivu-

tervalla, joten haju on omituisen väkevä. Alku-

jaan valmistettiin juhtinahkaa vain Venäjällä.

B. V. n.

Jukagiirit, kansatieteellisesti vaikeasti määri-

teltävä napaseutukansa Koillis-Siperiassa, asuvat

Verhojanskin piirissä ja Kolyman seuduilla, jonka

yläjuoksun varrelta, aikaisemmilta asuinpaikoil-

taan he lähtivät raivoavaa rokkoa pakoon, pirs-

toutuen ja lopulta melkein kokonaan sulautuen

tuuguuseihin. Nykyänsä heitä on jälellä n. 1,000

henkeä ; ainoastaan vähäinen osa omaa kieltään

puhuvia. Ulkonaisesti kristittyjä. — Elävät jokien

ja metsäin saalii.sta. Käyttävät ainoaa kotieläin-

tään koiraa vetojuhtana. Talvet asuvat hirsi-

majoissa. E. E. K.

Jukkapuu ks. Y u c c a.

Jukko ks. Kalastus.
Jukkola, kylä ja tullivartioasema Suomenlah-

den raiinalla Uudenkirkon kunnassa. Ä'. &.

Jukon ks. Y u k o n.

Julia [juj. 1. J. (83-54 e. Kr.), C. Julius Cae-

sarin (ks. t.) ja Cornelian tytär, Cn. Pompeiukseu
(ks. t.) puoli.so. — 2. J. (39 e. Kr.-14 j. Kr.), kei-

sari Augustuksen (ks. t.) ja Scribonian ainoa ty-

tär, kaunis ja lahjakas, mutta peräti kevytmieli-

nen nainen, naitettiin 25 e. Kr. Augustuksen
sisarenpojalle M. Claudius Marcellukselle (k. 22),

tuli sitten 21 M. Vipsanius Agrippan (ks. t.)

puolisoksi ja leskeksi jäätyään 11 sittemmin kei-

sari Tiberiuk-sen (ks. t.) puolisoksi. Siveettömän
elämänsä takia J. 2 j. Kr. karkoitettiin Roo-

masta Pandatarian saarelle (nyk. Ventotene)

sekä sittemmin Rhegiumiin (nyk. Reggio), missä
hänet Tiberiuksen käskystä näännytettiin kuo-

liaaksi 14j.Kr. Myös J:n ja Agrippan samannimi-
nen tytär karkoitettiin Roomasta hairahdustensa

johdo.sta ja kuoli vankina 28 j. Kr. Trimenus (nyk.

Tremiti) -saarella. [A. Stahr, ,,Römische Kaiser-

frauen" (2 pain.. 1880).] K. J. E.

Juliaaninen kalenteri ks. Ajanlasku.
Juliaaninen periodi ks. S y k k e 1 i.

Julianehaab [-öb], eteläisin Tanskan Gröön-
lannissa olevista siirtoloista, 350 as., J:n pii-

rissä 2,902 (1908). J:n piiri vastaa vanhain
skandinaavialaisten 0sterbygdiä. (E. E. K.)

Julianus [-ä'-J, Flavius Claudius, liika-

nimeltään Apostnta (,,luopio") (331-363), Rooman
keisari (361-363). Ollen Konstantinus Suuren vel-

jen, Julius Constantiuksen poika J. lapsuudes-

saan töin tuskin pelastui joutumasta serkkunsa

keisari Con.stantiuksen (ks. t.) toimeenpane-

mien sukulaismurhien uhriksi (338) ja eli sitten

(340-346) eräässä Kappadokian linnassa, syrjässä

julkisista asioista. Myöhemmin hän opintoja var-

ten oleskeli m. m. Nikomedeiassa ja Ateenassa ja

oli ajoittain ankaran valvonnan alaisena. V. 355

Constantius nimitti hänet Caesariksi ja Galliassa

olevien legioonien ylipäälliköksi. Siellä J. enneu
pitkää saavutti suurta suosiota sekä oman sota-

väkensä että maanasukasten kesken ja soti menes-

tyk.sellä Galliaan hyökänneitä germaaneja vas-

taan lyöden allemannit Strassburgin taistelussa

(375) ja kolmasti tunkeutuen Rein-joen tuolle

puolen. J:n voitot herättivät kuitenkin pelkoa

epäluuloisessa Constantiuksessa, jonka vuoksi

tämä vaati sukulaistaan luovuttamaan osan sota-

joukkoaan, jota keisari muka tarvitsi Persian-

sotaa varten. Mutta J:n sotamiehet kieltäytyivät

noudattamasta lähtökäskyä ja pakottivat hänet

ottamaan „Augustuksen" arvonimen (toukok.

360). Saatuaan tästä tiedon Constantius kääntyi

Persian rajoilta takaisin marssiakseen J:ta vas-

taan, mutta kuoli matkalla Kilikiassa (marrask.

361), jonka jälkeen J. koko valtakunnassa julis-

tettiin keisariksi ja a.stui pääkaupunkiinsa jouluk.

361. J:n lyhyt hallituskausi tuli merkilliseksi

siitä, että hän otti pääpyrinnökseen kristin-

uskon vastustamisen ja antiikkisen pakanuuden
palauttamisen entiseen valta-asemaansa, sillä hän
oli luopunut kristinuskosta, johon hänet lapsena

oli kasvatettu, ja täydellisesti omaksunut mui-

nais-helleeniläisen hengen. J. tosin ei pannut toi-

meen nimenomaisia kristittyjen vainoja, mutta
suosi joka tilaisuudessa pakanoita ensinmainittu-

jen kustannuksella. Keväällä 363 J. aloitti sota-

retken Persian kuningasta Saporia vastaan, jonka

kanssa hän taisteli useissa voitokkaissa taiste-

luissa, ja kulki Tigris-joen yli seuraten vihollisia

kauas sisämaahan, mutta oli elintarpeiden puut-

teen vuoksi pakotettu palaamaan ja kuoli eräässä

ottelussa saamastaan haavasta (kesäk. 363). Ne
sanat, jotka kristitty legenda panee kuolevan J:n

suuhun — ,.sinä olet voittanut galilealainen" —

,

ilmaisevat sisällisen totuuden: J. ei kyennyt enään

lienkiin herättämään aikansa elänyttä anttiik-

kista pakanuutta eikä pysähdyttämään kristin-
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uskon voittokulkua. — J. on myös esiintynyt
kreikankielisenä kirjailijana; niinpä on häneltä
säilynyt 8 puhetta, 2 satiirista kirjoitelmaa, suuri

joukko kirjeitä j. n. e. Sitävastoin hänen kristit-

tyjä vastaan sepittämästään teoksesta tunnetaan
vain muutamia otteita, jotka tavataan piispa

Kyrilloksen vastakirjoituksessa. J:n kirjoitukset

on m. m. julkaissut Hertlein (1876). — J:n traa-

gillista kohtaloa on käsitelty kaunokirjallisuu-

dessa, m. m. on sen tehnyt Ibsen näytelmässään
„Kejser og Galila?er". [E. Miiller, „Kaiser Flavius
Claudius" (1901), G. Negri, .,L'imperatore Giu-

liano TApostata" (2 pain. 1902) , Allard, ,,Julien

I'Apostat" (1900-03).] E. R-n.

Julien [zyliä'], Stanislas Aignan (1799-

(1873), ransk. sinologi, v:sta 1832 kiinan kielen

prof. CollSge de Franeessa, edisti useilla teoksilla

tienraivaajan tavoin Kiinan kielen, kirjallisuu-

den ja sivistyksen tuntemista. K. T-t-

Julienne, Potage ä la J. [potu'z a la zy-

lie'n] (ransk.), vihannesliemi (vihannekset lei-

kattu pieniin suikaleisiin ja sitten kuivattu).

Juliflorae = Amentaceje (ks. t.).

Julin [-1'-] -s u k u polveutuu Ruotsista Julitan

pitäjästä, jossa kanta-isä oli räätälinä.

1. Johan J. (1752-1820), apteekkari, luonnon-
tutkija; perusti 1782 oman apteekin Uuteen-
kaarlepyyhyn, josta 1783 muutti Oulun apteek-

kariksi; 1814 hän osti apteekin Turussa. J.

osoitti nuoruudestaan asti suurta harrastusta
luonnontieteisiin ; hänen Oulussa keräämät ko-

koelmansa olivat aikanaan suurimmat yksityis-

henkilön omistamat Suomessa. Saadakseen ainek-

sia lääkkeisiinsä hän perusti Ouluun suurehkon
ko.svitarhan. Toimi paikkakunnalla paljon lää-

kärinä, oli ensimäisiä rokotuksen esitaistelijoita

Pohjois-Pohjanmaalla. — Lukuisissa kirjoituksis-

saan, jotka ilmestyivät erikseen tai seurojen jul-

kaisuissa, hän käsitteli fysikaalisia, ilmatieteelli-

siä, kemiallisia, eläintieteellisiä, lääketieteellisiä

ja taloudellisia seikkoja. Oli Suomen talousseu-

ran perustajia; kutsuttiin usean tiet. seuran
m. m. Ruotsin tiedeakatemian jäseneksi.

2. Johan Jacob J. (1787-1853), aateloitu

1849 nimellä von J., edellisen poika. Suomen
etevimpiä teollisuudenharjoittajia. Toimi ensin

apteekkarina, mutta antautui vähitellen kokonaan
suuriin liike- ja teollisuusyrityksiin, joihin sai

virikettä ja kokemusta lukuisilla ulkomaanmat-
koilla. V. 1815 J. osti tupakkatehtaan, 1820
osuuden Turun laivaveistämöön; oli aikaa myö-
ten myös useimpien Turun laivojen osakas, suun-

nitellen jo 1819 höyrylaivayhteyttä Ruotsiin. V.

1823 hänen toimestaan avattiin Turun säästö-
pankki, ensimäinen Suomessa. A''. 1822 hän osti

. Fiskarin ruukin maatiloineen ja pani .sen pian
sellaiseen kuntoon, että Fiskarin tuotteet siitä

asti ovat olleet kuuluja (ks. Fiskari). J.

omisti lopulta, paitsi Fiskaria, Antskuun, Kos-
ken, Trollshofdan, Näsen ja Kärkelän ruukit.

Orijärven kuparikaivoksen sekä 6 rautakaivosta

y. m., kaikkiansa käsittäen maata 76 manttaalia.

J. nimitettiin vuorineuvokseksi 1835. — Myös
maanviljelystä J. harrasti: pani m. m. toimeen

ensimäiset karjanäyttelyt 1841-51 sekä kilpakyn-

nöt. — Mainittakoon myös että J. 1820 perusti

Turkiuin koulun, jossa opetusta harjoitettiin Bell-

Lancaster-menetelmän mukaan. E. E- K.

3. Erik J. (1796-1874), edellisen veli, liike-

mies, otti 1820 haltuunsa isänsä Johan J:n ap-

teekin, jonka möi 1852. J. oli harvinaisen yrit-

teliäs mies, joka jiaui alulle mitä erilaisimpia

liike- ja yleishyödyllisiä yrityksiä, oli m. m. Tu-
run konepajan (sittemmin Crichtonin) omistajia,

Turun laivatelakan toimitusjohtaja (1857), Poh-
janmaan höyrylaivayhtiön perustajia; 1847 J.

perusti valaanpyyntiyhtiön, merivakuutusyhdis-
tyksen (1849), väritehtaan, luujauho- ja tekolan-

noitusainetehtaan y. m. — J:n aloitteesta Turku
sai vapaaehtoisen palokunnan 1838, ensimäisen

laatuaan Suomessa. J. perusti myös eläkelaitok-

sen iäkkäitä, turvattomia naisia varten Turkuun.
Kuuluisaksi tuli varsinkin hänen toimintansa
nälänhädän aikana 1867-68. Hän m. m. lähetti

kiertäviä neuvojia opettamaan hätäseuduilla sie-

nien, jäkälän y. m. käyttämistä ravintoaineina.

V. 1856 Englannissa kerätty summa, n. 220,000

mk, jolla tahdottiin korvata sen maan laivaston

edellisinä vuosina Suomen rannikoilla tekem.ät

vahingot, jätettiin J:n hoidettavaksi ja jaelta-

vaksi. — V. 1854 J. nimitettiin kauppaneuvok-
seksi.

Juliset alpit (nimi room. kaupungin Forum
J u 1 i i mukaan) ovat eteläisten Kalkki-alppien

itäisin osa, jyrkkäseinämäisiä, triaskauden kal-

kista syntyneitä vuoria. Rajoina ovat joet Isonzo

ja Sava. — Korkein huippu Terglu 1. Triglav,.

2,864 m, saavuttaa lumirajan. (E. E. K.)

Julistuskirja (manifesti, toisinaan käyte-

tään nimitystä ,,ilmoituskirja"), nimitys, jota Suo-

messa useasti käytetään hallitsijan itsensä alle-

kirjoittamasta asiakirjasta, joko tämä sitten si-

sältää säännöksiä, jotka ovat syntyneet kansan-
eduskunnan myötävaikutuksella (kuten esim. 18 p.

jouluk. 1878 annettu manifesti, jonka mukaan
eräät Suomen asevelvollisuuslain pykälät ovat

perustuslainsäännöksinä pidettävät, sekä 25 p.

kesäk. 1886 annettu manifesti, joka koskee

esitysoikeuden myöntämistä Suomen säädyille)

taikka määräyksiä, jotka hallitsija on ollut oikeu-

tettu yksin antamaan (esim. 13 p. toukok. 1891

annettu julistuskirja Valtiosihteerinvirastoon ase-

tetun komitean lakkauttamisesta). Lainvastainen

oli kuuluisa Helmikuun julistuskirja (ks. t.).

R. E.

Julius ks. Heinäkuu.
Julius [ju-J, muinaisroomal. ikivanha ylimys-

sukukunta (Gens lulia), joka perintätiedon mu-
kaan polveutui troialai.sen ^^neaan pojasta Ju-

luksesta 1. Askanioksesta. Sen haaroista oli Caesa-

rin suku kuuluisin. C. Julius Csesarin sukulai-

sesta ja ottopojasta Augustuksesta alkoi Juliuk-

.sen keisarisuku (v. 31 e. Kr. -68 j. Kr.), jonka

viimeinen jäsen oli Nero. K. J. H.

Julius, kolmen paavin nimi. 1. J. I Pyhä,
paavina 337-52, asettui areiolaisessa riidassa

Athanasiuksen puolelle. Hänen paaviutensa aikana

pidettiin paavinvallan kehitykselle erittäin tär-

keä Sardican kokous (343), jossa m. m. päätet-

tiin, että viralta pannut piispat saivat vedota

Rooman piispaan, jolla oli oikeus alistaa asia

uuden maasynodin ratkaistavaksi, —- 2, J. II,

paavina 1503-13. ennen nimeltään Giuliano della

Rovei-e. Hän oli sotainen paavi ja taitava poli-

tikko, jonka pyrintönä oli tehdä Kirkkovaltio

suureksi ja voimakkaaksi. Kun venetsialaiset

eivät tahtoneet luovuttaa hänelle muutamia
alueita Adrian-meren rannalla, teki hän Saksan
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Maksimilianin, Ranskan Ludvik XII :n, Ferdinand
Katolilaisen ja sveitsiläisten kesken Cambrai'ssa

liigan venetsialaisia vastaan (1508), ja niinpian

kuin hän heidän avullaan oli saanut mitä tahtoi,

muodosti hän venetsialaisten ja Ferdinand Kato-
lilaisen kanssa (1511) liigan Ranskaa vastaan.

Saatuaan vihdoin Englannin Henrik VIII:n yhty-

mään liigaan, pääsi hän tässäkin yrityksessään

vihdoin tarkoituksiensa perille. YUyttääkseen
kirkkoa paavia vastaan Ludvik XII ja Maksimi-
lian muutamien kardinaalien ja Ranskan papiston

tukemina kutsuivat kokoon yleisen kirkollisko-

kouksen Pisaan (1511), ja sen vastapainoksi paavi

kutsui (1512) Roomaan viidennen lateraaniko-

kouksen, jonka töistä ei kuitenkaan sanottavia

koitunut. Taiteen historiassa J. II :11a on iki-

muistettavat ansiot: hänen palveluksessaan Bra-

mante, Michel Angelo ja Rafael ovat suorittaneet

mestariteoksensa. Erittäin suuri merkitys on
myöskin ollut J. II:n perustamalla Vatikaanin
museolla. — 3. J. III, paavina 1550-55, ennen
nimeltään Giovanni Maria del Monte; oli ollut

paavin legaattina Tridentin kokouksessa ja jou-

tui siellä Kaarle V:n epäsuosioon, mutta paaviksi

tultuaan hän kaikin tavoin koetti saada sovintoa

aikaan keisarin kanssa. Hänen aikanaan Eng-
lannin kirkko kardinaali Polen välityksellä alistui

paavin vallan alaiseksi (1554). J. II antoi 1552

Ignatius Loyolalle luvan perustaa Roomaan colle-

gium germanicum'in. K. ö.

Julius Africanus, S e x t u s, kreik. kronikan-
kirjoittaja 3 vuosis. j. Kr., kotoisin Palestiinan

Emmauksesta, presbyteri Aleksandriassa. Hänen
pääteoksensa oli „Pentabiblon khronologikon",

joka käsitti maailman historian sen luomisesta

(s. o. v:sta 5500 e. Kr.) vuoteen 221 j. Kr. ja

oli Eusebiuksen (ks. t.) päälähteitä ; viimemai-

nittu on m. m. säilyttänyt J. A:n teoksen arvok-

kaimman osan (,,01ympiadon anagraphe", julk.

Rutgers 1862) . J. A. on myös sepittänyt ,,Kes-

toi" nimisen ensyklopedisen teoksen, josta on
jäljellä katkelmia, edelleen 2 säilynyttä kirjettä

y. m. Hänen vaikutuksensa myöhempään kreikan-

kieliseen kronologiseen kirjallisuuteen on ollut

melkoinen. [Gelzer, ,,S. J. A. u. die byzant.
Chronologie" (2 osaa 1880-98).] E. R-n.

Julkinen, yksityisen, yksityisiä henkilöitä kos-

kevan tai sellaisia varten aiotun vastakohta. Tätä
määräyssanaa käytetään laJiikielessä ja viralli-

sessa kielessä erilaisissa merkityksissä. Valtio-

valtaa nimitetään myöskin julkiseksi vallaksi, pu-

hutaan julkisista viranomaisista, julkisista toi-

mituksista j.n. e. Myöskin kunnallisia ja kirkol-

lisia tehtäviä y. m. voidaan nimittää julkisiksi.

— Julkisiksi paikoiksi taasen nimitetään sellai-

sia, jonne jokaisella on pääsy, julkisella teolla

tai esiintymisellä sellaista, joka on määräämät-
tömän ihmisjoukon havaittavana, julkisella ko-

kouksella tai huvituksella sellaista tilaisuutta,

joka, jos kohta määrätyin edellytyksin ja rajoi-

tuksinkin, on suurelle yleisölle avoinna j. n. e.

R. E.

Julkinen alkeisoppilaitos, v:n 1872 koulu-

järjestyksessä käytetty nimitys niistä oppilaitok-

sista, joiden tarkoituksena on antaa oppilailleen

„joko tieteellistä taikka erilaisten kansalaistoi-

mien mukaan sovitettua yleistä sivistystä". Ne
jaetaan mainitussa asetuksessa lyseoihin,
reaaliko ui uihin ja nai s väenkö u lui-

hin (tyttökouluihin). Lyseot olivat tarkoitetut

valmistamaan oppilaita yliopistoon, reaalikoulut

käytännöllisiin ammatteihin. Edellisissä oli joko

4 tai 7 luokkaa, ylin luokka kaksivuotinen, jäl-

kimäisissä 2 tai 4 luokkaa, neljännellä kaksi-

vuotinen kurssi. Tyttökoulut olivat 4-luokkaisia,

paitsi Helsingissä sijaitsevaa, jossa luokkien luku

oli 7. Myöhemmin on näiden koulujen järjeste-

lyyn ja ohjelmiin tehty osittain tuntuviakin muu-
toksia, m. m. perustettu yliopistoon johtavat

reaalilyseot (ensim. Helsinkiin 1872) ,
joissa

aluksi oli 7 luokkaa, sittemmin 8. Alkeisoppi-

laitoksen sijasta on viime aikoina alettu yhä ylei-

semmin kävttää nimitystä oppikoulu.
O. M-e.

Julkinen haaste, julkisesti kuuluttamalla
haastettavalle tiedoksi annettu haaste, voi tulla

kysymykseen muutamissa lain erityisesti määrää-
missä tapauksissa. Siten voidaan julkisesti haas-

taa henkilö, jolla ei ole vakinaista asuinpaikkaa
ja jota tai jonka asiamiestä ei ole voitu tavata

eikä heidän olinpaikasta tietoa saada, jos asian-

haaroista saattaa otaksua hänen piilevän eikä tie-

detä hänen maan ulkopuolella olevan; samoin on
haastettava henkilö, joka tiettävästi on lähtenyt

maasta ja jonka itsensä tai asiamiehensä olinpai-

kasta ei ole voitu tietoa saada, jos sen ohessa asian-

haarat osoittavat, että hän piileilee taikka että

hänellä on aikomus vastaiseksi asettua maan ulko-

puolelle asumaan. Näissä tapauksissa on haaste,

jonka tulee olla kirjallinen, kuulutettava kolme
kertaa maan virallisissa lehdissä, jotapaitsi haas-

tettaessa ulkomaalla olevaa, jolla on tässä maassa
tietty asuinpaikka, haaste on ennen viimeistä

kuuluttamista pantava hänen huoneensa ovelle

ja siitä hänen kotiväellensä tieto annettava: jol-

lei tiettyä asuinpaikkaa ole, mutta haastettava

omistaa tässä maassa kiinteistöä, on haaste en-

nen viimeistä kuuluttamista toimitettava sille

joka kiinteistöä hoitaa. Jos on haastettava jokin

yhdyskunta, jolla ei ole erityistä hallitusta tai

toimeenpanevaa viranomaista, on haaste toimi

tettava tiedoksi kuuluttamalla seurakunnan, tah

jos yhdyskunta kuuluu useampaan kirkkokun-
taan, jokaisen seurakunnan kirkossa, jotapaitsi

oikeaksi todistettu jäljennös siitä on jätettävä

kirkkoon ja paikkakunnan kunnanliuoneeseen

Tällainen haastaminen ei edellytä, että yhdys-

kunnan tulee olla juridinen henkilö, vaan riittää

sellainen suhde haastettavien kesken, että voi

katsoa heidän muodostavan yhdyskunnan (esim

yht. kalaveden osakkaat, kunnan tientekovelvol

liset y. m.). Konkursissa kutsutaan velkojat Oi

keuden ovelle pannulla ja kolme kertaa vi ralli

sissa lehdissä julkaistulla julkisella haasteella

määräpäivänä oikeuteen saapuville tulemaan ja

saatavaansa valvomaan. Myös tulee julkinen

haaste kysymykseen aviopuolisoiden pesäerossa,

vuosihaastossa, avioeroa haettaessa 1734 v:n lain

Naimiskaaren 13 luvun 4 ja 6 §:ien perusteella,

asiakirjojen kuolettamisessa sekä kadonneen hen-

kilön kuolleeksi julistamisessa. K. Ha.
Julkinen oikeus, niitten oikeusohjeitten ko-

konaisuus, jotka tarkoittavat valtiolle sekä val-

tiovallan tunnustamille, järjestetyille yhdyskun-
nille kuuluvien tarkoitusperien toteuttamista. Jul-

kinen oikeus jakaantuu valtio-oikeuteen (jossa

erotetaan valtiosääntöoikeus 1. valtio-oikeus ah-

taammassa merkityksessä sekä hallinto-oikeus)

,
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kirkko-oikeuteen, rikosoikeuteen ja prosessioikeu-
teen. Kaikissa näissä on julkinen etu ja tar-

koitusperä määräävänä. Useasti julkisesta oikeu-
desta kuitenkin puhutaan ahtaammassa merki-
tyksessä, jolloin sillä tarkoitetaan valtiosääntö-

jä hallinto-oikeutta sekä kirkko-oikeutta. Julki-
sen oikeuden vastakohta on yksityisoikeus.

Julkipano, a) Julkisen viranomaisen antaman
päätöksen tiedoksi saattaminen yleisölle. — b)

Täten tiedoksi saatettu ilmoitus. — Julkipano-
aika merkitsee aikaa, jonka kuluessa velkamies-
ten tahi muitten asiaan kuuluvien on niissä ta-

pauksissa, kuin niin sanottu julkinen haaste on
annettu, asianomaiselle, tuomioistuimelle tahi

muulle julkiselle viranomaiselle tehtävä ilmoitus
saamisestaan tahi xnuu haasteessa edellytetty

ilmoitus. L. Cg.
Julkisoikeudellinen, julkiseen oikeuteen kuu-

luva, julkisen oikeuden määräämä, vastakohta:
yksityisoikeudellinen, ks. Julkinen oikeus.
Julien [zyliä'], Adolphe (s. 1845), ransk.

musiikkiarvostelija ja teatterihistorioitsija, sai

kasvatuksensa „Lycee Charlemagne"ssa, ja on jo

kauan ollut avustajana aikakauslehdissä „Eevue
et Gazette musicale", „Menestrel" ja ,,Chronique
musicale" sekä musiikkiarvostelijana useissa suu-

rissa Pariisin lehdissä. Hänen lukuisista teok-

sistaan ovat mainittavimmat ,,La musique et les

philosophes au XVIII, siecle" (1873), „Histoire

du theätre de Mme. Pompadour" (1874), „Weber
ä Paris" (1877), ,,La cour et l'op6ra sous Louis
XVI" (1878) ;

„L'op6ra secret au XVIII, siöcle"

(1880), „Histoire du costume au thöätre en
France" (1880), „Goethe et la musique" (1880),

„Hector Berlioz ; la vie et le eombat, les ceuvres"

(1881), „La comädie ä la cour" (1883), „Richard
Wagner, sa vie et ses ceuvres" (1886), ,,Mu-

siciens d'aujourd'hui" (1891), „Musique. Mölan-
ges d'histoire et de critique" (1895). J. E-l.

Julö, samannimisen saaren etelärannalla Esp-
skär-Tvärminnen väylällä valkoinen, kahdeksan-
kulmainen johtoloisto. K. S.

Jumala. 1. Jumala sana merkitsee suomen
kielessä nykyään ,,jumalaa yleensä", erittäin „kris-

tittyjen jumalaa", kreikanuskoisilla suomalaisilla

™yös „jumalan- t. pyhimyksen kuvaa". Sana on
ensi kerran kirjaan pantuna Olavi Pyhän tari-

nassa (1026); siinä mainitaan Jömali bjarmien
(tässä epäilemättä: karjalaisten) jumalana, jolla

oli kuvapatsas pyhässä puistossa. Sanan vastine

esiintyy myös lapissa (ihmel, juhmel = jumala,

todennäköisesti laina suomesta), ja sen kantasana
on luultavasti tavattavana tseremissin sanassa

jumo („ylijumala", myös erinäisten jumaluusolen-

tojen lisänimi) sekä mordvan sanassa joMdoZ (,,JU"

mantuli" s. o. ,,salama") ; sitä vastoin on jok-

seenkin epävarmaa, ovatko eräät muissa suo-

malais-ugrilaisissa kielissä tavattavat johdannai-

set samasta kantavartalosta johtuneet. Sanan
alkuperäinen merkitys on vaikea määrätä, kun
sen alkuperä ei ole varmasti selitetty. Vanha
johto jumu sanasta (josta jumala = „jumun" s. o.

„ukkosen koti, taivas, taivaan jumala") lienee

hyljättävä. Erään tämän kirjoittajan yrittämän
selityksen mukaan jumala on käsitettävä mukai-
luksi seur. indoiraanilaisista sanoista: muinais-

intian kielen b/ia^ras = „onni", ,,onnentuoja" (ju-

maluusolennon lisänimi), muinaispersian kielen

haya =
,.jumala" (joka on lainattu mordvaan muo-

dossa pavas = „onm" , ,,jumala") ; sukukielten no-

jalla olisi nimittäin oletettava, että suom. kanta-
sana juma olisi merkinnyt ,,onnea" ja indoiraa-
nilaisen vaikutuksen johdosta tullut myös juma-
lan nimitykseksi. Tätä selitystä ei kuitenkaan
voi pitää varmana. On yritetty etsiä tälle sanalle
myös suoranaista indoiraanilaista alkulähdettä,
mutta tähän asti esitetyt yritykset eivät tunnu
tyydyttäviltä. E. N. S.

2. Absoluuttinen olento, uskonnollisen palvo-

misen esine. Jumaluusopissa erotetaan tavalli-

sesti kolme erilaista jumala-käsitettä: deistinen,

panteistinen ja teistinen. Deismi (ks. t.) tun-

nustaa Jumalan maailman luojaksi, mutta käsit-

tää hänen siihen määrään maailmasta erotetuksi

(transscendenttiseksi) , ettei mitään todellista

yhdyssuhdetta Jumalan ja ihmisen välillä voi

olla olemassa. Panteismi (ks. t.) taasen te-

roittaa niin yksipuolisesti Jumalan olemista maa-
ilmassa (immanenssia) , että erotus Jumalan ja
maailman väliltä katoaa, joten siinäkin uskonto
tulee mahdottomaksi. Teismi (ks. t.) teroit-

taa samalla kertaa niin hyvin Jumalan ylimaail-

maisuutta kuin sisämaailmaisuutta. Kristillinen

jumala-käsite on teistinen.

Teistinen jumala-käsite on vähitellen selvinnyt
Israelissa. Profeettain julistuksella on tässä

kohden ollut ratkaiseva merkitys ja sen tulok-

sena on Israelin selväpiirteinen eetillinen
monoteismi. Tämä on välittömänä perus-

tuksena Jeesuksen evankeliumille, jossa Jumala
tunnetaan kaikkivaltiaaksi Isäksi. — Kristillisen

jumala-käsitteen varsinainen elämänsisällys on
rakkaus. Rakkaudesta Jumala on luonut maa-
ilman, rakkautensa vaatimana hän myöskin pe-

rustaa siihen valtakuntansa ja johtaa sitä täy-

dellisyyteen. Jumalan valtakunnan täydellisyys

on ihannetila, jossa kaiken toiminnan vaikutti-

mena on rakkaus. — Muotoonsa nähden juma-
lallinen elämä on absoluuttinen persoonalli-
suus. Semmoisena on Jumalalla oma, maail-

masta erotettu tietoinen elämä; hän on jumalal-

linen „minä", johon ihminen voi olla uskon ja

rakkauden siteillä kiinnitetty. Rakkaus ja i>er-

soonallisuus ovat kristillisen jumala-käsitteen

olennaiset ja välttämättömät tunnusmerkit.
Inhimillinen jumalantunteminen on vertaus-

kuvallista laatua (1 Kor. IS^.). Ihminen on
pakotettu ajattelemaan Jumalaa oman olentonsa

mukaiseksi. Tästä johtuu alkeellisemmalla ke-

hityskannalla antropomorfismi (ks. t.)

,

taipumus kuvailla Jumalaa ihmisen muotoiseksi,

ja antropopatismi, taipumus ajatella Ju-

malaa inhimillisiä mielenliikutuksia omaavaksi.

Molempia tavataan runsaasti V:ssa T:ssa, jossa

kerrotaan Jumalan milloin käyskentelevän (Ede-

nissä) , milloin astuvan alas taivaasta (Babelin

tornin kert.), milloin katuvan tekoansa (veden-

paisumus), milloin hirmuisesti vihastuvan j. n. e.

Mutta korkeinkaan jumala-käsite (Isä, Henki,

Herra) ei ole kokonaan näistä piirteistä vapaa,

mikä johtuu siitä, että ihminen on ajallinen,

rajoitettu olento, joka ei pysty absoluuttista täy-

sin käsittämään. Jumala-käsitteessä kuvastuu
siis jossain määrin aikakausien alhaisempi tai

korkeampi älyllinen ja siveellinen kehitys. Tämä
on otettava huomioon arvosteltaessa aikaisempia

raamatullisia kertomuksia Jumalasta.
Kristillinen jumalantunteminen perustuu us-
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konnollisessa elämässä saatuihin elämyksiin. Se
on siis luonteeltaan kokemusperäistä laatua eikä

ole järkiperäisesti yleispätevästi todistettavissa.

Siitä huolimatta Jumalaan uskovat ihmiset kaik-

kina aikoina ovat yrittäneet todistaa Jumalan
olemista järjenkin avulla. Näistä todistuksista

mainittakoon seuraavat:

Historiallinen todistus, joka ensiksi

tavataan Cicerolla, päättelee siitä asianlaidasta,

että kaikilla tunnetuilla kansoilla on jonkun-
lainen jumalantajunta ja jumalanpalvelus, sen,

että täytyy myöskin olla olemassa jumalallinen

olento, joka tuossa tajunnassa ilmenee ja johon
heidän palveluksensa kohdistuu. Tätä vastaan
positivismi (ks. t.) väittää, että usko henkiin

ja jumaliin on ilmaus siitä alemmasta kehitys-

kaudesta, jolloin ihminen ei vielä tunne ilmiöiden

todellisia syitä. Niinpiankuin nämä tunnetaan,

käy jumala-usko tarpeettomaksi. Tähän on huo-

mautettava, että positivismi katselee jumala-

uskoa yksipuolisesti älyperäi.seltä kannalta: ju-

mala-uskoa ei olisi voinut syntyä, jollei ihmisellä

olisi alkuperäinen uskonnollinen tajunta.

Ontologinen todistus, jonka ensiksi

esitti suuri skolastikko Anselm Canterbu-

rystä (ks. t.), päättelee täydellisen olennon kä-

sitteestä sen olemiseen, koska täydellisyyteen

muka kuuluu oleminen. Descartes esitti sen siinä

muodossa, että ihmisen tajunnassa oleva jumalan-
aate on todistus Jumalasta, niinkuin leima, jonka
taiteilija piirtää teokseensa. Todistuksen virheel-

lisyyden osoitti Kant selittäen, ettei oleminen

ole mikään esineen käsitteeseen kuuluva ominai-

suus. Ontologisen todistuksen ovat myöhemmin
Hegel ja Schleiermacher muodostaneet siihen

muotoon, että olemisen ja ajattelemisen yhtäpitä-

väisyys äärellisissä hengissä ehdottomasti edel-

lyttää ab.soluuttista olentoa, jossa ne alkuperäi-

sesti ovat yhtä.

Kosmologinen todistus päättelee äärel-

listen ilmiöiden olemassa-olosta äärettömään alku-

syyhyn, jossa niillä on perustuksensa. Tämä vii-

meinen alkusyy ei itse voi olla ehdonalainen,

vaan sen täytyy olla ehdoton, absoluuttinen. To-

distuksen luoja on Aristoteles, joka esitti, että

maailmassa oleva liikunto edellyttää itsessään

liikkumatonta liikuttajaa. Kant osoitti, ettei tä-

mäkään todistus johda Jumalaan, vaan ainoas-

taan ehdonalaisten ilmiöiden loppumattomaan
sarjaan. Ei ole mitenkään todistettavissa, että

ilmiöiden ääretön sarja on ;:: Jumala. Tähän yh-

teyteen kuuluu myöskin Hermann Lotzen (k. 1881)

päätelmä, jonka perustuksena on esineiden väli-

nen vuorovaikutus. Tämä olisi mahdoton il-

man kaikkia yhdistävää korkeampaa yhteyttä.

Mutta ei tämänkään tarvitse olla = persoonalli-

nen Jumala.
Teleologinen todistus päättelee maa-

ilman tarkoituksenmukaise.sta rakennuksesta ajat-

televaan, järjellisiä tarkoituksia tavoittelevaan

maailman luojaan. Jo Kant osoitti, ettei tämä
todistus missään tapauksessa vie kauemmaksi
kuin maailmanrakentajaan. Todistusta vastaan
puhuu se, että maailmassa on paljo epätarkoi-

tuk.senmukai.sta ja järjenvastaista, jota paitsi

voisi ajatella tarkoituksenmukaisen syntyneen
itse.stään luonnollisen valinnan kautta (darvi-

nismi). Uudemmista ajattelijoista on Stuart
Mill (ks. t.) esittänyt ajatuksen, että jumalal-

lisen hengen ohella vaikuttavat kaoottiset vallat,

jotka eivät salli hyvän täydellisesti toteutua.

Kieltämättä ilmenee inhimillisen elämän alalla

korkeampi suunnitelma, joka on valtava todistus

hyvästä ja järjellisestä maailmanhallitsijasta.
Moraalinen todistus, jonka Kant on

esittänyt, päättelee siveelliseen tajuntaamme si-

sältyvästä pyhästä velvoituksesta Jumalan ole-

nuissa-oloon, joka yksin takaa sen, että hyve
tulee palkituksi onnellisuudella. Tähän on vielä

lisättävä, että hyvän toteutumisen takaa ainoas-

taan se, että elämää on johtamassa hyvä, kaikki-
valtias Jumala eli toisin sanoen, että on ole-

massa Jumalan valtakunta. Ei tämäkään ole

mikään älyperäinen todistus, vaan ajatuksen-
johto, joka koskee ainoastaan niitä, jotka usko-
vat siveellisen velvoituksen ehdottomuuteen.

>sämä todistukset eivät voi ketään epäilevää
vakuuttaa Jumalan olemassa-olosta. Kuitenkaan
ne eivät ole arvottomia, sillä ne osoittavat sen,

ettei inhimillinen ajatus pääse äärellisen olemi-

sen eri aloilla tyydyttävään päätökseen tunnus-
tamatta yhteydellistä, iankaikkista ja järjellistä

maailmansyytä. — Vaikeimmat probleemit ju-

mala-uskolle syntyvät Jumalan suhteesta luon-

toon (ks. Ihme) ja Jumalan suhteesta pahaan
(ks. Teodikea). [Martin Schulze, ,,Wert und
Unwert der Gottesbeweise" (1905) ; G. Wobber-
min, ,,Der christliche Gottesglaube in seiuem
Verhältniss zur heutigen Philosophie und Natur-
vvisseuschaft" (1907).] E. Ka.
Jumalaistaru ks. Myytti.
Jumalan armosta ks. j) ei g r a t i a.

Jumalankallio (ruots. J u m a 1 a b e r g) . vuori

Pernajassa länteen Tiusterkylästä, jossa kerro-

taan ennen pakanalliselle jumalalle uhratun ja

jossa tavataan useampia kiviraunioita (,,jätte-

kast") ; myöskin on vuoressa suuri hiidenkirnu.

K. O.

Jumalankuva. Kristinuskoon sisältyvä ihmi-

sen uskonnollinen arvioiminen ilmaistaan uskon-
opissa lauseessa: ,,ihminen on luotu Jumalan ku-
vaksi". Tällä ei väitetä, että ihminen olisi alussa

ollut siveellisesti ja uskonnollisesti täydellinen

olento, jolloin synti olisi selittämätön arvoitus,

vaan sillä tarkoitetaan vain sitä, että ihmisen
henki on jumalallista alkuperää (1 Moos. 2^)

ja että ihmisen jo luomisessa säädetty päämäärä
on tulla Jumalan kaltaiseksi (1 Moos. I26-28) •

Raamatun mukaan tämä päämäärä on toteutunut
Kristuksessa (Koi. I15)

,
jonka kaltaisiksi kaik-

kien ihmisten tulisi muodostua. Niin toteutuu

Jumalan iankaikkinen armopäätös (Room. 838-30) -

E. Ka.
,,Jumalan kymmenysvero", Gtidz tyonde

gaerd, keskiaikaisten hengellisten käyttämä ni-

mitys kymmenysverosta eli kymmenyksistä,
(ks. t.) L. Cg.

Jumalanpalvelus. Pyhän perintätiedon ja

lain rinnalla jumalanpalvelus on kaikissa uskon-
noissa olennaisena osana. Riippuvaisuutensa ju-

maluudesta ihminen tavallisimmin on ilmaissut

uhreilla ja rukouksella. Myöskin Israelin uskon-
nossa oli uhri keskellisessä asemassa. Vanhem-
pina aikoina oli uhrien ja muiden menojen tarkka
suorittaminen pääasiana, uh raajan mielenlaatu
jäi sivuasiaksi. Tätä käsitystä vastaan asettui-

vat profeetat teroittaen jyrkästi, ettei Jumala
välitä ulkonaisista uhreista eikä muista pyhistä
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menoista, sillä hän kysyy oikeutta, nöyryyttä
ja laupeutta (Hos. 6^ seur.; Jes. 1^ seur. y. m.).
Näillä lauseilla on usein melkein uusitestamen-
tillinen sävy, ja monet psalmipaikat todistavat,
että profeettain sanat saivat vastakaikua usko-
vaisten mielissä (Ps. 40.; Sljg seur.; Q9^ seur.

y. m.). Myöhempi juutalaisuus antoi taas suu-
remman arvon uhreille ja ulkonaisille menoille.
Jeesus ei jumalanpalvelukseen nähden pan-

nut ulkonaisia uudistuksia toimeen. Mutta peri-

aatteessa hän on ratkaissut kysymyksen jumalan-
palveluksesta sanoillaan": ,,Jumala on Henki, ja
jotka häntä rukoHevat, niiden tulee rukoilla hen-
gessä ja totuudessa" (Joh. 4„) . Uskovasta sydä-
mestä lähtevä rukous ja rakkauden osoittaminen
lähimaista kohtaan (,,laupeutta minä tahdon
enkä uhria") on oikea jumalanpalvelus. Sama
ajatus esiintyy vielä selvästi apostolien kirjeissä,

esim. Room. 12 seur. ja Jaak. 1^. Ei myöskään
Ehtoollisen vietolla ollut järjestetyn jumalan-
palveluksen luonnetta, vaan nautittiin sitä ate-

riain yhteydessä kodeissa (Ap. t. 246).

Järjestetty jumalanpalvelus sai alkunsa kris-

tittyjen yhteisistä uskonnollisista kokouksista,
joissa innostunut profetoiminen, opetuspuheet,
hengelliset laulut ja rukoukset vaihtelivat. Epä-
järjestyksen takia oli tarpeellista säätää näille

kokouksille jonkunlaisia sääntöjä (1 Kor. 14).

Pian niihin myöskin yhdistettiin Ehtoollinen,
koska sen liittäminen aterioihin oli aiheuttanut
väärinkäytöksiä (ks. A g a p e) . Näitä järjestet-

tyjä jumalanpalveluksia pidettiin alkuaan suu-
nuntaipäivisin kaksi: aamujumalanpalvelus, jo-

hon kuului raamatunlukua, saarna, rukouksia
ja veisuuta ja johon kaikilla oli pääsy, ja ilta-

jumalanpalvelus, jonka pääosana oli Ehtoollinen
ja johon ainoastaan kastetuilla oli pääsy. Apos-
tolien jälkeisellä ajalla nämä sulautuivat yhdeksi
kokoukseksi, jolloin kuitenkin kastamattomien oli

poistuttava ennen Ehtoollista.

Kun 3:nnella ja 4:nnellä vuosis. suuret joukot
tulvivat kristilliseen kirkkoon, toivat nämä mu-
kanaan pakanallisia katsantotapoja. Kreikkalai-
sessa ja itämaisessa maailmassa olivat jumalan-
palvelukset yhä enemmän saaneet mystee-
rien, salapalveluksien luonteen, ja niin ruvet-

tiin tältä näkökannalta kristillistäkin jumalan-
palvelusta arvostelemaan. Kastetta ja Ehtoollista

pidettiin salaisina toimituksina ja nimitettiin

mysteereiksi. Täten jumalanpalvelus sai taika-

maisen leiman, sen johtajasta tuli mystagogi,
joka yksin tunsi oikeat kaavat ja menot ja joka
sen vuoksi taisi välittää Jumalan ja seurakunnan
välillä. Jo 3:nnella vuosis. tämä käsitystapa
pääsi kirkossa vallalle.

Vähitellen alkoi jumalanpalvelukseen nähden
ilmetä erilaisuuksia itämaiden ja länsimaiden vä-

lillä. Idässä ovat mysteeri-aatteet kokonaan val-

lalla, ja jumalanpalveluksesta tulee kulttidraama
(näytelmä), jossa kuvannollisesti esitetään Kris-

tuksen elämää, kuolemaa ja ylösnousemusta. Kaa-
vat ja lauselmat ovat retorisia ja monisanaisia,

ja ennen pitkää koko jumalanpalvelus jähmettyy
kuolettavan yksitoikkoiseen muotoon. Lännessä
taas hallitsee uhriaate, ja messu-uhri anastaa
jumalanpalveluksessa vallitsevan sijan. Latina-
lainen henki, joka rakastaa Ij^hyitä, suppeita

muotoja, antoi jumalanpalvelukselle vakavan lei-

man: kaavat ovat lyhyitä, juhlallisia ja arvok-

kaita, ja toiminta yksinkertaista ja keskitettyä.
Läheinen liittyminen kirkkovuoteen antoi juma-
lanpalvelukselle enemmän kansanomaisuutta ja
vaihtelevaisuutta.

Luther kääntyi periaatteessa takaisin Jee-
suksen ja apostolien kannalle, teroittaen, että
totinen usko ja rakkaus ovat ainoa oikea ju-

malanpalvelus. Elävät kristityt pitävät jumalan-
palvelustaan hengessä ja totuudessa. jMutta
,.raa'an joukon" takia L. tahtoo säilyttää entiset
jumalanpalvelusmenot. J:ssa on ankarasti teroi-

tettava katekismusta ja kristillistä tietoa kan-
salle annettava. Varsinkin Melanchton ajoi in-

nokkaasti tätä kirkon kehittämistä kouluksi.
Kansa sai jumalanpalveluksessa kokonaan pas-
siivisen aseman. — Vielä ilmenee Lutherilla usein
sekin ajatus, että jumalanpalveluksen pääosana
ovat sana ja sakramentit, joiden kautta Jumala
seurakunnalleen jakaa armoansa. Saarna kohosi
luterilaisessa jumalanpalveluksessa kunniasijalle,

mutta sen ohella sai myöskin seurakunnalli-
nen virrenveisuu huomattavan aseman. Yleensä
Luther teki varovaisesti muutoksia katolilaiseen

j. -järjestykseen, poistaen vain sen, mikä välttä-

mätöntä oli.

Z\vingli ja Calvin tekivät j:een nähden paljoa
jyrkempiä muutoksia. Vaadittiin mitä suurinta
yksinkertaisuutta. Alttarin sijaan tuli pöytä,
kirkkovuosi jätettiin pois, ja saarna- ja ehtoollis-

jumalanpalvelukset erotettiin kokonaan toisis-

tansa. Virrenveisuulle annettiin aivan syrjäinen
asema. Jumalanpalvelusmenot katsottiin Raama-
tussa määrätyiksi, ja säilytettiin sittemmin muut-
tumattomina.
Evankelisessa kirkossa ei ole uskonpuhdistuksen

jälkeen jumalanpalveluksessa suuria muutoksia
tehty. Valistusaika pyrki poistamaan vanhoja \i:i-

mekkäitä virsiä ja rukouksia asettaen niiden si-

jalle mietoja ja vetisiä uudistuksia, mutta 19:nnen
vuosis. uudesta herännyt hengellinen elämä karsi

kelvottomat uudistukset ja palautti käytäntöön
vanhat ytimekkäät muodot. Kieltämättä tarvit-

sisi luterilainen jumalanpalvelus enemmän vaih-

telua ja vapautta. [U. L. Ullman, ,,Liturgik''

(1874-79) ; G. Rietschel, „Lehrbuch der Liturgik"

(1900-08).] E. Ka.
Voimassaoleva Suomen evank.-luterilaisen kir-

kon kirkkolaki säätää, että julkinen jvmialanpal-

velus on pidettävä kirkossa joka sunnuntai ja

sitä paitsi määrättyinä kirkollisina juhlapäivinä.

P u o 1 i p ä i V ä-j. on mainittuna päivinä pidet-

tävä kaikissa seurakunnissa. Ehtoo-j. on pidet-

tävä niissä kaupungeissa, joissa kaksi pappia tai

useampi toimittaa virkaa samassa kirkossa.

Muissakin seurakunnissa tuomiokapituli voi (pai-

kallisten olojen pohjalla) määrätä säännöllisen

ehtoo-j :n pidettäväksi. Aamusaarnasta ks.

A a m u k e 1 1 o t. Kaupungeissa on joka viikko

pidettävä rukoushetki raamatunselityksineen va-

llintaan viitenä arkipäivänä ja useamminkin, jos

tuomiokapituli määrää. Maaseudullakin on sa-

maa määräystä noudatettava, jos paikalliset ja

muut olot sen aiheuttavat ja sallivat. Yhteisen
jumalanpalveluksen järjestyksen yksitj'iskohdat

määrää kirkollinen käsikirja (ks. t.)

.

Jum.alanpelko. V:ssa T:ssa, varsinkin Sanan-
laskukirjassa, nimitetään hurskautta tavallisesti

jumalanpeloksi: „jumalanpelko on viisauden alku".

I'. T. sitävastoin enemmän teroittaa lapsellista
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rakkaudensuhdetta Jumalaan. Luther sen joh-

dosta erottaa ,,orjallisen pelon" ja , .lapsellisen

pelon", selittäen, että ainoa.staan jälkimäinen so-

veltuu jumalanlap-selle. Kieltämättä sana jumalan-
pelko hyvästi ilmaisee sitä kunnioitusta ja har-

tautta, jota syntinen ihminen tuntee pyhää Ju-
malaa kohtaan. E. K-a.

Jumalanpilkka ks. Uskontorikokset.
Jumalanrauha (pax 1. treiigu Dei), keskiaikai-

nen kirkollinen rauhakäsky, joka kielsi sodan-

käynnin määrättyinä päivinä tai aikoina ja

määrättyihin henkilöihin ja asioihin nähden.

Se säädettiin alkuaan Ranskassa 1041 ja sieltä

se levisi Italiaan, Espanjaan. Englantiin ja Sak-
saan (1081). Jumalanrauha alkoi keskiviikko-

iltana ja jatkui maanantai-aamuun ; edelleen ju-

malanrauha oli voimassa adventti- ja paasto-

aikana; kirkonmiehet, munkit, pyhiinvaeltajat,

vaimot, kauppiaat, kulkijat, talonpojat, edelleen

kirkot, luostarit, maanviljelystarpeet ja karja oli-

vat rauhoitetut. Jumalanrauhanrikkojan kirkko
julisti kirkonkiroukseen, kolme kertaa häntä va-

roitettuaan. Edelleen rangaistiin rikollista raha-

sakoilla, tulipa koko omaisuuden takavarikkoon
ottaminenkin välistä kysymykseen. [Kluckhohn,
„Geschichte des Gottesfriedens" ; Huberti, „6ot-

tesfrieden und Landfrieden".] (E. M-a.)

Jumalantaudit. Lönnrotin ja Castrenin mu-
kaan vanhat suomalaiset käsittivät taudit joko

jumalantaudeiksi, jotka joku jumala lähetti ih-

miseen, tai noitien ja muiden pahanilkisten ih-

misten aikaansaamiksi panentataudeiksi. Juma-
lantaudit päättyivät aina kuolemalla, jota vas-

toin panentatauteja voitiin loitsuilla, taioilla ja

lääkkeillä parantaa. Myöhempi tutkimus on kui-

tenkin osoittanut tällaisen tautien jaon erehdyt-

täväksi, sillä on käynyt selville, että kaikkia
tauteja koetettiin ja luultiin voitavan parantaa.

Lönnrotin ja Castrenin käsitys parantumatto-
mista jumalantaudeista on varmaankin saanut
alkunsa siitä, että kansa on sanonut kuolemaa,
joka on seurannut tautia, mitä turhaan on koe-

tettu parantaa, Jumalan sallimaksi ; tällainen kä-

sitys on nähtävästi myöhäinen, kristillisen ajatus-

tavan synnyttämä. A. A.

Jumalantuomiot 1. ordaaliat (lat. Dei
jiidicia) , sellaiset toimitukset, joiden kestäessä

ja kautta jumaluuden uskottiin lausuvan syyl-

lisyyden tai syyttömyyden tuomion. Raamatussa
ja vanhimmissa persialaisissa uskonnollisissa kir-

joituksissa on lukuisia viittauksia tällaisiin toi-

mituksiin (tulen läpi käynti; katkera vesi, jonka
tuli osoittaa vaimon viattomuus). Intialaisilla

tällaiset tuomiot olivat hyvin yleiset ja ovat

heillä vieläkin käytännössä. Keskiaikaisista ju-

malantuomioista ovat yleisimmät n. s. tulikoe
(judicium ignis, probatio per igncm), jossa syy-

tetyn piti jonkun aikaa pitää kättänsä tulessa

tai paljas paita tai vahattu paita päällä kulkea
tulen läpi tai pitää kädessään 9 askeleen matka
hehkuvaa määrätynpainoista rautaa, tai kulkea
hehkuvien hiilien y. m. s. päällä paljain jaloin;

vahingoittumattomuus oli syyttömyyden todistus;

V e s i k o e (judicium aquce), jota oli sekä kyl-

män että kuuman veden koe. Viimemainitussa
täytyi syytetyn kiehuvasta kattilasta paljain käsi-

varsin ottaa sormus tai munansuuruinen kivi

saamatta palorakkuloita; edellisessä kytkettiin

yhteen syytetyn vasen käsi ja oikea jalka tai

päivastoin ja hänet heitettiin vetonuora ruumiin
ympärillä kerran tai useamman veteen. Jos hän
upposi, oli hän syytön, jos hän pysyi pinnalla,

oli hän syyllinen, koskapa puhdas vesi hänestä
ei huolinut. Muita kokeita olivat: 1 e i p ä k o e

1. vihityn suupalasen koe (syylliselle

pala tarttui kurkkuun) , ehtoolliskoe (syyl-

liselle turmioksi). Yleensä jumalantuomioiden
toimeenpano oli kirkollinen toimitus. Niiden si-

jalle tuli vähitellen kidutus, kunnes noitavai-

noissa kylmän veden koe uudelleen pääsi kun-
niaansa. Uutena kokeena otettiin käytäntöön noi-
tien punnitseminen (n o i t a v a a k a)

,

joka, kuten vesikoekin, perustui siihen uskoon,

että pirun riivaamat olivat kadottaneet painoaan.
18:nnella vuosis. jumalantuomiot kristityissä

maissa lopullisesti joutuvat pois käytännöstä.

Jumalanystävät, erään 1300-luvun edellisellä

puoliskolla syntyneen, jonkunlaisen salaperäisyy-

den verhoaman uskonnollisen liiton nimi ; liitto

oli levinnyt Alankomailta aina Sveitsiin ja

Schwabeniin saakka, ja sen tarkoitus oli uskon-
nollisen elämän syventäminen mystiikan peri-

aatteiden mukaan ; m. m. Tauler ja Suso kuu-
luivat ,,jumalanystäviin" : salaperäinen olento

„suuri jumalanystävä Oberlandissa" on erään huo-

mattavan liikkeen jäsenen, Rulman Mersvinin
(ks. t.) mielikuvituksen tuote. [Jundt, „Les Amis
de Dieu" (1879).] K. ö.

Jumal-ihmisyys, jumaluuden ja ihmisyyden
yhdistyminen Kristuiksessa. ks. A r e i cl a 1-

nen riita, Nestorin s, M onofysitisrai,
Athanasiuksen uskontunnustus ja
Jeesus Kristus.
Jumalinen = jumalaapelkääväinen. ks. Juma-

lanpelko.
Jumalniemi, höyrysaha lähellä Kotkaa, per.

1897, omistaa Halla o.-y. K. S.

Jumaluusopin erotutkinto ks. Teologian
erotutkin to.

Jumaluusopinkandidaatti ks. Teologian
kandidaatti.
Jumaluusopinlisensiaatti ks. Teologian

lisensiaatti.
Jumaluusoppi ks. Teologia.
Jumaluustiede ks. Teologia.
Jumalvik 1. J o m a 1 v i k, kylä Snappertu-

nassa, Tammisaaresta kaakkoon meren rannalla.

K. S.

Junina 1. D j a m n a, Ganges-virran oikealta

tuleva lisäjoki. Sen lähteet ovat Himalajalla

6, .326 m korkealla Jumnotrö-huipulla, jossa hin-

dujen pyhä paikka. Vesirikkaana J. kulkee pää-

virtansa kanssa yhtä suuntaa, laskien siihen

Allahabadin luona 1,400 km pitkänä. Vettä käy-

tetään suurenmoisessa kastelukanavastossa. J:n

ja Gangeksen välille on kaivettu 496 km pitkä,

3 m syvä Ganges-kanava monine sivuhaaroineen.

J. on kulkukelpoinen. E. E. K.
Jumo merkitsee tseremissin kielessä tai-

vasta, taivaan jumalaa ja myös juma-
luus-olentoa, haltijaa. J.-sana on mah-
dollisesti sukua suom. ju7nala-sana\\e. vrt. J u-

mala. Y. W.
Jumovat aineet ks. Adstringeeraavat

aineet.
Jumpers [dzampoz], engl., ,,hyppijä". Walesin

kalvinilaisten metodistien pilkkanimi, johtuu siitä

että ne, joille nimi annettiin, sisäisestä liiku-
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tuksesta hyppivät. Tällaisia ekstaattisia ilmiöitä

esiintyi Walesissa ensi kerran n. 1760. Uudem-
malla ajalla liike kehittyi raittiimmaksi.

K. ö.

Jumpru (ruots. jungfru), pienin suomalainen
(ruotsalainen) astiamitta, jota käytettiin ennen
metrijärjestelmän voimaan astumista. J. on =

Vsa kannua = 7i6 tuoppia = ^^ korttelia = 8,179 cl.

Juna. Junat luokitetaan seuraavasti: vaki-
naiset junat, jotka lähetetään vahvistetun
aikataulun nuikaan määrättyinä päivinä; t ä y-

d e n n y s j u n a tj joita lähetetään vahvistetun
aikataulun mukaan tarpeen vaatiessa; ylimää-
räiset junat, joita lähetetään tarvittaissa

ilman määrättyä aikataulua ; työjunat, joita

tarpeen vaatiessa lähetetään joko määrätyn aika-

taulun mukaan tai ilman sellaista
; j ä r j e s-

telyjunat, joita ilman määrättyä aikataulua
vilkasliikkeisillä radoilla lähetetään asemilla vau-

nuja vaihtamaan. Tarkoituksensa mukaan ju-

nat jaetaan seuraavasti : matkustajajunat,
jotka kuljettavat henkilöitä ja näiden matka-
tavaroita, postia ja pikatavaraa y. m.; tavara-
junat, joissa kuljetetaan rahtitavaraa; s e k a-

junat, joissa kuljetetaan sekä henkilöitä että

rahtitavaraa ; sotilasjunat, joissa sotaväki

tavaroineen matkustaa; työjunat, jotka kul-

jettavat radalle rakennusaineita y. m.; p a i k a 1-

1 i s j u n a t, jotka välittävät liikennettä määrä-
tyillä lyhemmillä, vilkasliikkeisillä rataosilla ja

pysähtyvät kaikilla pysäkeilläkin. Nopeasti kul-

kevia ja asemilla vähän viipyviä junia sano-

taan pikajuniksi. Kuriirijuniksi ni-

mitetään tavallise.sti hyvin nopeasti kulkevia
pikajunia. Saksassa merkitsee nimitys E-j u n a

(Eilzug) junaa, jonka kulkunopeus on hiukan suu-

rempi kuin tavallisen matkustajajunan. D-j u-

nat (Durch fjangszilge) taas ovat sellaisia pikaju-

nia, joissa vaunut ovat suljetuilla käytävillä n. s.

harmonikoilla toisiinsa yhdistetyt läpikuljetta-

viksi. L-j u n a t (Luxuszilge) 1. e k s p r e s s i-

junat (ks. t.) ovat D-junien erikoislaji, joista

muutamat lähtevät kerran tai kahdesti viikossa,

muutamat ainoastaan määrättyinä kuukausina, ja

joi.ssa on ainoastaan I-luokka. V. V-la.

Junakilometri, rautatiellä käytännössä oleva

mittayksikkö, joka merkitsee junan kulkemaa
matkaa kilometreissä. V. V-la.

Junalaituri, pieni junien pysähdyspaikka mat-
kustajaliikettä varten. J:ksi nimitetään myöskin
asemalaituria (ks. Asema).

Jvinalautta „Preussen'' Sassnitz -Trelleborg.

Junalautta, siipirattailla tahi potkurilla kul-

keva höyrylaiva, joka vahvasti rakennetulla kan-
nellaan kuljettaa rautatiejunia vesien yli. Vuo-
laiden virtojen yli kuljetetaan lauttaa useinkin
rantojen väliin kiristetyn ketjun tahi teräsköy-
den ja lautalla olevan höyrykoneen avulla. Eri-

tyisen rakenteen vaativat laiturit, joilta juna
siirtyy lautalle. Niiden ulommainen osa on ta-

vallisesti liikuteltava silta, jonka toinen pää on
kiinni kiinteässä laiturissa ja toinen lasketaan
lauttalaivan perän varaan ja jonka asentoa ruu-

veilla y. m. laitteilla tarkistetaan, niin että

vaunut sysäyksettä siirtyvät laiturilta lautalle.

Meillä tunnetuimpia junalauttareittejä ovat Mal-
möstä Kööpenhaminaan ja Itämeren yli Gjedse-

ristä Warnemiindeen ja viimeksi jäljestetty yli-

meno Trelleborgista Sassnitziin. (J. C-en.)

Junankuljettaja ks. Veturinkuljet-
taja
Junasignaalit ks. Signaalit.
Juncus, V i h V i 1 ä, kasvisuku jMncoccce-hei-

mossa, heinämaisia, yksisirkkaisia kasveja, joilla

on liereät, äimämäiset lehdet

ja viuhkomaiset kukinnot, n.

210 lajia kaikissa maanosissa,
Suomessa 16, kosteilla kasvu-
paikoilla. J. A. W.
Jung, Jaan (1835-1900),

vir. kansakoulunopettaja ja

kansankirjailija, huomattava
Viron muinaismuistojen uut-

terana ja uhrautuvaisena tut-

kijana. Julkaisi 9 n:a käsit-

tävän kansantajuisen kirjoi-

tussa.rjan ,,Kodu-maalt" (1874-

79), joka sisältää joukon ha-

janaisia, enimmäkseen sak-

sankielisistä lähteistä ammen-
nettuja, mutta myöskin alku-

peräisillä lisillä kartutettuja
tietoja Viron menneisyydestä.
J., joka itsekseenopiskelemalla

oli saavuttanut monen vie-

raan kielen taidon, käänsi
viroksi Henrik Lättiläisen

tunnetun latinankielisen kronikan. J:n elämän-
työ, hänen opettajatoimensa ohella, sisältyy kui-

tenkin pääasiallisesti hänen pitkäaikaisiin an-

siokkaihin muinaistieteellisiin tutkimuksiinsa,

joitten tulokset ovat koottuina hänen pääteok-

sessaan ,,Muinasaja teadus Eestla.ste maalt" (T-II,

1898-99; III, 1910). Teoksessa on rohkeita johto-

päätelmiä sekä autodidaktisen sivistyksen yleisiä

puutteita, mutta tämä ensimäinen virolainen

arkeologinen teos tarjoaa kuitenkin runsaan
aineiston vastaisille ammattitutkijoille. Elämänsä
lopussa opettajatoi mesta syrjäytettynä ja tieteel-

lisen teok.sensa tuottamien painokustannuksien
rasittamana J. sortui ehtimättä loppuun järjestää

tai julkaista kokoamiaan aineistoja. G. S.

Jung [jurjk], Johann Heinrich, tunnettu

nimellä J u n g-S t i 1 1 i n g (1740-1817) , saks. kir-

jailija, köyhien vanhempien poika, eli nuoruu-

tcMisa erään pietistisen lahkon piirissä, oli ensin

sysienpolttaja, sitten räätäli, saavutti itsekseen

opiskelemalla sivistystä, tuli kotiopettajaksi, sit-

temmin lääkäriksi, maatalouden profes.soriksi,

senjälkeen taloustieteen ja kameraalitieteiden,

sekä viimein valtiotieteiden professoriksi. Hänen

Juncus effesus.

a kukka, b hedelmä.
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kuuluisin kirjallinen aikaansaannoksensa on
moniosainen autobiografillinen teos ..Heinricli

Stillings Leben, eine walire Geschiclite" (uusim-
massa muodossaan y. 1806, 5 nid.). J. on myös
julkaissut pietistis-mvstillisiä teoksia, kuten ,,Sze-

nen aus dem Geisterreich" (1797) ja ..Theorie

der Geisterkunde" (1808), joissa hän edellyttää

vainajien henkien seurustelun tässä maailmassa
elävien ihmisolentojen kanssa varmaksi. Monet
hyökkäykset näitä hänen teoksiaan vastaan kat-

keroittivat hänen viimeiset ikävuotensa. Myötä-
tuntoisen luonteenkuvauksen J.-S:stä antaa
Goethe teoksessaan ,.Dichtung und Wahrheit".
Kokonaispainos ilm. 1843-44 (12 nid.). J. E-l.

Jiingfennoinaaiiit, ..nuorsuomalaiset"', nimitys,

jota käytettiin innokkaista suomenmielisistä
lS60-luvulla. ks. Suomenmielisyys.
Jungfrau, huippu Bernin alpeissa, 4,166 m

korkea. Muodostaa naapureineen Mönch (4,104 m)

,

Eiger (3,975 m) ja Silberhorn (3.705 m) etupäässä
kiteisistä liuskeista syntyneen, laajalti jäätikkö-

peittoisen (A 1 e t s c h-jäätikkö, ks. t.) vuori-

ryhmän. Suurenmoista luontoa ihailemaan tul-

vivain matkailijoiden mukavuudeksi on raken-
nettu sähkö-hammasrata (alettu 1896), jonka
asema Eismeer on 3,161 m yi. merenp. — J:lle

noustiin ensi kerran 1811. E. E. K.
Jungfruskär [-sarj, Houtskarin kuntaan kuu-

luva lounainen saariryhmä Kihdissä. K. S.

Jungfrusund ks. Xeitsytsalmi.
Junggrammaatikot (saks. Junggramrnatiker =

,.uusgrammatikot") , kielitieteellinen koulukunta,
joka Saksassa 1870-luvun puolivälistä alkaen
uudisti historiallisen ja vertailevan kielitieteen

tutkimusmenetelmän. Tämä koulukunta, jonka
henkisenä isänä on pidettävä A. L«skieniä, nä-

kee kielenkehityksessä kaksi päätekijää: me-
kaanisfysiologiset äännelait, jotka toimi-

vat ihmisen tahdosta riippumatta, ,.sokeasti" ja

poikkeuksettomasti, sekä sielullisen te-

kijän, analogian (ks. t.), joka tavallaan ta-

soittaa äännelaillista tietä toisistaan liian i

kauaksi joutuneet sukulaismuodot. Useat niistä il-
!

miöistä, joita entinen kielitiede nimitti ,.poikkeuk-
siksi", ovat tällaisia analogiailmiöitä. J:n koulu-
kunta, jonka oppia tietopuolisesti perustelivat

etupäässä K. Brugmann. Osthoff ja H. Paul, ai-

heutti melkoisen väittelykirjallisuuden sekä myötä
että vastaan. Sen arvostelijoista huomattavimmat
ovat J. Schmidt, Collitz ja Schuchardt. ks.

Äännelaki. [H. Paul, „Prinzipien der Sprach-
geschichte" (us. pain.) : J. Schmidt, ,.Kritik der
Sonantentheorie", Schuchardt, „Ueber die Lautge-
.setze" (1885).] J. J. M.
Junghuhn [-Tjkhfin], Franz Wilhelm

(1812-64), .-aks. tutkimusmatkailija ja luonnon-
tieteilijä. Oli Jaavalla istutus-johtajana. Saaren
tutkimuksessa J. on saavuttanut suuria ansioita.

Hänen tärkein tutkimuksensa on ,.Java" (1852-

54); muita: „Die Battaländer auf Sumatra",
..Licht- und Schattenbilder aus Java". E. E. K.
Jungingen. 1. Konrad von J. (k. 1407),

saksalaisen ritarikunnan suurmestari 1393-1407,

valloitti 1398 vitaliveljiltä Gotlannin, minkä joh-

dosta kävi Margareeta kuningatarta va.staan so-

taa 1403-04; osti 1402 Xeumarkin. — 2. Ulrich
V o n J. (k. 1410), edellisen veli ja seuraaja suur-
mestarina 1407-10; luovutti Margareetalle Gotlan-
nin 1407-08 9,000 noobelista; menetti henkensä

onnettomassa Tannenbergin tappelussa 15 p.

heinäk. 1410 taistellessaan Puolan Jagelloa vas-

taan.

Jungius, Joachim (1587-1657), saks. luon-

nontutkija, etenkin kasvitieteilijä, lääkäri ja
matemaatikko. Oltuaan matematiikan professo-

rina Giessenissä, J. Rostockissa antautui lääke-

tieteellisiin opintoihin, joita jatkoi Padovassa
vuoteen 1618, jolloin siellä saavutti lääket. tohto-

rin arvon, tuli 1625 matematiikan professoriksi

Rostockiin ja 1628 Hampurin Johanneum opis-

ton rehtoriksi. J:n, joka oli Kopernikuksen ja
Galilei'n aikalainen, asetti Leibnitz nerokkaisuu-
dessa näiden rinnalle. Hänen kirjoituksensa kä-
sittelevät matemaattisia ja kasvitieteellisiä kysy-
myksiä. Edellisistä ovat huomattavia: ,,Geomet-
ria empirica" (1627), ,.De naturalium corporum
materia et forma" (1637), ,,De principiis corpo-
rum naturalium" (1642), jälkimäisistä .,Isagoge

phytoscopica" (hänen kuolemansa jälkeen jul-

kaissut Vogetius 1678) . Tämä teos sisältää ver-

tailevan kasvimorfologian perustuksen ja kasvi-
osien nimistön (johon Linne myöhemmin nojau-
tui), sukukäsite on selvästi erotettu lajikäsitteestä.

J. A. W.
Jungmann, Josef (1773-1847) , tsekk. kielen-

tutkija ja kirjailija, oli maaorjan poika, harjoitti

Praagin yliopistossa filosofian ja lakitieteen opin-

toja, tuli 1799 lukionopettajaksi Leitmeritziin ja

1815 Praagiin. Hän on Dobrovskyn aloittaman
kansallisen työn jatkaja, tlekkiläisen kirjakielen

ja kirjallisuuden huomattavimpia uudistajia. Laa-
jalti sivistyneenä miehenä, joka oli saanut henki-

sen kasvatuksensa Voltairen ja muiden valistus-

filosofien kirjoista, hän vaati, että tsekk. kirjalli-

suuden tuli tyydyttää korkeampiakin tarpeita kuin
vain kansansivistyksen alkeita. Sitä varten hän
käänsi äidinkielelleen eurooppalaisen kirjallisuu-

den parhaimpia teoksia ja kehitti tsekk. kirja-

kieltä lainaamalla toisista slaavilaisista kieli.stä

ja itse sepittämällä uusia sanoja. Hänen kään-
nöksensä Miltonin „Kadotetusta paratiisista"

(1811) ja Chateaubriaudin ,.Atalasta" (1805) ja

Goethen ..Herman ja Doroteasta" (1841) olivat

kauan tsekk. kirjakielen mallina. Vakaannut-
taakseen kirjakieltä hän julkaisi runous- ja tyyli-

opin ynnä siihen kuuluvan lukukirjan L,Sloves-

nost", 1820). Hänen pääteoksensa on kuitenkin
laaja tsekk.-saks. sanakirja (,,SlovnIk jazyka ce-

skeho", 5 nid. 1835-39). Tärkeä aikoinaan oli myös-
kin hänen tsekin kielen ja kirjallisuuden histo-

riansa. Yhdessä J. Preslin kanssa hän 1821 perusti

ensimäisen tsekinkielisen tieteellisen aikakaus-

kirjan ,,Krok". V. 1818 hän oli mukana perusta-

massa ..Böömiläistä mu.seota" ja 1830 hän yhdessä
Palackyn kanssa toimitti sen yhteyteen ..Matice

ceskä" nimisen seuran. Näiden laitosten tehtävät

tsekkiläisten sivistyselämässä ovat olleet melkein
samat kuin meillä Suom. kirj. seuran. .J:n mieltä-

kiinnittävät muistelmat julkaistiin 1871. Hänen
pienemmät teoksensa ilmestyivät koottuina 1869-

73. V. 1878 pystytettiin hänelle muistopatsas
Praagiin. J. J. SI.

Jungmanni (saks. Jungmann, mots. jungman),
laivapoika.

Junimistit, Romaanian nuorkonservatiivinen
puolue, joka on saanut nimensä Junimea (nuoruus)

nimisestä kirjallisesta yhdistyksestä ja joka syn-

tyi 1880-luvun alkupuolella, jolloin T. Ro-setti ja
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P. Carp y. m. olivat sea johtajia. 1890-luvun alku-
puolella j. sulautuivat vauhakonservatiiveihiu,
mutta kallistuivat 1900:n jälkeen taasen vasem-
malle.

Junior [-U-] (lat., lyli. j:r, j:or 1. jun.), nuo-
rempi.

Juniperus ks. K a t a j a.

Junius ks. Kesäkuu.
Juniuskirjeet (engl. Letters of Junius), sarja

valtiollisia kirjeitä, jotka nimimerkillä Junius
ilmestyivät H. S. Woodfallin julkaisemassa lon-

toolaisessa „Public advertiser" lehdessä 21 p. tam-
mik. 1769 ja 21 p". tammik. 1772 välisenä aikana;
ensimäiueu on päivätty 21 p. marrask. 1768. Ju-
niuskirjeet sisältävät kiivaita hyökkäyksiä silloi-

sia ministereitä ja muita valtion virkamiehiä,
tuomioistuimia, parlamenttia, vieläpä itse kunin-
gastakin (Yrjö III:tta) vastaan. Ne on kirjoi-

tettu asiantuntemuksella ja suurella tyylitaidolla,

niin että niiden kirjoittaja on luettava Englan-
nin suurimpien suorasanaisten kirjailijain jouk-
koon. Juniuskirjeet herättivät heti ilmestyttyään
suunnatonta huomiota, mutta turhaan koetet-

tiin päästä niiden sepittäjän perille. Vaikka
sittemmin on julkaistu useita tutkimuksia kysy-
myksen selvittämiseksi, ei sitä vieläkään voi pi-

tää lopullisesti ratkaistuna. Alkuansa epäiltiin

E. Burkea Juniukseksi, sittemmin useita muita.
Todennäköisimmän arvelun mukaan on Juniuk-
sena pidettävä Sir Philip Francista (ks. t.).

— Juniuskirjeet julkaistiin kirjanmuodossa ensi

kerran 1772. [L. Stephen, ,,Chatham, Francis and
Junius" aikakauskirjassa ,,English historical re-

view" 1888, Brockhaus, „Die Briefe des Junius".]

J. F.

Junkarsborg, keskiaikainen muinaislinna, ra-

kenn. lähelle Mustionjoen laskupaikkaa Manns-
gärdsjärveen. Karjan kunnassa. Linnasta on jäl-

jellä neliskulmainen maavalli, jonka sivut ovat

15x21 m pitkät. J:ia on otaksuttu samaksi kuin
1395 mainittu Varcholm (Vartholm), ja se on suo-

jannut Mustionjoelta alkavaa tärkeätä kulkureit-

tiä sisämaahan. Niemeke on uudemmalla ajalla

ojanteella erotettu saareksi. K. >?.

Junker, Wilhelm Johann (1840-92), Ve-
näjän saks., tunnettu Afrikanmatkailija. Ret-
keiltyään 1873-74 Tuniksessa ja Algeriassa,

1876-78 Libyan erämaassa ja Ylä-Niilin varsilla,

J. teki 1879-86 tulosrikkaan matkansa ensin Nii-

lin latvoille, sieltä Uelle- ja Nepoko-virroille,
tutki näiden juoksua (saaden m. m. ratkaistuksi
Uellen laskun) sekä maata ja kansaa niiden var-

silla. Paluumatkalla J:n oli pakko mahdi-kajn-
nan takia viipyä pari vuotta Emin-pasan luona,

ennenkuin L^njoron ja Ugandan yli pääsi San-
sibar-rannikolle. Matkoistaan J. on julkaissut
m. m. teoksen ,,Reisen in Afrika 1875-86"

(1889-91). E. E. K.
Junkkari (saks. Junker-) , aikaisemmin se ali-

upseeri, joka kantoi lippua; sittemmin upsee-

riksi aikova, joka junkkarikoulussa valmistui

upseeriksi. Tällaisia junkkarikouluja on
vielä Venäjällä ja niissä valmistetaan sekä jalka-

että ratsuväen upseereja. M. v. H.
2. (ruots. junkare). Vallaton, laiskoitteleva nuo-

rukainen; veitikka. — 3. Esiintyy myöskin hovi-

arvonimissä hovijunkkari, kamarijunkkari; soti-

lasarvonimissä faanjunkkari, tykkijunkkari. vrt.

Junkkeri.

Junkkarikoulu ks. Junkkari.
Junkkeri (saks. ja ruots. junker, keskiaikai-

sessa yläsaksassa junc-herre, mruots. junkhcerra)

,

oikeastaan „nuori herra" ; sanaa käytettiin ennen
nuorten ylhäisten henkilöiden, varsinkin nuorem-
pien prinssien arvonimenä. Saksassa sitä vieläkin
käytetään erityisesti nuorista maa-aateliin kuulu-
vista nuorukaisista. Preussissa sanotaan junkke-
reiksi ja junkkeripuolueeksi taantumuk-
sellista aatelispuoluetta. Ruotsissa sana on saa-
nut melkein yksinomaan leikillisen ja halveksivan
merkityksen; esiintyy myöskin muodossa junkare,
josta suomen junkkari (ks. t.) johtuu. J. F.
Juno Ijunöj (< Diovino, vrt. Juppiter, gen.

Jovis), nuiinaisroomal. jumalatar, otaksuttu
samaksi kuin kreikkalaisten
Dioue t. Hera (ks. t.). J. oli

taivaanvalon (vars. kuun) ju-

malatar (vrt. myös Diana),
jolle kuukauden ensimäinen
päivä (CalendceJ oli pyhitetty.
Tav. J:a pidettiin Saturnuk-
sen ja Opsin tyttärenä sekä
Juppiterin (sisarena ja) puoli-
sona ja palveltiin yhdessä hä-
nen kanssaan (J. Regina).
Etenkin kunnioitettiin J:a
avioelämän jumalattarena (J.

Matrona t. Pronula) sekä
synnytyksen suojelijana (J.

Lucina) ja hänen kunniak-
seen aviovaimot maalisk. 1 p.
viettivät suuren juhlan (Ma-
tronalia). J. Sospitan palvel-
tiin etupäässä Lanuviumissa.
Muista J:n lisänimistä mai-
nittakoon Moneta, CaprötVna, ,{""" Ludovisi. Jatii-

ri- . T 11 1- i
' hliskokoinen päänkuva

turitts. J:lle olivat m. m. Roomau .Museo Nazio-
hanhi, varis ja riikinkukko nalessa. (Ennen „Villa

pyhitetyt ja hänelle uhrat-
^"'^°'''Ssa^''''°^^'

tiin valkoisia lehmiä. [W. II.
missa.)

Roscher, ,,Lexicon der griech. und rom. Mytho-
logie" IL] K. J. ^n.
Junosza [-no'sa], Klemens (1849-98), puo-

lal. kirjailija, oikealta nimeltään Szaniawski,
eli. oltuaan jonkun aikaa virkamiehenä, maan-
viljelijänä kotikylässään ja v:sta 1877 Varso-
vassa sanomalelitimiehenä. Hän on suurella asian-

tuntemuksella kuvannut puolalaisen maaseudun
oloja; varsinkin juutalaisten kuvaajana hän on
puolalaisen kirjallisuuden parhaita. Hänen mo-
nista kertomus- ja kausannäytelmäkokoelmistaan
mainittakoon: ,.Z mazurskiej ziemi" (,,Masuri-

laisseuduilta", 1884), ,,Nasi zydzi w miasteczkach
i na \vsiach" („Juutalaisemme kauppaloissa ja

kylissä", 1889), „Syzyf" (1891), kertomukset „Na
zgliszczach" (,.Palavilla raunioilla"), ,,Icek po-

d'w6juy (,,Kaksinkertainen Icek") y. m., kansan-
niiytelmä ,,Chlopski mecenas" („Talonpoikaismese-
naatti", 1880). J. J. M.
Junot [zynö'], Andoche (1771-1813), ransk.

kenraali, A b r a n t e s'in herttua, meni vapaa-
ehtoisena armeiaan 1792 ja kunno.stautui Tou-
lon'in piirityksessä (1793) ; oli Napoleonin aju-

tanttina Italian ja Egyptin retkellä; oli 1805
lähettiläänä Portugalissa ja tuli 1806 Pariisin
kuvernööriksi. J. oli sen armeian ylipäällik-

könä, joka valloitti Portugalin (1807), ja sitten

(1808) Portugalin kenraalikuvernöörinä Abran-
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tes'in herttuan arvonimellä ; mutta kun englan-

tilaiset voittivat hänet, täytyi hänen sam. v.

suostua Cintran sopimukseen ja jättää, Portugal,

jossa hän oli rikastunut kiskomisilla ja ryös-

töillä. J. otti osaa Itävallan, Espanjan ja Ve-
näjän retkiin ja nimitettiin Illyrian maakuntien
kuvernööriksi. Tuli mielisairaaksi, palasi Rans-
kaan, jossa surmasi itsensä. K. O. L.

Junta fh-J (esp. < lat. junctus - yhdistetty)

,

yhdistys; käytetään Espanjassa valtionasioita kä-

sittelemään tai hallitusta hoitamaan kutsutun ko-

kouksen nimenä, jonka joko hallitsija asettaa

tai jonka kansan edustajat omin valloin muo-
dostavat; niinpä Napoleon 1808 kutsui j:n Bayon-
neen laatimaan uutta hallitusmuotoa; Espanjan
kansa taas valitsi 1808 vapaustaistelua johta-

maan keskus-juntan sekä sen oheen maakunta-
juntoja. K. O. L.

Juntata, erityisellä survimella, juntalla, sul-

loa kokoon ja tasaiseksi maa-, hiekka- kivi-, be-

toni-, y. m. sentapaisia täytteitä; tasoittaa katu-

kivitystä; upottaa maahan paaluja ja lankkuja
iskemällä niiden päähän raskasta painoa, juntta-

luotia, vrt. Junttaluoti ja Paalujuntta.
J. C-en.

Juntta, kahvoilla varustettu hirrenpää eli

pölkky tai varrellinen rautakiekko, jolla sullo-

taan kokoon — juntataan —
täytemaata, hiekka-, betoni- y. m.
täytekerroksia, tasoitetaan katu-

kivitystä (katujuntta) tai jota

käytetään muihin samantapaisiin
tarkoituksiin. Paaluja upotetaan
maahan paalujuntalla (ks. t.).

J. C-en.

Junttaluoti on paalujunttien

toimiva osa ; raskas, tav. rautai-

nen paino, joka eri tavoin nostetaan junttateli-

neen varassa ylös ja annetaan pudota maahan
upotettavan paalun päähän, jotta tämä iskun
vaikutuksesta painuu maan sisään. J. C-en.

Junttarana eli tav. paalujuntta (ks. t.)

on kone. jolla peruspaaluja upotetaan maahan.
Juohdemies 1. johdemies ks. J u o h d e-

väki ja Häämenot.
Juohdeväki 1. johdeväki, johtoväki.

Häämenoissa (ks. t.) on morsianta saattamassa
sulhasen kotiin juohde- 1. johdemiehiä ja morsia-
men puolesta nouteita 1. nuoteita sekä morsiamen
sukulaisia. Yhteisesti nimitetään näitä erotuk-

seksi muusta hääkan.sasta j:ksi. Karjalaisissa

sekä inkeriläisissä häämenoissa j:n on tehtävä
monia taikoja sekä varauksia, ettei morsiamelle
ja sulhaselle sattuisi matkalla onnettomuuksia.

8-n V-ö.

Juojärvi, pitkäkäs, luoteesta kaakkoon kul-

keva, 257 km^ laaja järvi, joka kuuluu Hauki-
veteen pohjoisesta laskevaan vesijaksoon. J., joka

on malniirikas, purkaa vetensä Patoon- ja Pa-
lokiukoskien kautta Suvasvettä ja Kermajärveä
yhdistävään veteen. K. S.

Juokseva ilma ks. Ilmakehä.
Juokseva köysistö, aluksen takilaan kuuluvat,

kaikki liikkuvat köydet, joilla pyöröpuita, taki-

lan osia tai purjeita liikutetaan. F. W. L.

Juokseva syli ks. Syli.
Juokseva tili ks. Pankki ja Tili.
Juokseva velkakirja ks. V e 1 k a k i rj a.

Juoksiainen ks. Delfiini.

Juntta.

Juoksu eroaa käynnistä siinä, että sen sijaan

kuin jälkimäisessä jompikumpi jaloista kerral-

laan on maassa, juoksussa koko ruumis on yhtai-

kaa maasta koholla. Juoksun vaikutukset tervey-

teen ovat erinomaiset, se kun edistää keuhkojen
ja sydämen toimintaa; sille onkin tunnustettu

tärkeä, melkeinpä itsenäinen asema kaikissa ete-

vimmissä voimistelujärjestelmissä. Sen takia on
pidettävä erittäin onnellisena yhteensattumana,
että juoksu samalla on kilpailumuotona kaikkein
hauskimpia ja jännittävimpiä, samoinkuin sitä-

kin, että sen harjoittaminen ei vaadi muita väli-

neitä kuin korkeintaan sopivan puvun, paidan,

joskus villaisen päällyspaidan, lyhyet housut ja

tavallisesti piikkipohjaiset kengät. — Juoksu kuu-
lui päänumerona helleenien olympialaisten kilpai-

lujen ohjelmaan. He kilpailivat 1, 2, 12 ja 24

stadionin (= 192 m) matkoilla pehmeällä hiekka-

radalla. Nykyajan juoksukilpailut ovat alkuisin

Englannista, missä jo 18:nnella vuosis. rikkaat

herrat juoksuttivat lähettejään kilpasilla. Ama-
töörien kesken kilpailut alkoivat 19:nnen vuo-

sis. puolivälissä. Kilpailumatkat voidaan jakaa
kolmeen ryhmään. 250-300 m saakka voi harjaan-
tunut urheilija pitää parhaimman vauhtinsa,

jonka takia näiden matkojen juoksemista sano-

taan pikajuoksuksi. Keskipitkiksi lasketaan

välit aina 1,000 m:iin saakka, siitä pitemmät ovat

kestävyysjuoksumatkoj a.

Matkoilla n. 500 mäin saakka vaikuttaa läh-
dön 1. n. s. startin nopeus hyvin ratkaisevasti.

Esikuvanaan saalista vaaniva kissansukuinen eläin

keksivät ameriikkalaiset ISSO-luvun loppupuolella

n. s. kyyrystartin, missä juoksija nelinkontin

varpaillaan ja sormiensa nenillä vaappuen odot-

taa lähtömerkkiä, joka „paikoillanne !" ja , ,val-

miit!" komentojen jälkeen annetaan revolverin

laukauksella. Matkan loppurajalle on rinnan kor-

keudelle viritetty ohut paperiliuska tai lanka.

Joka sen ensinnä rinnallaan katkaisee, on voit-

taja. — Tavallisimmat kilpailumatkat pikajuok-

.sussa ovat 100 ja 200 m. Edellisen matkan juok-

see aniharva harjoittelematta alle 13 sekunnin.

12,4 sek. on jo tavallinen pikkukilpailujen tulos,

11,8 sek. hyvä, 11,4 sek. erinomainen ja 10,8 sek.

maailmanmainio. 200 m:llä tottumaton uupuu,

mutta parhaimmat pääsevät vasta sillä parhaim-
paan vauhtiinsa. Tulokset vastaavassa asteikossa

ovat 25^2, 24, 22^2 ja 217^ sek. 400 m matka vaa-

tii suurta nopeutta ja voimaa sekä jonkun verran

Kuv. 1. l..")00 ni juoksu Lontoon Olvmpialaisissa
kihoissa 1908.
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Kuva 2. Estejuoksiikilpailu.

kestävyyttä. Tulokset 57, 53, 50 ja 48 sek. 800 m
matkalla tarvitaan jo melko määrä kestävyyttä.
Tuiokset 2:10, 2:04, 1:58 ja 1:54. Englannissa on
tavallisin kilpailumatka 1,609 m, jonka sijasta

muualla juostaan 1,500 m, millä tulokset luokit-

tuvat seuraavasti: 4 min. 30 sek., 4:18, 4:10, ja

4:03. Engl. penikulman juoksi englantilainen
W. G. George 1886 4 min. 12^/^ sek., tulos, jota pi-

detään suhteellisesti parhaimpana kaikista maail-
manennätyksistä. Nämä matkat aina 800 m:stä
alkaen kysyvät erinomaisen huolellisesti koulittua
juoksu t y y 1 i ä, jonka tulee olla samalla sekä jou-

duttava että voimia säästävä. Kuta pitempiä
matkat ovat, sitä lyhemmillä askelilla ne on juos-

tava, niin että kun ne 400 m juostessa voivat olla

2,5-2,7 m pitkät, on 5,000 m:n juoksijalla vain 1,4-

1,6 m askelet. Viimemainitun matkan tulosluokit-

telu on 17 min., 16:20, 15:45 ja 15:20, 10,000 m
vastaavat luvut ovat noin 35^2, 34, 33 ja 32 min.
Tunnin kuluessa juoksevat maailman mainioim-
mat yli 18 km. Marathonin taistelun voitonvies-

tin muistoksi kilpaillaan marathonjuoksussa
40-42,2 km: n matkalla ja on 40 km juostu alle 2^2
tunnissa.

Erittäin suosittu sekä kilpailuna että erit-

täinkin harjoituksena on n. s. murtomaa-
juoksu. Sitä harjoittavat kaikki, jotka aikovat
radalla saavuttaa hyviä tuloksia, vähintäin kuu-
kauden joka kevät. Yleensä on sen, joka aikoo

ennätyksiä saavuttaa, harjoitettava hyvin vähän
kerrallaan ja varovasti, laadittava suunnitel-

mansa vuosikausia kestäväksi. Esim. 5,000 m eri-

koisjuoksija harjoitellessaan aniharvoin yrittää

3,000 m pitempää matkaa, vaan tyytyy juokse-

maan kovasti 200-500 m pätkiä tai hiljaa 3-4 km.
Käytännöllinen kokemus on osoittanut, että tällä

tavalla tehtäväänsä vähitellen valmistunut hen-

kilö saa kilpailussa pinnistää kaikki voimansa,
vaikkapa tajuttomaksi asti, silti terveydelleen va-

hinkoa tuottamatta.
Viestinjuoksuun ottavat osaa useammat

juoksijat joukkueena, josta kukin kulettaa viesti-

kapulaa määrätyn matkan seuraavalle miehelle.

Joukkuejuoksussa voittaa se joukkue,

jonka jäsenet saavat alhaisimman perilletulojär-

jestyksen summan. Estejuoksussa käyte-

tään mielinmäärin järjestettäviä esteitä.

Yhdistelmä hj^pystä ja juoksusta on aita-
juoksu. Matka on tavallisesti 110 m, aitoja 10,
niiden korkeus 106 cm, matkaa niiden välillä 9,i4

m, lähtörajalta ensimäiselle aidalle 13,72 m. Mat-
kan nopeasti juokseminen edellyttää erinomaista
nopeutta, voimaa varsinkin seljassa ja nilkoissa,

notkeita lanteita sekä kylmäverisyyttä ja päättä-
väisyyttä. Aitojen välit juostaan kolmella aske-
leella ja aitojen yli on päästävä mahdollisimman
matalalta ja nopeaan. Tulokset aikaisemmin
mainitussa asteikossa ovat: 18, 17, 16 ja 15,4 sek.

Ameriikkalaiset ovat maailman parhaimpia
juoksussa matkoilla aina Engl. penikulmaan
saakka sekä marathon- ja varsinkin aitajuoksussa.
Englantilaiset ovat etevimmät 2-20 km juoksussa.
Aivan viime aikoina on myöskin Suomessa edis-

tytty viimemainituilla matkoilla. L. P.
Juoksuhauta, ampujakaivos, jollaisia kaive-

taan vihollisen linnoituksen edustalle ja joiden
turvissa voidaan piiritettävää linnoitusta lähes-

tyä. Tavallisesti kaivetaan ensiksi n. s. paral-
leeleja, linnoituksen muurien ulkopuolella ja
sen kanssa yhdensuuntaisesti kulkevia hautoja.
Sitten lähestytään linnoitusta n. s. approcheja
pitkin, joita kaivetaan sikin sokin linnoitusta
kohti. Kuta lähemmäs linnoitusta päästään, sitä

terävämmiksi käyvät hautojen kulmat. Uusia pa-
ralleeleja kaivetaan sitten lähemmäs linnoitusta,

jotta suurempi osa piiritysjoukkoja voitaisiin

viedä lähemmäksi linnoitusta. Plautojen kaivami-
nen aloitetaan tavallisesti yöllä. M. v. H.
Juoksulippu, tiedustelukaavake, jota liikenne-

(posti-, rautatie-, sähkösanoma- sekä välitys-)

toimistot ulkomailla käyttävät saadakseen sel-

ville syyn jonkun lähetyksen matkalla viipymi-
seen. J. lähetetään toimistosta toiseen samaa
tietä kuin kaivatun lähetyksenkin piti kulkea
ja palautetaan kunkin toimiston tiedonannoilla
varustettuna takaisin lähetyspaikkaan. Suomessa
j:n käytäntö ei ole vakiintunut. O. E. L.

Juoksumaa, vuorenrinteitten hiedan- tai

savensekainen sora, joka keväällä lumen ja rou-

dan sulaessa käy niin veteläksi, että se alkaa it-

sestään valua rinnettä alas. J. on yleisintä napa-
seuduissa ja korkeissa vuoristoissa. P. E.

Juoksumarssi, nopein marssitahti jalkaväessä.

Saksassa ja Venäjällä tahti on 165-170 askelta

(ks. t.) minuutissa; Eanskassa ja Italiassa 170-

180 askelta minuutissa. M. v. H.
Juoksutin, juottovasikan juoksutusmahan sisä-

pinta, jossa oleva entsymilaji saostaa juusto-

aineen kaseiiniupitoisista liuvoksista, esim. mai-

dosta. Jos kuivattuja juoksutinmahoja uutetaan
keittosuolanpitoisella vedellä ja saatu liuvos siivi-

löidään, saadaan kaupassa olevaa n. s. juoksu-
tinekstraktia, jota käytetään juustouval-

mistuksessa. S. V. H.
Juoksutus 1. passaazi, mus., nopea sävel-

kuvioryhmä, joka on muodostunut yhden ainoan
alkuaiheen alinomaisesta jäljittelystä. J:ia on

2 päälajia, joista toinen perustuu asteikkokuvioi-

hin, toinen murrettuihin sointuihin. I. K.
Juoksutusmaha ks. M ä r e h t i j il t.

Juoksutusväri, ohuen oksidi- tai sulfidikerrok-

sen muodostuminen metallin pinnalle; esim. te-

rästä kuumennettaessa karkaisua varten saadaan
sen pinnalle oksidikerros, jonka väristä (sininen,

sinipunerva j. n. e.) voidaan päättää kuumuus-
aste, siis karkaisu sovittaa erilaiseksi; himmene-
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misväreillä kaunistetaan usein teräsesineitä, ja

säilyykin tällainen ohuen, tiiviin oksidikerrok-

sen peittämä metalli ilmassa paremmin.
S. V. H.

Juolavehnä (Triticum repensj, heinäkasvi,

joka pitkien juurakkojensa vuoksi viljelyksissä

on kiusallisimpia ja vaikeimmin hävitettäviä

rikkaruohoja. Korsi kankeahko, samoin lehdet,

tähkä pysty, kaleet tähkylää lyhyemmät, suipot.

tav. lyhvtotaiset : "rleinen koko maassa.
J. A. W.

Juoletar, Gananderin mukaan saukon haltia,

vrt. juolukan ruotsinkielistä nimitystä iiTferhnr

(saukonmarja). K. K.

.Juolavehnä.

^r>
Juolukka.

1 kukkiva oksa. 2 marjoja,
3 kukka. 4 hede. -5 marja

vlhäältä katsottuna.

Juolukka fVaccinium uliginosum), suotuisissa

olosuliteissa l.ss m:iin korkea varpu pohjoisen

pallopuoliskon pohjoisosissa ja vuoristoissa, meillä

yleisenä turvealustalla yli koko maan. Lehdet
ehytlaitaiset, vastapuikeat. varisevat talveksi, ku-

kat punertavat, yksitellen lehtihangoissa, puh-

keavat touko—kesäkuussa, marjat mustansini-
punaiset. valkeahärmäiset, äitelät. J. A. TT.

Juomalakko, erikoisilmiö raittiusliikkeen

alalla, eroaa tavallisesta raittiusseuratyöstä etu-

päässä kahdessa suhteessa: juovutusjuomien naut-

timisesta luopuminen tapahtuu lyhyemmäksi
määräajaksi ja juomalakolla on useimmiten val-

tiollinenkin tarkoitus. Sitä käytetään mielen-

osoituksena jctakin hallituksen toimenpidettä,

esim. uutta väkijuomaverotusta vastaan, taikka
sillä koetetaan saada suurempaa pontta uudistus-

harrastuksille juovutusjuomalainsäädännön alalla.— Sillä ,,strikellä väkeviä juomia vastaan", joka

Ruotsista tulleena 1873 sai laajaa kannatusta
u.seissa maamme kaupungeissa, oli vain nimi
yhtei.stä nykyaikaisten juomalakkojen kanssa;
todellisuudessa se oli ainoastaan jonkunlaista

kohtuuden harrastusta, joka ei kyennyt jättä-

mään oloiliin mitään syvempää jälkeä. Aivan
toisenlainen merkitys oli vappuna 1898 alkaneella

„suurella juomalakolla". Sen panivat alkuun jo

maalLskuussa kotkalaiset sahatyömiehet Kalle
Heikkilä ja Emil Andersson, ja etupäässä Oulun
silloi.sen piirilääkärin Konrad Relanderin vaiku-

tuksesta se laajeni koko maata käsittäväksi. Lä-
hemmäs 70,000 henkilöä piirsi nimensä lakko-

listoihin, sitoutuen aluksi yhden vuoden ajan
olemaan itse nauttimatta ja muille tarjoamatta
juovutusjuomia. Alusta alkaen käsitettiin juoma-
lakko ..sotajulistukseksi myös juovutusjuomien
rajatonta valmistu.sta ja vapaata kaupaksipitoa
vastaan". Tampereella marraskuussa 1898 pidetty
ensimäinen yleinen jucmalakkolaisten kokous lau-

sui yksimielisesti, että juomalakkoliikkeen pää-
tarkoitus on koko maata ko.skevan kieltolain

aikaansaaminen kaikkien juovutusjuomien, sekä
väkevien, mietojen että mallasjuomien, kaupan,
valmistuksen ja maahantuonnin suhteen. Tar-
koituksen saavuttamiseksi kokous piti välttämät-
tömänä, että jucmalakkotoimikunnat kaikkialla
maassamme keräisivät nimikirjoituksia seuraa-
ville varsinaisille valtiopäiville annettavan jät-

tiläisanomuksen alle, jossa valtiosäätyjä pyydet-
täisiin ryhtymään toimiin täydellisen kieltolain

aikaansaamiseksi. V:n 1900 valtiopäiville annet-
tiinkin tällainen, yli 160,000 kansalaisen alle-

kirjoittama anomus. Vielä pidettiin jokunen
yleinen juomalakkolaisten kokous, mutta vähi-

tellen ,,siuiri juomalakko" häipyi, valtiollisten

tapahtumain vuosisadan vaihteessa vetäessä huo-
mion muihin asioihin. Uudelleen yritettiin Suo-
messa juomalakkoa 1 p:stä heinäk. 1909 alkaen,

jolloin eduskunnan hyväksymän ensimäisen kielto-

lain olisi ollut määrä osittain astua voimaan.
Tällä juomalakolla oli selvästi hallitusta vastaan
;uuntautuvan mielenosoituksen leima. Muuttu-
neet olosuhteet estivät lakon enää tällä kertaa
pääsemästä yleiseksi. — Muiden maiden juoma-
lakoista on ensi sijassa mainittava Belgian työ-

väen juomalakko 1903. Se aiheutui alkoholi-

veron korotuksesta, jolla hallitus aikoi saada
valtion tulot äkkiä lisääntymään etupäässä kan-
san pohjakerrosten kustannuksella. Tällä puh-
taasti valtiollisella juomalakolla saatiinkin alko-

holinkulutus Belgiassa lyhyen ajan kuluessa vä-

hentymään noin kolmannella csallaau. V. 1908
pantiin muutamissa Itävallan maakunnissa jär-

jestyneen työväen keskuudessa toimeen olutlakko,

jonka hyvät seuraukset varsinkin terveydellisessä

ja siveellisessä suhteessa ovat herättäneet laa-

jempaakin huomiota. V. 1909 sai alkunsa Sak-

san järjestyneen työväen viinalakko, joka syntyi

mielenosoitukseksi 1 p. lokak. 1909 voimaanastu-
nutta viinaveron korotusta vastaan. Mainitusta
päivästä 30 p:ään syysk. 1910 laskeutui viinan

menekki juomatarkoituksiin lähes kolmannella
osallaan, vaikka se edellisinä vuosina oli mel-

koisesti noussut. — Järjestettyä raittiusliikettä

ei juomalakko kykene korvaamaan, mutta se voi,

ajaksi yleistä huomiota asiaan kiinnittämällä,

vaikuttaa herättävästi, siten kooten uusia voimia
säännölliseen raittiustyöhön. J/. E.-S.

Juomaraha (ruots. drickspengar, saks. Trink-

geld, ransk. pourboire, engl. tip, ven. natsai, turk.

hahsis) ,
pieni rahalahja, joka annetaan ylimää-

räisenä palkintona alempiarvoisessa asemassa ole-

valle henkilölle siitä, että hän on suorittanut pal-

veluksen tai työn, josta ei makseta varsinaista

työpalkkaa. Jo ke.skiajan lopulla käsityöläisinosta-

rit, saatuaan valmiiksi suurenpuoleisen työn, pyy-
sivät sälleilleen, vieläpä vaimoilleenkin juoma-
rahaa; myöskin pienipalkkaisille virkamiehille

annettiin juomarahoja. Alkuansa juomaraha lie-

nee annettu sanan ilmaisemaan tarkoitukseen

käji;ettäväksi, mutta tätä nykyä se usein mer-
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kitsee suoritetun palveluksen täydellistä kor-
vausta. Niinpä hotellien palvelusväellä, ravinto-
lain ja kahvilain tarjoilijoilla ei tavallisesti ole
muuta palkkaa kuin juomarahat; vieläpä heidän
paikoittain täytyy suorittaa osa niistä isännälle,
esim. suurten hotellien ovenvartijat maksavat
monasti virastaan isännälle jonkinlaista vuokraa.
Juomarahain käyttäminen on enimmin levinnyt
Venäjällä, vähimmin Pohjois-Ameriikan Yhdys-
valloissa ja Austraaliassa. Monessa maassa on
viime aikoina ryhdytty taistelemaan tätä ylei-

sölle epämukavaa ja siveellisessä suhteessa va-
hingollista tapatC vastaan. N. s. reformihotel-
Icissa ja erittäinkin kristillisissä hospitseissa
juomarahat on kokonaan poistettu. [Jhering,
„Das Trinkgeld".]

Juomauhri ks. Uhrit.
Juomavesi. Kelvollisen juomaveden tulee olla

puhdasta, kirkasta, väritöntä ja hyvänmakuista.
Siinä ei saa olla sanottavia määriä aineita jotka
syntyvät veden pilaantuessa eikä myöskään tau-
teja aiheuttavia bakteereja. Juomavesi ei myös-
kään saa olla ylen pehmeätä. Näitä vaatimuksia
täyttää parhaiten lähde- ja pohjavesi. Yksityistä
juomaveden tarvetta varten on maaseudulla ja
pienemmissä yhteiskunnissa tavallisesti riittävä

määrä kaivo- ja lähdevettä tarjolla. Suurempien
yhteiskuntien vedentarpeen tyydyttämistä varten
laitetaan vesijohtoja. Milloin ei kelvollista pohja-
vettä ole riittävässä määrässä ja niinmuodoin on
pakko turvautua pintaveteen, joki- tai järvi-

veteen, tarvitaan erityisiä laitteita veden puhdis-
tamista varten. Pintavedestä voi nimittäin me-
kaanisten ja kemiallisten keinojen avulla saada
kelvollista juomavettä. Useimpien puhdistustapo-
jen tarkoituksena on vähentää tartuntavaaraa,
poistamalla niin tyystin kuin mahdollista pinta-
vedessä löytyvät bakteerit. Tavallisin menettely-
tapa on hiekkafiltreeraus joko yksinomaan tai

yhdessä kemiallisen puhdistuksen kanssa, joka
viimemainittu toimitetaan rauta- tai aluminium-
tai manganisuoloilla (ameriikkalaiset suodatus-
laitteet) tai myöskin otsoniseeraamalla vettä, jol-

loin orgaaniset aineet hapettumisen kautta ha-
joavat. Myöskin veden saattamista ultraviolet-

tien säteiden vaikutuksen alaiseksi voidaan ken-
tiesi käyttää puhdistuskeinona. Meidän maas-
samme on jo usealla kaupungilla vesijohto. Van-
hin ja suurin on Helsingin vesijohto. Vesi joh-

detaan Vantaanjoesta ja pudistuslaitos on joen
suussa Vanhassakaupungissa. Aina vuoteen 1909
käytettiin yksinomaan hiekkasuodatusta. Mai-
nittuna vuonna otettiin käytäntöön kemiallinen
puhdistusmenettely käyttämällä aluminiumi-sul-
faattia ja kalkkia sekä nopeata suodatusta. Lai-
toksessa on 8 Jewellin mallista laitetta nopeata
suodatusta varten, joista jokaisesta saadaan
180 m^ tunnissa. Kaupunki tarvitsee (1911)

13,000-14,000 m^ vettä vuorokaudessa. Tässä ve-

denpuhdistamislaitoksessa, Euroopan suurin, joka
käyttää edellämainittua puhdistamismenettelyä,
muuttuu samea, humusaineista ruskea vesi aivan
kirkkaaksi ja värittömäksi, jotapaitsi 99 % bak-
teerimäärästä poistetaan. — Juomavettä kemial-
lisesti tutkittaessa määrätään orgaanisten ainei-

den hajaantumistuloksina olevien aineiden kuten
ammoniakin, typpihapokkeen, typpihapon ja kloo-

rin määrä, veden kovuus (kalkinpitoisuus) j. n. e.

Suurta varovaisuutta on noudatettava kun ke-

48. III. Painettu 2/10 11.

miallisen analyysin perusteella arvostellaan veden
kelpaavaisuutta. Bakteriologinen tutkimus on
joko kvantitatiivinen, jonka tarkoituksena on
määrätä vedessä löytyvien bakteeripesäkkeiden
lukumäärää määrättyä kuutiota kohti, tai kvali-
tatiivinen kohdistuen määrättyihin, tauteja ai-

heuttaviin bakteereihin kuten lavantautibasilliin,
kolerabasilliin j.n. e. G. K. B.
Juon, Paul (s. 1872), ven. säveltäjä, Tane-

jevin, Arenskijn ja Bargielin oppilas. Toimit-
tuaan opettajana Bakun konservatorissa 1896-97
J. siirtyi Berliiniin asumaan. On kääntänyt sak-
saksi Tsaikovskijn harmoniaopin ja elämäkerran.
Säveltänyt etenkin kamarimusiikkia, Brahmsin
tyyliin. 7. E.

Juonetar, juoni (s. o. ura) sanasta tilapäisesti
muodostunut „metsän jumala", joka juoksuttelee
otuksia läpi salon metsästäjän eteen. K. K.
Juoni ks. Intrigi.
Juoni, levyn muotoinen vuorilaji- tai kiven-

näismassa, joka on muodostunut sillä tavoin, että
vuoriperään syntynyt repeämä on täyttvnyt joko
sulana siihen tunkeutuneella magmavuorilajilla
(eruptiivijuonet) tai pohjavesiliuoksista erkautu-
neilla kivennäisillä. Viimemainittuihin kuuluvat
erilaiset malmijuonet (ks. t.) sekä esim. kvartsi-
juonet, jotka ovat erittäin yleisiä kallioissamme.
— Vaakasuora-asentoisia eruptiivijuonia sano-
taan kerrosjuoniksi tai intrusiivi-
kerroksiksi. P. E.
Juoniainen ks. V u o 1 i a i n e n.

Juonne (f 1 ö t s i) , ohuenlainen, jotain malmia,
kivihiiltä tai muita hyödyllisiä kivennäisiä sisäl-

tävä kerros, vrt. Kerros. P. E.
Juonnevuori (saks. FlötzgeMrge), vanha, jo

aikoja sitten käytännöstä jäänyt nimitys kaikille
verraten muuttumattomille sedimenttikerrostu-
mille kiteisen ,,alkuvuoren" vastakohtana.

P. E.
Juoppo-asyli on hoitolaitos, jossa parantumat-

tomia yhteiskuntaa rasittavia juoppoja pide-
tään vasten heidän tahtoaankin. vrt. Juoppo-
parantola. (E. Th-n.)
Juoppohulluus (delirium tremensj ks. J u o p-

posairaus.
Juoppoparantola, kroonillista alkoholismia sai-

rastavien parannuslaitos. Sittenkun Benjamin
R u s h i n 1809 esittämä mielipide juoppojen hoi-

tamisesta erityisissä parantoloissa vähitellen oli

voittanut alaa, perustettiin sellaisia viime vuosi-

sadan keskipalkoilla melkein samaan aikaan
Englantiin, Skotlantiin, Saksaan ja Yhdysvaltoi-
hin. Myöhemmin niitä on ilmestynyt yhä useam-
pia ja melkein kaikkiin sivistysmaihin. Suo-
messa on Turva niminen, valtion avustama
juoppoparantola Yläneen pitäjässä 39 km Auran
rautatieasemalta. Hoitotapaan näillä laitoksilla

kuuluu, paitsi täydellistä kieltäytymistä alkoholi-

juomista, huolellinen yleishoito vahvistavan
ruuan, ulkonaoleskelun, työn ja siveellisen vai-

kutuksen muodossa. Tulokset ovat varsinkin
aikaisemmilla juoppous-asteilla olevien suhteen
verrattain hyvät, sillä hei.stä paranee noin 50 %
ja siitäkin yli. Paranemista vaikeuttaa eniten
synnynnäinen henkinen vajavaisuus. Tärkeänä
tekijänä pysyväisen parannuksen saavuttamiseen
on jälkihoito, jolla tarkoitetaan hoidokkaan si-

joittamista ympäristöön, missä hän on kiusauk-
sille niin vähän alttiina kuin mahdollista, ja
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myöskin hänen liittymistään raittiutta harras-

tavaan yhdistykseen. Yleisenä sääntönä juoppo-

parantolaan pääsyä varten on, että henkilö paik-

kaa hakiessa sitoutuu olemaan laitoksella määrä-
tyn ajan (Turva parantolassa yhden vuoden)

ja että hän vapaaehtoisesti antautuu hoidetta-

vaksi; ainoastaan muutamissa maissa on voi-

massa lakimääräyksiä, joitten mukaan juoppo
voidaan vasten tahtoaankin sijoittaa parantolaan

tai hoitolaan. Ottamalla huomioon, että juoppo
usein on kykenemätön oikein arvostelemaan ti-

laansa ja senvuoksi ei pakotta alistu parantola-

hoitoon ja että hän tavallisesti on parhaassa
miehimdeniässä, olisivat määräykset hänen pakol-

lisesta hoitamisestaan Suomessakin tarpeenvaati-

mat sekä hänen itsensä että yhteiskunnan edun
kannalta katsoen. E. Th-n.

Juopposairas on joko alunpitäen väkijuomien
suhteen vastustuskyvytön tai pitkällisen alkoholi-

myrkytyksen kautta sellaiseksi tullut henkilö.

(E. Th-n.)

Juop; - sairaus 1. kroonillinen alkoholismi on
vastustamattomaksi himoksi muuttunut alkoholi-

juomain käyttäminen, joka useimmiten syntyy
perinnöllisyyden ja hermoheikkouden pohjalla.

Paitsi yhtämittaisena esiintyvää juopposairauden
muotoa on myöskin olemassa ajoittainen, joka
saattaa olla kaatumataudin tai periodillisen mie-

lenhäiriön oireena. Pitkällisen juoppouden aikaan-

saamat sairaloisuudet ilmenevät tavallisesti vä-

hitellen vuosien kuluessa. Ruumiillisista oireista

ovat enin silmäänpistävät kasvojen sinipunertava

väri, jäsenien (vars. sormien ja kielen) tutise-

minen ja ruuansulatushäiriöt (vrt. Alkoholi-
myrkytys). Luonteessa ja henkisissä kyvyissä

tapahtuvista muutoksista ovat tärkeimmät: itsek-

kyys, sairaloinen ärtyisyys, itkuherkkyys, luule-

vaisuus, siveellinen rappeutuminen ja vähittäin

enentyvä tylsistyminen. — Paitsi lieviä psyykilli-

siä häiriöitä epämääräisine aistinharhoineen saat-

taa kroonillinen alkoholismi myös synnyttää to-

dellisia psykooseja. Yleisin niistä on juoppohul-

luus (delirium tremens), joka tunnetaan äkilli-

sestä kulustaan, harhanäyistään, harhatuntumi-
sistaan, yleisestä sekavuudestaan ja kovasta vapi-

semisestaan. Tilapäisenä aiheuttajana on usein

joku kuumetauti tai muu vamma. Tämäntapai-
nen, mutta pitkällisempi on n. s. K o r s a k o-

V i n psykoosi, jolle on ominaista lähitapans-

ten muistamattomuus ja siitä johtuva perättö-

mien kertominen (konfabulatsioni) sekä hermo-
kivut ja osittaiset halvautumiset. Paitsi näitä

voi mielisairaus ilmetä juopoilla harhakuulojen
ja harhaluulojen muodossa (hallucinosis pota-

torum) tai mustasukkaisuusharhana (paranoia
alcoholica). Edellinen syntyy jotenkin äkillisesti

ja on ainakin ensikertaa kohdatessa paranevaa
laatua, jälkimäinen on siihen sijaan luonteel-

taan pitkällinen ja sen erottaminen tavallisesta

mustasukkaisuudesta tuottaa väliin vaikeuksia. —
Vielä on huomattava, että alkoholismi niissäkin

mielisairauksissa, joita se ei suorastaan ole ai-

heuttanut, tuntuvassa määrässä huonontaa taudin

kulkua, ja että se ei ainoastaan ylläpidä vaan
vieläpä enentääkin suvussa löytyvää rappeutu-

mista, josta syystä juopposuvussa lisääntyy polvi

polvelta ruumiilli.sesti ja henkisesti vaivaisten

luku syntyväisyyden samalla alentuessa ja kuo-

levaisuuden kohotessa. E. Th-n.

Juoppotauti ks. Juopposairaus.
Juoppous ks. Alkoholimyrkytys ja

Juopposairaus.
Juopumus ks. Alkoholimyrkytys ja

Juopposairaus.
Juorkuna, kylä Kiiminginjoen varrella, Mu-

hoksen kuntaa.

Juortaninjoki, kansanrunoissa esiintyvä Jor-

daninjoen toisintomuoto.

Juorukompassi, kapteenin tai perämiehen
suojaan (hyttiin) sijoitettu kompassi, jonka mu-
kaan peränpidon huolellisuutta aina voidaan tar-

kastaa. F. W. L.

Juote ks. Juottaminen.
Juotikkaat (Hirudinea), nivelmatoja, joilla on

pehmeä, tavallisesti litteähkö ruumis, ovat vailla

sukakarvoja, ihossa lukuisia poikkipuolisia uur-

teita, useampia samassa nivelessä. Puumiin taka-

päässä on vahva imulava, useimmilla myös etu-

päässä suun ympärillä (imulavojen johdosta nimi-

tetään j:ita myös nimellä Discophora, levyl-
liset). Suussa on joko kolme kolmioon aset-

tunutta sahateräistä leukaa, tai on se leukoja
vailla, jolloin nielun etuosa on muuttunut
ulostyönuettäväksi imutorveksi : Tämän mu-
kaan erotetaan leukaj:ita (Gnathobdellidce) ja

k ä r s ä j :i t a (Rhynchohdellidoe) . Mahalaukun
seinissä on sivu-

taskujen muotoi-
sia laajennuksia.

J. ovat kaikki

kaksineuvoisia
kuten niiden lä-

himmät sukulai-

set harvasukais-

madot (Oligoc-

hceta). Ne laske-

vat munansa yh-

teiseen koteloon

(kokongiin), joka

muodostuu ihosta

lähtevästä li-

masta ja jonka
rakenne esim.

verijuotikkaalla

on sienimäinen.

Kehitys tapahtuu ilman muodonvaihdosta. J. elä-

vät vedessä, useimmat makeissa vesissä, harvat
kostealla maalla niinkuin esim. Ceylonissa kiusal-

linen maajuotikas (Hirudo ceylonica), joka

oleskelee puutarhoissa ja metsissä ja laskeutuu

pensaista ohikulkeviin ihmisiin. — Leukajuotik-

kaisiin luetaan meillä koko maassa yleinen h e-

vosjuotikas (ÄJilastoninm gulo) ja v e r i-

j u o t i k as (Hirudo medicinalis) Etelä- ja Keski-

suomessa tavattava; kärsäjuotikkaisiin kuuluu
loisiva kalajuotikas (Piscicola geometra).

Suomessa tavataan n. 10 lajia. Lääketieteessä

verenimijänä käytetty verijuotikas eli

iilimato on helposti erotettava hevosjuotik-

kaasta, joka ei kykene puremaan reikää ihmi-
sen ihoon, selkäpuolta pitkin kulkevista ruskeista

viiruista. Sen leuoissa on lukuisia teräviä ham-
paita, joten sen aikaansaamat haavat ovat terävä-

reunaiset ja paranevat pian. Ensimäisillä ikä-

vuosillaan verijuotikas imee kylmäveristen eläin-

ten (sammakkojen y. m.) ruumiinmehua, vanhem-
pana sukukypsyyden lähestyessä lämminveristen
verta; se elää 12-20 vuoden vanhaksi. Sitä

Verijuotikas.
a ruumiin etupää imulavoineen, jossa

näkyy 3 leukaa, 6 leuka, alinna

juotikas.
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käytetään veren poistamiseksi tulehduksista ja
ajoksista, mutta sen käyttö ei ole nykyään enää
likimainkaan niin yleinen kuin ennen. Viime
vuosisadan keskivaiheilla laskettiin Suomen ap-
teekeissa tarvittavan määrän verijuotikkaita te-

kevän vuosittain 101,000 kappaletta. Verijuotik-
kaita viljellään pääasiallisesti Unkarissa.

K. M. L.

Juotinputki 1. juottopilli ks. Juotta-
minen.
Juotinrauta 1. juottokolvi ks. Juotta-

minen.
Juottaminen, 'menetelmä, jolla kaksi metalli-

kappaletta yhdistetään toisiinsa erityisellä metal-
lisella liitosaineella, n. s. juotteella, joka sulana
saatetaan juotettavien metallipintojen väliin.

Juote on metalli tai metalliseos, jonka sula-

mispisteen tulee olla alempi kuin juotettavien

metallien. Erotetaan kahta lajia juotetta: peh-
mytjuote, jonka sulamispiste on alempana
kuin 250°C ja jonka kestävyys on pieni, sekä
kovajuote, joka vasta suuremmassa kuumuu-
dessa sulaa ja on niin kestävää, että juotettua

kohtaa voidaan taivuttaa jopa vasaroidakin. Peh-
mytjuotteessa on pääosina tina ja lyijy sekä usein

vismutti ja sitä käytetään tavallisesti läkkilevy-

jen, messingin tai sinkin juottamiseen. Kovajuot-
teet ovat melkein aina kupariseoksia, joita nimite-

tään seoksen pääosan mukaan kuparikovajuot-
teeksi, messinkikovajuotteeksi j. n. e. — Kun
juote tarttuu hyvin ainoastaan puhtaaseen metal-

liin, ovat juotettavat kohdat viilaamalla tai syö-

vyttämällä saatavat metallisesti puhtaiksi ja kuu-
mennettaessakin pysytettävät sellaisina n. s.

juoksuaineella, jona käytetään salmiakkia,
kolofoniumia, booraksia, lasijauhetta tai sinkillä

kyllästettyä suolahappoa y. m., mitkä estävät

metallipintaa hapettumasta. Kovajuotteella juo-

tettaessa kappaleet ensin sovitetaan kohdalleen ja

sitten liitossaumalle pannaan juotetta, jolle lo-

puksi sirotetaan juoksuainetta. Tämän jälkeen

kappaleet kuumennetaan ahjossa t. m. s., kunnes
juotos sulaa ja juoksee liitospintojen väliin.

Juottovasara 1. -kolvi on puisella kah-

valla varustettu, rautavarteen kiinnitetty kupari-

kappale, jota kuumennettuna käytetään pehmyt-
juotteen siilattamiseen ja liitossaumaan juoksut-

tamiseen. Juottovasara kuumennetaan joko ul-

koa päin tai siinä on itsessään kuumennuslaitos.
— Juottolamppu on lamppu, jota käytetään
juotettavien kappaleiden, juotteen tai juottovasa-

ran kuumentamiseen. Polttoaineena on bentsiini

tai petroleumi, joka ilmapumpun painamana kaa-

suttuu kuumennetussa as-

bestikierteessä ja syök-
syy ruuvilla säädettävänä
suihkuna polttimeen. —
Juotto- 1. puhallus-
pilli, taivutettu pieni-

reikäinen metalliputki,

jolla puhalletaan tavalli-

sesta liekistä pistoliekki

liitoskohtaan varsinkin
kultaa ja hopeaa juotet-

taessa; tällöin käytetään
tavallisesti juotettavan
esineen alustana hiilikap-

paletta, joka hehkullaan
lisää kuumuutta.

Sähköllä juottaminen ks. Uuttaa.
V. V-la.

Juottokolvi ks. Juottaminen.
Juottolamppu ks. Juottaminen.
Juottolauta, noin 12 mm paksu ja mehiläis-

pesän kehän sisämittojen suuruinen lauta, jonka
taakse on kaksi listaa siten naulattuna, että nii-

den ulkonevien päiden päälle mehiläispesän kehä
voidaan asettaa kyljelleen. Lautaa käytetään
keinokakun eli väliseinän alla, kun sitä juotetaan
kiinni mehiläispesän kehän metallilankoihin.

A. M.
Juottopilli ks. Juottaminen.
Juottoratas, mehiläishoitoväline, pieni, pyöreä

kellon rattaan näköinen, lyhyeen metalliseen var-

teen kiinnitetty messinkiratas, jolla mehiläishoi-

taja juottaa kehän metallilangat kiinni keinote-

koiseen väliseinään eli keinokakkuun. Spriilam-

pun tulessa kuumennettua ratasta se työnnetään
pitkin metallilankaa, jolloin se painaa kehän lan-

gan väliseinään sisälle ja samalla sulattaa vahaa,
joka juottautuu kiinni lankoihin. Paras on ame-
riikkalaismallinen ,,Woiblet", jota saks. Gerstund
on vielä parantanut. A. M.
Juottovasara ks. Juottaminen.
Juovamenettely k s. K a s v u t a u 1 u t.

Juovikka ks. P h 1 o x.

Juovutusjuomat ks. Alkoholi, Huumaa-
vat aineet ja Alkoholimyrkytys.

Jupiter, aurinkokuntamme suurin kiertotähti.

J:n halkaisija on, maan halkaisijaa yksikkönä
pitäen, ll,06i = 141,300 km, sen volymi on 1,279

kertaa maan volymi ja massa 310 kertaa maan
1

ja =massa auringon massaa. on„-_ Tihevs
1047,.,

°

niinmuodoin 0,24» maan tiheyttä, ja painovoima
J:n pinnalla ekvaattorin kohdalla 2,s6i verrat-

tuna painovoimaan maan pinnalla. J. kiertää

radassaan auringon ympäri 11 vuodessa 315 päi-

vässä. Eadantason kaltevuus ekliptikaa vastaan

on ainoastaan 1° 19', ja radan excentrisiteetti on
0,048. J:n keskinäinen etäisyys auringosta on
maan keskinäiseen etäisyyteen auringosta ver-

rattuna 5,2028 = 775,000,000 km. J. kiertää akse-

linsa ympäri 9 t:ssa 55 min:ssa (akselin kalte-

vuus radantasoa vastaan on 3° 4'). Lyhyttä
kiertoaikaa vastaa suurehko litistyminen, nimit-

täin 7i-' J=ii tiheä ja pilvinen atmosfääri muo-
dostaa planeetin ympärille peitteen, jossa eri-

tyistä huomiota ovat herättäneet ekvaattorin

tienoilla näkyvät vyöhykkeet. J:n ympäri kier-

tää 8 kuuta, joitten kiertoajat y. m. näkyvät seu-

raavasta taulusta:

CD
C
B 0) B P

Nimi
C

sr

£•8= 3
o: D.
D e CO

Kiertoaika »SP
3 p —

<^.

Keksinyt

V 13 2.55 p. 11 t 57 ni. 2° 20' Barnard v. 1892

I Jo ti '/., 5.93 1 p. 18 t. 28 m. 2° 8' Galilei v. 1610

II Europa 6 Vi 9.44 3p. 13 t. 14 m. I°39' Marius v. 1610

III Cranibud 6 15.06 7 p. 3 t. 43 m. 2° (/ Galilei v. 1610

IV Callisto 7 26.49 16 p. 16 t. 32 m. l''5r Galilei v. 1610

VI 14 160 251 p. 28° 56' Perrine v. 1904

VII 16 167 265 p. 31° (y Perrine v. 1905

VIII 17 357 790 p. 148° 52' Melotte v. 1908
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Suuren massansa takia J:lla on tärkeä sija

aurinkosysteemimme häiriölaskuissa. Erittäin
suuri on J:n vaikutus asteroideihin ja niitten

ryhmittelyyn. Maasta katsottuna loistaa J., jonka
albedo on O.sä, ensimäisen suuruusluokan täh-

tenä, ja se on oppositsionissa aurinkoon nähden
joka 399: s vuorokausi. E. R.

Juppiter 1. Jupiter (< Dious > Diovis >
lovis -\- pater), muinaisit. korkein jumala, myö-

hemmän selityksen mukaan
Saturnuksen ja Opsin poika,

käsitetty samaksi kuin kreik.

Zeus. Alkuaan J. esiintyi

aivan yksinään ilman perhe-

siteitä, mutta myöh. kreik.

uskonnon vaikutuksesta pi-

dettiin Junoa hänen puoliso-

naan ja Minervaa hänen tyt-

tärenään. J. oli taivaan ylin

valtias, josta kaikki taivaan-

ilmiöt johtuivat (lisänimet

Lucetius = valonjakaja, Fiilgu-

rator, Fulminator, Tonhns =

jyrisijä y. m.) Hän oli myös
koko maailman hallitsija ja

ohjaaja, joka vaali oikeutta.

Zeus (Juppiter).

Marmorikuva Vatikaa
nissa (Museo Pio Cle

; mentino). Löydetty
Otricoli"ssa (muin.

Ocriculum).

totuutta, uskollisuutta ynnä
kestiystävyyttä ja ilmaisi tah-

tonsa ennemerkeillä. J. oli

taistelujen ja voittojen ylin herra (lisän. Victor

= voittaja, Stator = paonehkäisijä, Feretrius = saa-

liinsaaja). Ammoin J:ia palveltiin latinalaisten

heimojumalana ja liitonjumalana varsink. Al-

bano-vuorella (J. Latiaris). Myöskin muut it. hei-

mot kunnioittivat J:ia; etruskien keskuudessa
hänellä oli nimi Tinia 1. Tina. — Roomassa
J:a palveltiin etupäässä Capitolinus-kukkulalla jo

kuningasajalla aloitetussa ja monta kertaa uudis-

tetussa temppelissä (J. Capitolinus, J. Optimus
J/aa;imMS = kaikkihyvä kaikkivoipa). J:n kun-
niaksi vietettiin monta juhlaa (Ferice Latinoe,

Ludi Magni, Plebeii, Romani y. m.). Myöhemmin
keisariajalla J. room. alusmaissa useasti suli yh-

teen sikäläisten (esim. syyrialaisten, kelttiläisten

ja germaanilaisten) pääjumalien kanssa. J. kuvat-
tiin samaan tapaan kuin Zeus, ukonnuoli ja val-

tikka käsissään, kotka seurassaan, vrt. C a p i-

tolium, Diespiter, Flamen, Juno,
Zeus. [W. H. Roscher, „Lexicon der griech. und
röm. Mythologie". Juppiter: E. Aust.]

K. J. E.

Jura (ransk. zyrä'; < keltt. ;or = metsä), vuo-

risto Keski-Euroopassa Ranskan, Sveitsin ja Sak-
san alueilla. On melkein yksinomaan syntynyt
siitä nimensä saaneista j.-m u o d o s t u m i s t a.

Tektonisesti ja morfologisesti J. jakaantuu kah-
teen osaan. I. Ranskalais-sveitsiläinen
J. ulottuu puolikuunmuotoisesti kaartuen Gre-
noblen seuduilta Reinin ja Aaren yhtymäkoh-
taan; sisäreunan pituus 360 km, ulkoreunan
420 km, suurin leveys 70 km. Sen syntyminen,
tertiääri-ajalla, liittyy läheisesti Alppien synty-

miseen. Sisimmät, Sveitsin ylämaata rajoittivat

poimut ovat paljoa jyrkemmät, korkeammat, kuin
poimut länsisivulla. Sen 20:een nousevat poimut
ovat ainoastaan vähäisen kuluneet, joten alku-

peräinen huiputon harjannemuoto vallitsee, ja
pituuslaaksosta (combes) toiseen on harvassa ka-

peita solia ja poikkilaaksoja (cluses), joita myö-

ten koskirikkaat joet ja tiet mutkitellen pääsevät
pujottelemaan. Liikennesuhteet siitä syystä epä-
suotuisat. Ilmasto ja kasvullisuus korkeussuh-
teitten mukaan vaihteleva: juurilla viinitarhoja,

peltoja, ylempänä osaksi säilyneitä pyökki-, kor-
keammalla havupuumetsiä ja karjataloudelle so-

pivia alppiniittyjä. Korkeimmat harjut (korkein
kohta Cret de la Neige ainoastaan 1,723 m) ovat
6-7 kuuk. lumipeitteiset. Runsaisiin vesivoimiin
perustuen on syntynyt monelle seudulle kukois-
tava teollisuus (kelloja); niissä asukastiheys päin-
vastoin kuin muualla J:lla on suuri. — II. Sak-
san 1. gvaabilais-frankkilainen J. al-

kaa lähellä edellisen päätä ja päättyy Mainiin,
muodostuu itään loivasti, länteen jyrkemmin
päättyvistä, laakeista kerrostumista syntyneistä
aaltomaisista ylätasangoista, joiden välissä on
jyrkkärinteisiä poikkilaaksoja m. m. Tonavan,
Wörnitzin, Altmuhlin. Kokonaisuudessaan 435
km pitkä, josta n. puolet tulee kummankin,
eteläisemmän Svaabilaisen ja pohjoisemman,
Riesin murtumislaaksosta alkavan matalamman
Frankkilaisen J:n osalle. Molemmat jakaantuvat
eri osiin ; edellisestä mainittakoon Rauhe Alb,

jälkimäisestä n. s. Fränkische Schweiz. Korkein
kohta Heubergillä oleva Lemberg 1,015 m yi.

merenp. Ylätasankojen ilmasto on kolea, Böttin-

genissä (908 m yi. merenp.) v:n keskilämpö

4- 5,4° C, tammik. — 4,8° C, heinäk. + 14,«° C.

Rinteet ovat pyökkimetsän peittämät, mutta ylä-

tasangot kuivat, nummimaiset, osaksi kivikkoi-

set ja hedelmättömät; asutus täällä sentähden

harvaa. Jokilaaksoja seuraavat J:n poikki useat

rautatiet. — J:ssa kokonaisuudessaan on ku-

ten kalkkivuoristoissa runsaasti katoavia jokia

ja luolia, jälkimäisistä varsinkin Fränkische
Schweiz kuuluisa (Rosenmiillershöhle, Gailen-

reuther Höhle). E. E. K.
Jurakausi, se geologinen aikakausi, jonka ku-

luessa jurasysteemiin (ks. t.) kuuluvat muodostu-

mat syntyivät.

Juramuodostumat ks. Jurasysteemi.
Jurare in verba magistri (lat.), ,,vannoa

opettajan sanoihin", arvostelematta hyväksyä
opettajainsa tai vanhempain tai arvokkaammassa
asemassa olevien henkilöiden istuttamat mieli-

piteet. Puheenparsi esiintyy Horatiuksen I:ssä

ep. 1,,.

Juraschek [-s-J, Franz von (1849-1910),

itäv. tilastotieteilijä, toimi tilastotieteen ja val-

tio-oikeuden professorina v:sta 1881 Czernowit-

zissa, v:sta 1883 Innsbruckissa, siirtyi 1887 hal-

litusneuvoksena itäv. tilastolliseen keskuskomis-

sioniin Wieniin; julkaisi v:sta 1884 Hiibnerin

,,Geographisch-statistische Tabellen aller Länder
der Erde" ja Neumann-Spallartin kuoleman jäl-

keen tämän „tJbersichten der Welt\virtschaft"

(1890-1905) ;
„Personal-und Realunion" (1878).

J. F.

Jurasysteemi (nimitetty Jura-vuorien mu-
kaan), geoL, trias- ja liitusysteemien väliset muo-
dostumat. Nämä ovat Keski- ja Etelä-Euroopassa
yleiseen levinneitä, ja ovat siellä enimmäkseen
merikerrostumia, nimittäin kalkkikiviä, saviki-

viä ja osittain hienoja hietakiviä. Siis nämä
alueet ja myöskin laajat osat muista nykyisistä

mantereista ovat jurakaudella olleet meren pei-

tossa, esim. koko Pohjois-Aasia sekä Pohjois- ja

Etelä-Ameriikan länsiosa. Toisilla alueilla on
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jurasysteemissjl mannerkerrostumia, joihin kuu-
luu konglomeraatteja, hiekka- ja savikiviä. Man-
tereena on ollut myös ainakin suurin osa Fenno-
skandiaa, vaikka kaikki juramuodostumat ovat
täältä myöhemmin hävinneet lukuunottamatta
pieniä alueita Skänessa (alajuraa) ja Lofotin-
saarilla (keski- ja yläjuraa). Jurakauden ku-
luessa maan ja meren suhteissa tapahtui melkoi-
sia vaihteluja, niin että kauden alkupuolella, noin
Kellawayn vaiheeseen saakka, meret olivat leviä-

mässä useimmille manneralueille, mutta sitten

mantereet alkoivat taas voittaa alaa. Niinpä on
Euroopassa monin paikoin yläjuraan (malmiin)
kuuluvia ranta- ja mannerkerrostumia keskijuran
(doggerin) ja alajuran (liasin) merikerrostu-
main päällä. Vieläpä muodostui kauden loppu-
vaiheilla vuorijonojakin Pohjois- ja Etelä-Ame-
riikan länsiosaan, entiselle merialueelle. Muuten
kerrostumain laatu todistaa, että jurakaudella
maanpinnan epätasaisuudet ovat olleet suuressa
määrin tasoittuneina, meret matalia, mantereet
alavia ja tasaisia.

Jurakautisissa sekä manner- että merikerros-

tumissa on runsaasti fossiileja. Niiden edusta-

maan maaeläimistöön kuuluvat ensimäiset linnut,

m. m. merkillinen Archoeopteryx, matelijan ja

linnun välimuoto. Vallitsevina maaeläimistössä
olivat kumminkin liskoeläimiin kuuluvat eläin-

muodot, joista jättiläisliskot (Dinosauria)

ja lentoliskot (Pterosauria) juuri tällä kau-

della saavuttivat kehityksensä huippukohdan.
Myös merissä eli lukuisia liskoeläin-muotoja,

joista joutsenliskot (Plesiosauria) ja k a 1 a-

liskot (Ichthyosmiria) ovat mainittavimmat.
Muuten merikerrostumissa säilyneet fossiilit edus-

tavat lukuisia erilaisia eläinmuotoja, kuten luu-

kaloja, äyriäiseläimiä, ammoniitteja, belemniit-

tejä, simpukoita, kotiloita, lonkeroj aikaisia,

piikkinahkaisia, koralleja ja merisieniä. Kasvis-

tossa ovat metsiä muodostavina saniaispuut, sago-

palmut ja vanhanaikaiset, nykyisistä poikkeavat

havupuut. Näistä kasveista on monin seuduin

muodostunut kivihiiltä. Arvokkaimpia juralaisia

kivihiililöydöksiä on Unkarissa, Kaukaasiassa,
Persiassa, Turkestanissa, Etelä-Siperiassa ja Aust-

raaliassa. Myös Norjassa, Lofotin Andö-saarella

on niitä, ja lisäksi Huippuvuorilla sekä eteläisissä

napaseuduissa. Grahamin-maalla. Näissäkin on

kivihiili muodostunut etupäässä noista samoista,

ilmeisesti lämpimän ilmanalan kasveista, josta

saattaa päättää jurakaudella ilmaston olleen läm-

pimän koko maanpallolla. Kuitenkin on ilmasto

alhaisilla leveysasteilla ollut kuumempi kuin na-

pojen lähellä; se näkyy etenkin merieläimistön

erilaisuudesta, vrt. Geologiset muodostu-
mat. P. E.

Jure f-U-J ks. De jure.
Juridinen (lat. ius = oikeus) , lainopillinen, oi-

keustieteen eli oikeusperiaatteiden mukainen.

Juridinen henkilö. Käytännöllisen elämän
vaatimuksia noudattaen kaikki kehittyneemmät
oikeusjärjestykset ovat luoneet käsitteen j.h.,

8. o. varallisuuskelpoisen yhteisön, oikeussubjek-

tin, joka on saanut aateperäisen, mutta silti va-

rallisuuskelpoisen yksilön muodon ja joka sellai-

sena on oikeutettu ylipäänsä samaan toimintaan

kuin yksityiset henkilöt eli siis hankkimaan itsel-

leen oikeuksia, tekemään sitoumuksia, kantamaan
ja vastaamaan oikeudessa. J:n h:n olemuksesta

on tieteisopissa paljon riidelty kuitenkaan vielä

pääsemättä mihinkään yleisesti tunnustettuun
mielipiteeseen, mutta voinee selityksenä sille tosi-

seikalle, että oikeusjärjestykset pitkän, historial-

lisen kehityksen tuloksena personifioivat erään-

laatuiset yhteisöt, esittää sen seikan, että näille,

samoinkuin fyysillisille henkilöille on ominaista
oma tahdontoiminta, joka esiintyy joko järjesty-

neeksi yhteisöksi liittyneitten fyysillisten henki-

löitten päättämisenä ja toimimisena tahi ilmenee
enemmän tahi vähemmän etäisessä tulevaisuu-

dessa vaikuttavan oikeustoimen seurauksena. J:t

h:t ovat joko julkisoikeudellisia juridisia henki-

löitä, jos niillä on juurensa julkisessa oikeudessa

(esim. valtio, kunta, yliopisto, valtiopankki

y. m. m.), tahi yksityisoikeudellisia, jotka ovat

syntyneet joko yksityisten henkilöitten tekemäin
välipuheitten tahi säätiötointen kautta. Edelli-

senlaatuisia yksityisoikeudellisia juridisia hen-

kilöitä eli itsensä määrääviä, sanotaan yksityis-

oikeudellisiksi korporatsioneiksi eli yhdistyksiksi,

jälkimäisiä taas, eli säätävän tahdon määräämiä,
säätiöiksi. Koomalaisen oikeuden mukaan vaadit-

tiin yksityisoikeudellisen j:n h:n syntymiseen
kaksi oikeustointa: 1) yksityisoikeudellinen väli-

puhe tahi säätiötoimi ja 2) persoonallisuuden

myöntäminen valtion puolelta ; roomalaisen oikeu-

den periaatteita omaten useat uudetkin oikeus-

järjestelmät ovat ehtona yksityisoikeudellisen j:n

h:n syntymiselle vaatineet valtion viranomaisten

luvan. Suomen oikeudessa on kesäk. 6 p. 1849

annetun Keis. kuulutuksen perusteella katsottu

viranomaisten lupa yksityisten yhdistysten perus-

tamiseen tarpeelliseksi, mutta kun säätiöitten

perustamisesta ei ole ollut minkäänmoisia laki-

määräyksiä, on yksityisten henkilöiden katsottu

olevan oikeutetut vapaasti perustamaan säätiöitä,

kuitenkin huomioonottamalla, että valtiovallalla

on katsottava olevan oikeus lakkauttaa säätiö,

jonka tarkoitusperä sotii hyvää yhteiskuntamo-

raalia vastaan. ,,Perustuslain voimalla" on elok.

20 p. 1906 annettu m. m. yhdistymisvapautta kos-

keva laki myöntänyt Suomen kansalaisille oikeu-

den edeltäkäsin lupaa hankkimatta perustaa yhdis-

tyksiä sellaisten tarkoitusten toteuttamista var-

ten, jotka eivät ole vastoin lakia ja hyviä ta-

poja. Kun tämä laki kuitenkin edellyttää annet-

tavaksi säännöksiä siitä, mitä sanotun oikeuden

käyttämisessä on noudatettava, eikä mitään sel-

laista lakia ole annettu, on epätietoista, voiko

mikään yhdistys nykyisin laillisesti tulla aikaan

s. o. saada j:n h:n ominaisuuden ilman valtion

viranomaisten myötävaikutusta (ks. Yhdis-
tys).

Tieteisopissa on nykyisin riidelty siitä, ovatko

yhtiöt ja eritoten osakeyhtiöt katsottavat juridi-

siksi henkilöiksi. Asia on ainakin Suomen oi-

keuden mukaan jonkun verran epäselvä, mutta
huomioonottaen sen kieltämättömän tosiasian,

että yhtiön ja sen eri osakasten etu ei suinkaan

aina ole sama ja että yhtiöillä on omat sekä' oi-

keutensa että velvollisuutensa, jotka eivät sem-

moisinaan kuulu osakkaille — yhtiö kun voi olla

osakkaillensa maksamassa ja heiltä saamassa —

,

ei voine tulla muuhun johtopäätökseen kuin että

vhtiö on osakkaistaan erotettava juridinen hen-

kilö. L. Cg.

Juridinen persoona ks. Juridinen hen-
kilö.
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Jurij (Georgij) Danilovits [-ni'-] (1281-1325),

Moskovan ruhtinas ja Vladimirin suuriruhtinas,

riiteli Tverin ruhtinaiden kanssa suuriruhtinaan

arvosta, jonka sai käydessään 1315 Ordassa. J. D.

oleskeli myöskin Novgorodissa ja otti osaa Eiiot-

sin ja Xovgorodin väliseen Karjalan sotaan; pii

ritti 1322 Viipuria ja rakennutti 1323 Pähkinä-

linnan; Pähkinäsaaren rauhakirja on tehty hänen
nimessään; sai surmansa Ordassa Tverin ruhti-

naalta Dmitrijltä. J. F.

Jurisconsultus [ju-u'1-] (lat., < jus, genet.

/uris = oikeus, ja consu'ltus = kokenut) , oikeus-

oppinut, oikeustieteeseen perehtynyt; lainopilli-

nen avustaja.

Jurisdiktsioni, (lat. jurisdi'ctiö), oikeuden-

käyttö, tuomiovalta.

Juris prudentia [jil- -e'-J, (lat., jus, genet. ju-

rts = oikeus, ja prudentia = tieto, tiede), oikeus-

tiede, lakitiede (ks. t.).

Juristi (lat. jus, genet. /«ris = oikeus) , lain-

oppinut, lakimies. — Juristeria, yksipuoli-

sesti lainopillinen käsitys jostakin asiasta, laki-

säädösten muodollinen tulkinta. L. Cg.

Juristioikeus (ks. Juristi), lainoppineitten

oikeus, se oikeus eli ne oikeusnormit, jotka ovat

saaneet alkunsa joko lainoppineitten tieteelli-

sestä toiminnasta tahi tuomioistuinten oikeuden-

käytöstä. Sitovaa oikeudellista merkitystä voi-

daan näin syntyneille oikeusnormeille myöntää
ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden vakiin-

tuneen oikeusvakaumuksen tahi pitempiaikaisen

käytön kautta on katsottu saaneen tavanomaisen

oikeuden voiman (ks. Tavanomainen oi-

keus). L. Cg.

Juris utriusque doctor, j. u. licenciatus,
j. u. candidatus (lat. jus, genet. /wris = oi-

keus, uterque, genet. utriusque ^kum^pikin), mo-

lempain oikeuksien, sekä roomalaisen että kanoni-

sen oikeuden, tohtori, lisensiaatti ja kandidaatti.

Arvoniminä säilyneet protestanttisissakin maissa,

joissa kanonista oikeutta ei tutkita. L. Cg.

Jurjev ks. Tartto.
Jurjevskaja, Ekaterina Mihailovna.

ks. Dolgorukov 9.

Jurmo, saari länsikoilliseen Utön ulkosaaresta,

arveltu Tanska-Ruotsi-Suomi-Eäävelin merirei-

tillä n. V. 1270 mainituksi ,,Ucrimaa"ksi. Iki-

vanlia saarnahuoneen paikka, nykyinen kirkko

rak. 1846; kuuluu Korpoou seurakuntaan.
E. S.

Jurmonaukko (Jurmofjärd), Jurmosaaren
pohjoispuolella oleva merenselkä.

Jurtta (< mong. Mrfo = leiri, majapaikka) on
Aasian ja Itä-Venäjän mongolilaisten paimento-

laiskansojen asumus; varsinainen j. on kehän-

muotoinen, pyöreäkatoksinen ikkunaton huopa-

maja, jonka runko on kyhätty puusäleistä. Pys-

tyttäminen käy nopeaan. Tulisija on keskellä,

katossa savun pää-syä varten huopakappaleella

suljettava aukko. Oikea puoli j:aa on naisten,

vasen miesten olinpaikka. — Burjaatit ja kal-

mukit rakentavat nyk. myös j:oiksi nimitettyjä

uunittomia hirsimajoja. E. E. K.

Juruä [kurua'], Amazon-virran oikealta tuleva

lisiijoki ; lähteet Andeilla Perussa. Alue aarnio-

metsien peittämä. Höyryaluksilla 790 km kul-

jettava. (E. E. K.)

Jurva. 1. Kunta, Vaasan 1., Korsholman
khlak., Laihian-Jurvan nimi-smiesp.; kirkolle Vaa-

sasta 38 km; 170,? km^ joista viljeltyä maata
4,504 ha (1901); 20^/43 manttaalia, talonsavuja

277, torpansavuja 64 ja muita savuja 403; 5,627

as. (1907), joista ruotsinkielisiä n. 1%; 478
hevosta, 1,526 nautaa (1908). — Kansakouluja 5.

—Teollisuuslaitoksia: Kaukas & k:i, höyrysaha
o.-y. (per. 1898), Kuusisto & k:i, höyrysaha
(per. 1897) y. m. — 2. Seurakunta, konsisto-

rillinen, Turun arkkihiippak., Vaasan yläro-

vastik. : kappeliksi 1770-luvulla, itseu. khrakuu-
naksi 1865 (Keis. k. '% 1859 ja 7io 1863) Lai-

hiasta. Tähän kuuluu Sarvijoen rukoushuone-

kunta (per. 1837). Kirkko puinen (rak. 1802).

K. S.

Jury [engl. äänt. dzuari], valamiehistö (ks. t.).

Jus [-U-J (lat.), oikeus; objektiivisessa merki-

tyksessä oikeudella ymmärretään niitä lainsäadän-

tötietä syntyneitä ja tarpeen tullen tuomarivallan

avulla toteutettavia sääntöjä, jotka järjestävät

ihmisten ulkonaiset olosuhteet toisiinsa; subjek-

tiivisessa suhteessa taas objektiiviseen oikeuteen

perustuva, yksityiselle oliolle tulevaa oikeutusta

vaikuttaa määrätyllä tavalla ulkonaisiin olosuh-

teisiin. — Jus sequum, kohtuus. — J. c i r e a

s a c r a, valtion valta kirkon yli. — J. d e t r a c-

t u s, peräytymisoikeus. — J. eminens, valtion

pakko-oikeus s. o. oikeus suurimman hädän valli-

tessa anastaa yksityisten omaisuutta valtion tar-

peisiin. — J. in s a c r a, kirkonvalta. — Jus
jurandum, vala. — Jus jurandum
purgatorium, puhdistusvala. — J. p u b 1 i-

cum, julkinen oikeus. — J. qvsesitum, han-

kittu, laillinen oikeus. — J. scriptum, kirjoi-

tettu oikeus. — Jus talionis, vei retor-
s i o n i s, hyvitysoikeus. L. Cg.

Jus canonicum ks. Kanoninen oikeus.
Jus carelicum, Karjalan oikeus (ks. t.). — J.

finnonicum, suomalaisoikeus (ks. t.). — J.

helsingonicum, Helsinglannin oikeus (ks. t.).

— J. svecicum, ruotsalaisoikeus. L. Cg.

Jus civile [-lvi'-] (lat.), siviilioikeus (ks. t.).

—

Eoomalaisessa oikeudessa j. e. merkitsi Rooman
kansalaisille ominaista vanhaa oikeutta vastakoh-

tana sekä jus gentium\\\Q (ks. t.) että sittemmin

jus liotiorariumiMe 1. niille oikeussäädöksille, jotka

esiintyivät korkeimpien hallintoviranomaisten,

etupäässä preettorien julkaisemissa virkasään-

nöissä 1. niin sanotuissa edikteissä. L. Cg.

Jus divinum [-lvi'-] (lat.), jumalallinen oikeus;

tähän oikeuteen, jonka tietolähteenä on Raamattu
ja perintätieto ja joka alkuperusteensa laatuun
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katsoen on muuttumaton, katolinen kirkko pe-

rustaa järjestyksensä olennaisimmat puolet.

K. ö.

Juselius [-e'-J, August Ferdinand (1847-

1900), laki- ja valtiopäivämies, syntynyt Karu-
nassa, yliopp. 1866, suoritti tuomarintutkinnon
1870, otettiin auskultantiksi Keisarilliseen Turun
hovioikeuteen ^/i 1871, sai varatuomarin nimen
ja arvon 1873, tuli oikeusneuvosmieheksi Turun
kaupungin raastuvanoikeuteen 1874 sekä saman
kaupungin kunnallispormestariksi 1881, sai laa-

mannin nimen ja arvon 1897. — J:ta käytettiin
paljon julkisissa 'toimissa;' niinpä hän v:sta 1882
alkaen oli Suomen talousseuran jäsenenä, toimien
sam. v:sta alkaen seuran johtokunnan vara-
puheenjohtajana ja v:sta 1890 lähtien sen puheen-
johtajana; oli sihteerinä ja johtokunnan vara-
puheenjohtajana Turun kaupungin kauppaopis-
tossa v:sta 1882 alkaen y. m. Käytetty useassa
valtion asettamassa komiteassa. Edustanut Turun
kaupunkia porvarissäädyn jäsenenä 1888, 1891,

1894 ja 1897 vuosien valtiopäivillä ja valittu täl-

löin jäseneksi erinäisiin valiokuntiin. L. Cg.
Jus gentium (lat.), kansojen oikeus, jus quod

pc7'ceqiie apud omnes gentes custoditur, jota ei

tule sekoittaa nykyiseen kansainväliseen oikeu-

teen (ks. t.), oli Roomassa jus civilen ohella oi-

keuskäytön ja -tieteen kautta syntynyt vapaa-
muotoinen oikeus, muukalaisoikeus, jota rooma-
lainen tuomari sovellutti Rooman kansalaisen ja

muukalaisen sekä muukalaisten välisiin suhtei-

siin. L. Cg.

Jus honorarium. f-ä'-] (lat.), roomalainen
virkaoikeus (ks. Jus civile).

Jusleen, Pietari (1739-94), lakimies. Yli-

opp. 1749, maisteri 1757, valtionarkiston aktuaario

1771, Turun hovioikeuden asessori 1773, korkeim-
man oikeuden jäsen 1789, revisionisihteeri 1793.
— Osoitti suurta kirjallista harrastusta vielä

virkamieheksi tultuaan. Oli m. m. serkkunsa
Porthanin kanssa ,,Äbo Tidningar"ien toimittaja.

E. E. E.
Juslenius [-e'-J, Taneli (1676-1752), profes-

sori ja piispa, suomalainen isänmaanystävä;
isä Taneli Juslenius oli

pojan syntyessä % 1676
kappalaisena Mynämäellä.
Yliopistollisena opintoai-

kanaan 1691-1703 J. oli

köyhyyden vuoksi pako-

tettu harjoittamaan koti-

opettajan y. m. tointa sii-

hen määrin, että sai ker-

rankin olla kokonaisen
vuoden poissa yliopisto-

kaupungista; mutta täl-

löin hän keräsi myöskin
kokemuksia ja vaikut-

teita, jotka olivat hyvin
tärkeitä hänen vastaisessa

toiminnassaan. Erityi-

sesti on mainittava hieno-

luontoinen ja hurskas pro-

fessori David Lund sekä

piispa Juhana Gezelius nuorempi, joiden per-

heissä asuessaan J. tuli vastaiselle kirkonmiehelle

mitä sopivimpaan ilmapiiriin. Heidän vaikutuk-

sestaan hänen uskonnollinen vakaumuksensa sai

alusta pitäen lujan ortodoksisen luonteen, ja

Taneli Juslenius.

jälkimäisen miehekäs suomalaisuuden puolustus

(,,jokainen kieli on tunnustava Herraa!") roh-

kaisi häntä hänen innossaan palvella suomalaista
isänmaata. Opinto-ajalta ovatkin Jusleniuksen
huomattavimmat teokset suomalaisuuden puolus-
tukseksi; latinankieliset väitöskirjat „Aboa vetus
et nova" (Vanha ja uusi Turku) v:lta 1700 ja
„Vindiciae Fennorum" (Suomalaisten puolustus)

v:lta 1703. Jo nuorena J. pääsi osalliseksi myös-
kin n. s. Gezeliusten raamattuteoksen valmista-
miseen. Hän sai valmistaa selitykset Juditin,

Viisauden, Joelin, Maleakin ja Danielin kirjoihin.

Toimittuaan v:sta 1705 filosofian apulaisena,

v:sta 1706 konsistorin sihteerinä Turun yliopis-

tossa hänet nimitettiin 1712 heprean ja kreikan
kielten professoriksi. Viran hoitaminen keskeytyi
kuitenkin jo seuraavana vuonna, jolloin hänen
oli perheineen paettava Ison-vihan kauhuja
Ruotsiin. Siellä hän sai 1715 lehtorinviran Ves-
teräsiu lukiossa ja hoiti sitä, kunnes voi

1722 palata kotimaahan entiseen virkaansa. V.
1727 hän siirtyi jumaluusopilliseen tiedekuntaan
ja sai 1732 jumaluusopin tohtorin arvon. Yliopis-

tollisen viran ohessa hän toimi ensin Liedon, sit-

ten Turun suomalaisen seurakunnan kirkko-

herrana. Saatuaan samoihin aikoihin papis-

ton kutsumuksen sekä Porvoon että Turun
piispanvirkaan J. sai omasta pyynnöstään nimi-

tyksen edelliseen 1734. V:sta 1735 hän sitten hoiti

innolla ja tarmolla monessa suhteessa takapajulla

olevaa hiippakuntaa, kunnes Pikku-viha pakotti

hänet perheineen 1742 toisen kerran pakenemaan
Ruotsiin. Senjälkeen hän ei enää palannut koti-

maahan. Kun nim. hänen ehdotuksensa piispanis-

tuimen siirtämisestä Porvoosta Kokkolaan ei saa-

nut riittävää kannatusta, niin hän haki ja sai

Skaran piispanviran 1744. Hän kuoli Brunnsbon
piispankartanossa lähellä Skaraa "|^ 1752. Suu-
rimman kuuluisuutensa J. on saavuttanut suoma-
laisuuden-harrastuksellaan. Katkerasti tuntien

isänmaansa kansan ja kielen syrjäytetyn aseman
Ruotsin valtakunnassa hän jo mainituissa nuoruu-
denteoksissa ryhtyi historiallisilla, kansa-, maa-,

talous- ja kielitieteellisillä syillä niitä puolusta-

maan. Teoksissa oli paljo epätodellisen suuren-

televaa, mutta niiden kautta suomalaisuuden
kysymys kuitenkin joutui yleisen huomion esi-

neeksi. Ruotsissa J. puolusti kansaansa useam-
pia kertoja niitä vääriä syytöksiä vastaan, joita

eräät ruotsalaiset tekivät sekä Suuren pohjan
sodan että Pikku-vihan aikana. Ja tärkeä oli

myöskin se taistelu, minkä hän Ison vihan jäl-

keen suoritti Turun yliopistossa suomen kielen

saattamiseksi oikeuksiinsa ja kansan omien mies-

ten auttamiseksi yliopiston ja kirkon virkoihin.

Näin syntyi ensi kerran varsinainen itsetietoinen

suomalaisuuden liike, joka lojaalisesti tunnustaen

Suomen ja Ruotsin valtiolliset suhteet pyrki ole-

vien olojen pohjalla auttamaan Suomen kansan
luontaisten voimien kehitystä kaikilla inhimilli-

sen edistyksen aloilla. Mutta herättävän toimin-

nan rinnalla J. myöskin rakensi. Pitkällisten ke-

räilyjen tuloksena hän julkaisi v. 1745 suomalais-

latinalais-ruotsalaisen sanakirjan nimeltä ,,Suo-

malaisen Sana-Lugun Coetus", joka sisälsi n.

16,000 sanaa ja sai yksinään täyttää sanakirjan

tarpeen 80 vuoden aikana; sanakirjansa esipu-

heessa hän antaa suomen kielestä tärkeitä foneet-

tisia tietoja. Myös oli J. aikonut julkaista Bar-
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thold Vhaelin (ks. t.) suomen kieliopin muistutuk-

silla lisättynä, mutta tämän teoksen painatus kes-

keytyi l:seen arkkiin. Sitäpaitsi J. oli kerännyt
suomalaisia kansanrunoja ja sananlaskuja, mutta
kokoelmat tuhoutuivat Turun palossa 1711. Kansa
hänet taas tuntee parhaiten Svebiliuksen katkis-

muksen suomentajana.
Vähemmän alkuperäinen, mutta itsessään kyllä-

kin huomattava on J:n toiminta jumaluusoppi-

neena ja kirkollisena hallitusmieheuä. Koetet-

tuaan eräässä nuorena julkaisemassaan tutkimuk-

sessa saattaa Cartesiuksen filosofian metodillisia

voittoja jumaluusopilliselle tutkimukselle hedel-

mää tuottaviksi J. oli vähällä joutua harhaoppi-

sen maineeseen, mutta itse asiassa hänen ortodok-

siansa aina oli nuhteeton. Siinä varmassa vakau-

muksessa, että uskonnollinen totuus oli yksinker-

tainen ja yksi, hän taisteli eturivin miesten jou-

kossa luterilaisen tunnustuksen puolesta pietis-

tien, mystikkojen ja herrnhutilaisten luultuja tai

todellisia harhakäsityksiä vastaan ja oli valmis

aseenaan käyttämään ei ainoastaan sanaa vaan
myöskin maallisia pakkokeinoja. Kirkollisessa

elämässä esiintyvät epäkohdat eivät olleet korjat-

tavat lahkolaisuudella, vaan kirkollisten laitosten

saattamisella voimaperäiseen toimintaan kirkko-

lain määräysten mukaisesti, ja tämän päämäärän
toteuttamiseksi hän mieliin katsomatta työsken-

teli sekä Porvoon että Skaran hiippakunnissa.

Papiston opintoja, elämää ja virkakuntoisuutta

oli kohotettava, kansan lukutaitoa, raittiutta ja

muuta siveyttä edistettävä, taikuutta sekä kaikki-

naista riettautta ja epäjärjestystä hävitettävä.

Siten J. luuli parhaiten tyydyttävänsä kansan
uskonnollisiakin tarpeita. [A. J. Pietilä, „Daniel

Juslenius, hänen elämänsä ja vaikutuksensa" I,

II 1907, 1910).] A. J. P-ä.

Jus patronatus ks. Patronaattioikeus.
Jus postliminii (lat.), oikeusperiaate, jonka

mukaan sotaisen valtauksen (okkupatsionin) joh-

dosta häiriytyneet oikeussuhteet valtauksen pää-

tyttyä palautetaan entiselleen. Erityisesti tämä
koskee yksityisoikeudellisia oikeussuhteita, ks.

Valtaus. R. E.

Jus primse noctis (lat.) ,
„oikeus ensimaiseen

yöhön"; se oikeus, mikä jollain muulla kuin
sulhasella on viettää hääyö morsiamen kanssa.

Muinaisajan kirjailijain mukaan tällainen oikeus

oli olemassa eräiden muinaisajan, alkuperäisellä

kannalla olevien kar^sojen keskuudessa ja myö-
hemminkin on sitä tavattu maailman eri kulmilla.

Joskus harjoittivat tätä oikeutta sulhasen ystä-

vät, joskus pappi tai päällikkö, muutamilla kan-

soilla taas maanomistaja tai lääninherra. Riidan-

alaista on, missä määrin tällainen oikeus on ollut

käytännössä Euroopan kansojen keskuudessa sekä

mistä tämä tapa on johtunut. [Lubbock, „The
origin of civilization" (1889) ; K. Schmidt, ,,Jus

primaj noctis" (1881) ; Westermarck, „Det mänsk-
liga äktenskapets historia" (1893).]

(O. K:nen.)

Jus respondendi [-e'n-J, oli roomalaisten kei-

sarien eräille eteville oikeusoppineille myöntämä
oikeus antaa lakiasioissa lausuntoja, joilla oli lain

voima. L. Cg.

Jussaari, ulkosaari ryhmä Tammisaaresta etelä-

kaakkoon, tunnettu merenkulkua koskevassa kir-

jallisuudessa jo 1600-luvun keskivaiheilta asti

vaarallisena paikkana laivoille, koska kallioperän

malminpitoisuuden tähden kompassi saaren lähis-

tössä osoittaa harhaan. Pääsaarella, joka on 3

km pitkä, on hyvä satama, loistomajakka (kork.

20,8 m) ja luotsiasema. Vuosina 1835-55 harjoi-

tettiin täällä vankien avulla malmin murtamista
valtion tarpeeksi; malmikerrokset on myöhem-
min lunastanut eräs osuuskunta. E. S.

Jussarö ks. Jussaari.
Jussieu [zysio']. 1. Bernard de J. (1699-

1776), ransk. kasvitieteilijä, tuli Vaillanfin jäl-

keen Pariisin kunink. kasvit, puutarhan (,,Jar-

din du Eoi") demonstraattoriksi ja professoriksi

ja sai myöhemmin Ludvik XIVtltä toimekseen
järjestää Trianonin kunink. puutarhan. Linnan
„Classes plantarum" teoksessaan esittämän luon-

nollisen järjestelmän katkelman perustalla hän
kehitti oman luonnollisen kasvijärjestelmän(,,Sy8-

teme de Trianon"), joka kuitenkin tuli näkyviin
ainoastaan puutarhan kasvien järjestelyssä ja
siitä julkaistuissa luetteloissa. —

• 2. Antoine
Laurent de J. (1748-1836), edellisen veljen-

poika, v:sta 1770 Jardin du Eoi'n kasvitieteen

professori, Museum d'histoire naturellen johtaja
ja Ranskan instituutin jäsen. Kehittäen setänsä
järjestelmää J. määritteli heimokäsitteen kasvi-

tieteessä ja varusti siihen aikaan tunnetut kasvi-

heimot (,,ordines") selityksillä samoinkuin Tour-
nefort aikoinaan oli varustanut suvut ja Bauhin
lajit. Hänen pääteoksensa on ,,Genera plantarum
secundum ordines naturales disposita" (1789, 2 os.

1791, täydennysosa 1805); julkaisi sitä paitsi jou-

kon tärkeitä monografioja ,,Memoires de Mu-
seum" sarjassa v:teen 1820. J. A. W.
Jussinpartaheinä ks. N a r d u s.

Jussoila, Johannes (n. 1556-1605) suom.
jesuiittaoppilas, epäilemättä merkillisin niistä

suomalaisista, jotka toimivat katolisen reaktsio-

nin palveluksessa, oli luultavasti Raumalta ko-

toisin, jossa 1500-luvun keskivaiheilla tavataan
Jussoila-niminen suku, ja tuli 1578 CoUegium ger-

manicumin oppilaaksi Roomaan. Katolista uskon-
intoa hehkuvassa kirjeessä joulukuussa sam. v.

hän kehoittaa vanhempiaan pysymään ainoassa

autuaaksi tekevässä uskossa ja siinJI kasvatta-

maan hänen veljiänsä ja sisariansa, joista edelli-

sistä kolme sitten samoin tuli jesuiittain oppi-

laiksi Braunsbergiin: Mikael 1579, Laurentius

ja Josephus 1586. Harjoitettuansa opintoja myös-
kin Brauusbergissa ja Olmiitzissä J. lähti 1584
Possevinon suosituksella varustettuna Ruotsiin,

tuli perintöruhtinas Sigismundin kappalaiseksi

ja mainitaan Tukholmassa pitäneen katolisia saar-

noja sekä ruotsiksi että suomeksi. V. 1585 hän
Tukholmassa julkisesti väitteli luterilaisia piis-

poja vastaan eri uskontojen arvosta, jonka jäl-

keen nämä kääntyivät kuninkaan puoleen vali-

tuskirjelmällä häntä vastaan. Kun Sigismund
1587 tuli kuninkaaksi Puolaan, seurasi J. häntä
sinne ja nimitettiin Vilnon tuomiokapitulin ka-

niikiksi eli jäseneksi. V. 1600 hän oli kirkko-

herrana Pernussa, johon luultavasti oli siirretty

katolista propagandaa levittämään ; mutta kau-

pungin antaumuksessa hän joutui ruotsalaisten

valtaan. J. vietiin nyt vankina Tukholmaan,
jossa vielä oli 1604 ja mainitaan joutuneen jul-

man kidutuk.sen alaiseksi, mutta lujasti pysyneen
uskossaan. Varmaankin hän pian senjälkeen

kuoli. [K. G. Leinberg, „0m fin.ske studerande i

Jesuitcollegier", Hist. ark. 11,18; H. Biaudet,
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„0m finske studerande i Jesuitcollegier", Hist.
ark. 19.] K. Q.

Justander [-a'-J 1. J u u s t i, E e r i k (k. 1678),
yliopp. 1645, maist. 1653, nimitettiin 1655 Turun
akatemiaan runotaidon professoriksi. Nimityk-
seen, joka tapahtui akatemian konsistoria kuule-
matta, oli tämä tj^ytymätön ja yritti kanslerin
Pietari Brahen puoleen kääntyen saada sitä ku-
motuksi m. m. viittaamalla J:n aviottomaan
syntyperään, mutta ei onni.stunut. Palkatonna
J. kuitenkin sai olla v:een 1660. J:n runotaidon
tuotteista on säilynyt neljä kehnonlaista muisto-,

hauta- ja onuittelurunoa ; hänen suomennoksensa
huvinäytelmästä »Tuhlaajapoika", joka esitettiin

akatemian juhlassa v. 1650, on hävinnyt. Suu-
rimmat ansiot J:lla on ensimäisenä varsinaisena
asetusten suomentajana, jota tointa hän harjoitti

VV. 1655-67, aluksi ilman korvausta. J. tuli

1667 kirkkoherraksi Mynämäelle, jossa kuoli ro-

vastina. A. E.
Juste [zyst], Theodore (1818-88) , belg. his-

toriankirjoittaja, tuli 1859 Brysselin historialli-

sen museon johtajaksi, 1870 sotakoulun profes-

soriksi ; hänen lukuisista, hyvin eriarvoisista

teoksistaan mainittakoon: „Histoire de Belgique"

(1840), „Histoire du eongres national de Bel-

gique ou de la fondation de la monarchie beige"

(1850J, „Histoire de la rövolution des Pays-Bas
sous Philippe II" (1855) ja „Les fondateurs de
la monarchie beige" (1865-81), joka on hänen
huomattavin julkaisunsa. J. F.

Justeerata [zus-J (lat. Justus = oikeudenmukai-
nen), tarkistaa.

Justeerisaha ks. Saha.
Juste-tmilieu [zyst-miljo'] (ransk.), „oikea

keskitie", jo Pascalin („Pens6es", 1670) käyt-
tämä sananparsi, jota sittemmin heinäkuun-mo-
narkkian aikana käytettiin tarkoittamaan Ludvik
Filipin politiikkaa. Alkuaan sillä oli hyvä kaiku,

mutta se sai mj^öhemmin pilkallisen sävyn.

Justh, Z s i g m o n d [just zigmond] (1863-94)

,

unk. kirjailija, jonka ensimäisissä teoksissa (esim.

romaanissa ,,Muv6sz-szerelem" = „Taiteilija-rak-

kautta", 1888) ransk. naturalistien vaikutus on
huomattavissa. Myöhemmin hän kääntyi käsit-

telemään kotoista Alföldin kansaa, esim. teok-

sissaan ,,A puszta könyve" („Kirja pustasta",

1891) ja „Gäny6 Julcsa" (1893), joissa hän var-

sin omaperäisellä herkkätuntoisuudella erittelee

maalaiskansan sielunelämää. Nämä lienevätkin

J:n parhaimmat luomat. Hänen muista teoksis-

taan ovat huomattavia „P§nz legendäja" („Ra-
han legenda", 1893) ,

jossa kuvaillaan unk. aris-

tokratiaa, sekä „Fuimus" (1894). Y. W.
Justi, Ferdinand (1837-1907), saks. orien-

talisti, vertailevan kielitieteen professori Marbur-
gissa v:sta 1865, oli etevä iraanilaisen kirjal-

lisuuden ja historian tuntija. Hänen julkaisuis-

tansa ovat tärkeimmät ,,Handbuch der Zend-
sprache" (1864), „Bundehesch" (1868), „Kur-
dische Grammatik" (1880) „Geschichte des alten

Persiens" (1879) ja ,,Iranisches Namenbuch"
(1895). K. T-t.

Justi, Johann Heinrich Gottlob von
(1702-71), saks. kameralisti, toimi m. m. kame-
raalitieteen opettajana Wienin Theresianumissa,

valtiotalouden ja luonnontieteen opettajana Göt-

tingenissä; oli 1762-68 Preussin kruunun vuori-

laitosten johtajana; kuoli valtiovarain kaval-

tamisesta syytettynä Kiistrinin linnassa. J. oli

saks. kameraalitieteen huomattavin edustaja ja
ensimäinen saksalainen, joka järjestelmällisesti

käsitteli finanssitiedettä, valtiotaloutta, valtio- ja
hallintotiedettä

; taloudellisissa kysymyksissä pää-
asiallisesti merkantilismin kannalla ; hänen moni-
lukuisista julkaisuistaan mainittakoon: „Staats-
wirtschaft oder systematische Abhandluug aller

ökonomischen und Kameralwissenschaften"(1755),
,,Grundsätze der Polizeiwissenschaft" (1756),
„System des Finanzwesens" (1766). J. F.
Justifikatsioni (lat. justificä'tiö}, oikeaksi

myöntäminen.
Justinianus [-ä'-], kahden Itä-Rooman keisa-

rin nimi. 1. J. I (n. 483-565), hallitsi vv. 527-65.

Syntyneenä Illyrian Tauresiumissa J. siirtyi

Konstantinopoliin enonsa Justinus I:n (ks. t.)

kutsusta ja pääsi tämän ottopojaksi sekä vihdoin
hallituskumppaniksi. Justinuksen kuoltua J.

nousi valtaistuimelle, ja hänen hallituksensa, jo-

hon keisarin puoliso Theodora (ks. t.) melkoi-
sesti vaikutti, tuli monessa kohden merkilliseksi.

Ulkopolitiikassa J:n päämääränä oli palauttaa
entiselleen Eooman maailmanvalta ja niin ollen

valloittaa keisarikunnalta hukkaan menneet länsi-

maat. Siksi hän, saatuaan vaarallisen N i k a-

kapinan tukahutetuksi Belisariuksen (ks. t.)

avulla (532), lähetti tämän Pohjois-Afrikkaan
kukistamaan sikäläisen vandaalien vallan, mikä
onnistuikin 4 kuukauden kuluttua (533-34). Pian
senjälkeen (535) J. lähetti saman sotapäällik-

könsä saattamaan itägoottien hallussa olevan Ita-

lian Itä-Rooman valtaan. Mutta näin syttynyt
sota muodostui vaiherikkaaksi ja pitkälliseksi;

vasta 554 Italia lopullisesti joutui Narseen (ks. t.)

johtamien itä-roomalaisten käsiin. Samoihin ai-

koihin valloitettiin muutamia Kaakkois-Espanjan
rannikkokaupunkeja. Länsimaisista sodista oli

se haitta, että ne estivät kyllin tarmokkaasti
puolustamasta pohjoisrajaa, jonka vuoksi alin-

omaa tunkeutui hunneja ja slaaveja Tonavan
eteläpuolelle. Suurin vaara uhkasi kuitenkin Per-

sian kuninkaan Khosroes Nusirvanin puolelta,

joka m. m. 540 hyökkäsi Syyriaan sekä valloitti

Antiokian ja jolta J. vihdoin 562 sai lopullisesti

ostetuksi rauhan maksamalla runsaan sotaveron.
— J:n sisällinen hallitus oli huomattava vilk-

kaasta rakennustoimesta, jonka pysyväisin muisto-

merkki on Sofian kirkko (nyk. moskeia) Kons-
tantinopolissa. Ennen kaikkea on kuitenkin J:n
nimi liittynyt niihin asetus-, laki- ja otekokoel-

miin, jotka hänen aloitteestaan Tribonianuk-

sen (ks. t.) johtama lakimies-toimikunta laati

(529-34) (ks. Corpus juris ja Pandek-
t i t. — Valtiollisella alalla omistamansa rajat-

toman vallan J. ulotutti kirkonkin alalle. Hä-
nen aikanaan harjoitettiin myös lähetystointa

naapurikansojen keskuudessa, ja antiikkisen pa-

kanuuden viimeisen tyyssijan, Ateenan filosofi-

koulun, hän lakkautti 529. — Ulkonaisesta lois-

tostaan huolimatta ei J:n hallitus ollut onnel-

linen. Alamaisia rasitti ankara verotaakka, jonka

ohella lukuisat maanjäristykset ja liirveä rutto

(542-46) tuhosivat väestöä. [Isambert, „Histoire

de Justinien" (1856), Bury, »Hi.story of the later

Roman empire", I osa (1889), Dielil, „Justinien

et la civilisation byzantine" (1901).] — 2. J. II,

Konstantinos IV: n Pogonatoksen poika, hallitsi

vv. 685-95 ja 705-11. Julmuudellaan ja tuhlaa-
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vaisuudellaan J. teki hallituksensa siihen mää-
rään vihatuksi, että kun hänen sotapäällikkönsä
Leontios nosti kapinan, tämä heti sai kansan
puolelleen, syöksi keisarin valtaistuimelta ja lä-

hetti hänet nenä silvottuna (siitä J:n liikanimi
Rhino'tmetos < kreik. r7iis = nenä, temnein =\ei-

kata) maanpakoon Khersoniin. Leontioksen ku-
kistuttua (698) J. pakeni ensin kazarien, sitten

bulgaarien luo, ja sai viimemainittujen avulla

takaisin kruununsa (705). Hän kosti nyt mitä
julmimmin vihamiehilleen, mutta menetti hen-

kensä uudessa häntä vastaan syttyneessä kapi-

nassa (711). E. R-n.

Justinus [justV-J, kahden Itä-Rooman keisarin

nimi. 1. J. I (k. 527, hallitsi vv. 518-27), talon-

pojan poika Illyrian Tauresiumista, siirtyi nuo-

rena Konstantinopoliin, missä vähitellen kohosi

keisarillisen henkivartioston ylipäälliköksi ja

huudettiin Anastasius I:n kuoltua (518) keisa-

riksi. J. oli sotataitoinen, mutta raaka; kirkol-

lisella alalla hän asettui kannattamaan n. s.

oikeauskoisuutta, joka suurella ankaruudella saa-

tettiin voimaan Vähässä-Aasiassa, Syyriassa y. m.,

missä monofysitismi (ks. t.) oli vallinnut. J.

teki sisarenpoikansa Justinianuksen (ks. t.) otto-

pojakseen ja vihdoin hallituskumppanikseen. —
2. J. II (k. 578, hallitsi vv. 565-78), Justinia-

nus I:n sisarenpoika ja nainut Theodoran (ks. t.)

sisarentyttären. J. hallitsi säästäväisesti, mutta
ruumiillinen ja henkinen heikkous, joka päättyi

mielisairauteen, esti häntä toimimasta tarpeel-

lisella tarmolla ulkomaisia vihollisia vastaan.

Suurin osa Italiaa joutui langobardeille, persia-

laiset hävittivät Syyriaa, ja avaarit ynnä slaa-

vit hätyyttivät Tonavan eteläpuolisia maita. J.

otti 574 hallitustoverikseen henkivartiostonsa
päällikön Tiberiuksen, jolle hän 578 luovutti hal-

lituksen kokonaan. Pian senjälkeen J. kuoli.

E. R-n.

Justinus [justl'-], Marcus J n n i a n(i)u s,

roomal. historioitsija, eli luultavasti 3:nnella(t.

2:sella) vuosis. j. Kr., mukaili supistamalla Pom-
peius Troguksen (ks. t.) 44-kirjaista maailman-
historiaa ,,Historia3 Philippicse". J:n teosta on
useasti käytetty lähdekirjana sekä varsinkin

keskiajalla ahkerasti luettu ja tutkittu. Julkais-

seet Fr. Ruhl 1886 y. m. [Fr. Eiihl, „Die Verbrei-

tung des lustinus im Mittelalter" (1871).]

K. J. E.
Justinus Marttyyri, kirkkoisä ja apolo-

geetti, synt. Samariassa, koetti filosofian avulla

puolustaa kristinuskoa. Hänen huomattavimmat
kirjoituksensa ovat kaksi kristinuskon puolus-

tusta pakanuutta vastaan (,,Apologia major" ja

„Apologia minor") sekä yksi juutalaisuutta vas-

taan (,,Dialogus cum Tryphone"). Hän kuoli

Roomassa marttyyrina n. 165. Edv. St.

Justitia [}Usti'-J (lat., < yMs = oikeus), oikeus;

olennoituna oikeuden jumalatar (vrt. Dike),
kuvattu naisena runsaudensarvi (miekka t. val-

tikka) ja vaaka käsissään. K. J. H.

Justitsikollegio oli Tukholmaan 1636 järjes-

tetty vira.sto kaupungin oikeudenkäyntilaitok^en
silmälläpitoa sekä kalunkirjoitusta, perinnönja-
koa y. m. koskevain asiain käsittelyä varten;

v. 1667 yhdistettiin siihen maistraatin valvonnan
alla toimiva n. s. perintö- ja holhous-
kamari. V. 1845 ja 1849 siirrettiin kollegiolle i

kuuluva tuomio-oikeus raastuvanoikeudelle, mutta

hallintoviranomaiseksi aatelittomia henkilöitä kos-

kevissa holhous- ja perintöasioissa jäi edelleenkin
kollegio eli holhouskamari, kuten sitä nyt
nimitetään. Sen nykyinen ohjesääntö on annettu
kesäkuun 27 p:nä 1907. O. K:nen.
Jusufzai 1. Yusufzai, iraanilainen kansan-

heimo Koillis-Afganistanissa, n. 450,000 henkeä,
vapaita, sotaisia, harjoittavat maanviljelystä pie-

nissä kyläkunnissa, kaupunkeja ei ole. Kiivaita
sunniitteja. Aikaisemmin luultiin heitä Israe-

lin orjuuteen kuletetun 10 heimon jälkeläi-

siksi muutamien juutalaisia muistuttavien tapo-

jensa perusteella. Kieli on afganilaista pusto-

kieltä. — Osa heimosta on tunkeutunut Englan-
nin alueelle Peshawarin pohjoispuolelle.

E. E. E.
Juszkiewicz [juskj^vits], Jonas (1815-86),

ja Antanas (1819-80), veljekset, liettualaisen

kansanrunouden kerääjiä ja kielentutkijoita. He
olivat syntyisin Kovnon läänistä, Pohjois-Liet-

tuasta. Jälkimäinen toimi katolisena pappina
kotimaassaan, edellinen milloin sotakoulun, milloin

lukion opettajana Venäjällä, viimeksi Kasaanissa.
Yhdessä he ovat saaneet aikaan mitä arvokkaim-
man liettualaisen kansanrunokokoelman ja sana-
kirjan, Antanas toimi kokoilijana itse paikalla,

Jonas tieteellisenä järjestäjänä. Heidän kokoel-

mansa ovat: ,.Lietuviskos dainos" (,,Liettualaisia

kansanlauluja" I-III 1880-82) ja ,,Lietuviskos

svotbines dainos" (,,Liettualaisten häälauluja",

sisältää toista tuhatta häärunoa, 1883), „Svot-

bine reda lietuviu" (»Liettualaisten häätavat",

1880). Näiden teosten painattamisessa oli suuri

vaiva, kun liettualaisten kirjain painatus latina-

laisilla kirjaimilla oli silloin kielletty. Heidän
laaja sanakirjansa alkoi ilmestyä Pietarin tiede-

akatemian toimesta 1897. J. J. M.
Jutas ks. Juutas.
Jute ks. Juutti.
Juteini (Juden), Jaakko (1781-1855), suo-

malainen kirjailija ja suomalaisuuden tienrai-

vaaja, synt. Hattulassa heinäk. 14 p. 1781. Van-
hemmat olivat talollinen Heikki Jutila ja Liisa

Juhanantytär. Lukuhaluinen kun oli, pantiin J.

1793 Hämeenlinnan pedagogiaan. Tällöin muu-
tettiin hänen isältä peritty sukunimensä Jud6-
niksi. (Suomalaisissa kirjoissaan J. tosin nimit-

tää itseään sittemmin aina Juteiniksi). Käytyään
Hämeenlinnan koulun ja vielä vuoden Turun lu-

kiota J. tuli ylioppilaaksi 1800. Opiskeluaika-

naan J:n oli pakko u.sein poistua yliopistokau-

pungista kotiopettajana ansaitakseen opintova-

roja. Tällaisessa toimessa hän oli Nauvossa, Ju-

valla, Ruokolahdella ja Elimäellä oppien näin
tuntemaan kansaa, sen kieltä, oloja ja tapoja

Suomen eri kulmilla. Yliopistossa J. aluksi har-

joitti teologisia opinnoita, mutta kun hänessä
nousi epäilyksiä muutamiin kirkon päädogmeihin
näliden, niin hän, tahtomatta ruveta „leipä-

papiksi", vaihtoi uraa ja rupesi lukemaan laki-

tiedettä. Sen ohella hän lueskeli yleensä ,,huma-

niora", joista filosofia näkyy häntä erityisesti

miellyttäneen. Ennenkuin hän vielä oli ehtinyt

tutkintojaan suorittaa tarjoutui hänelle sopiva

virka. V. 1810 peru.stettuun hallituskonseljiin

tarvittiin suomalaista kielenkääntäjää. Virka oli

jo puoliksi luvattu J:lle, jonka kirjalliset har-

rastukset jo tällöin olivat tunnetut, mutta kun
hän kieltäytyi oikeinkirjoituksessa käyttämästä
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vanhan tavan vaatimia x ja z kirjaimia, annet-
tiin virka toiselle. Tästcä vastoinkäymisestä ma-
sentuneena J. erosi yliopistosta, oli pari vuotta
kotiopettajana ja tuli 1812 v. t. maistraatin sih-
teeriksi ja notariukseksi Haminaan. Seur. v. kut-
suttiin hänet, kirjallisten ansioittensa takia, sa-
manlaiseen toimeen Viipuriin. Tätä vaatimatonta
virkaa J. sitten hoiti tunnollisesti 27 vuotta
sen ohella kaiken aikaa myös ahkerasti kirjael-
len. Kun hän 1840 otti eron virastaan, sai hän
tunnustukseksi kunnallisista ansioistaan Viipurin
kaupungilta hopeamaljan ja kansallisista ansiois-
taan Suomen yliopiston filosofiselta tiedekunnalta
kunniatohtorin arvon. Lopun ikäänsä J. hoiti

laivanmittarin tointa ja jatkoi kirjallisia töi-

tään. Hän kuoli kesäk. 20 p. 1855.

J. oli ensimäinen suomalainen, joka otti kir-

jailijatoimen elämäntehtäväkseen. Jo nuorena
ylioppilaana hän oli opettajiensa Porthanin ja
Franzenin vaikutuksesta ruvennut runoja sepit-

telemään. Ensimäinen hänen painetuista runois-

taan onkin muistoruno Porthanin kuoleman joh-

dosta 1804. V. 1810 J. julkaisi runokokoelman:
»Kirjoituksia Jak. Juteinilta. I osa. Runokirjoi-
tuksia". Kun J. sittemmin oli päässyt turvattuun
taloudelliseen asemaan, seurasi tätä suuri joukko
kirjoituksia mitä erilaisimmista aineista, joista

useimmat runopukuisia ja varsinaisen kansan
luettavaksi aiottuja. V. 1815 ilmestyi kokoelma
J:n omatekoisia ,,Uusia sananlaskuja" ynnä
runo: „Muisto-patsas Suomessa Aleksanderille I".

Vuosi 1816 oli hyvin runsastuotteinen. Silloin

ilmestyivät seuraavat teokset : kaksi historiallis-

isänmaallista runoa: ,,Suomalainen elli runo ahke-

ruudesta", joka kuvailee suomalaisten rauhallista

taistelua luontoa vastaan viljelyksen hyväksi ja
päättyy tunnettuun kauniiseen lauluun „Arvon
mekin ansaitsemme", ja „Venäläinen elli runo
Pohjan sodasta", joka kertoo venäläisten taiste-

lusta Napoleonia vastaan ja heidän voitostaan;

runokokoelmat ,,Vaikutuksia suomalaisen sydä-

messä" ja ,.Pila-kirjoituksia", joiden sisällyksestä

osa tosin oli jo aikaisemmin julkaistu; „Lasten
kirja", uudenaikainen aapinen, joka sisälsi muu-
takin paitsi vain hengellistä lukemista, ynnä
„Lyhyt neuvo lapsen opettajalle"; lisäksi kaksi
ruotsinkielistä tutkielmaa „Kritik öfver läne-

bokstäfverna i Finska spräket" ja ,,Anmärkningar
uti Finska skaldekonsten". V. 1817 ilmestyivät:

kolme runovihkoa ,,Lausumisia", ,,Vilpittömiä kir-

joituksia" ja „Ajan viete", joista ensimäinen si-

sältää vakavia, enimmäkseen opetusrunoja, toi-

nen deistis-henkisiä, siveyssaarnaisia virsiä ja

kolmas pilkkarunoja; suorasanaiset kirjoitukset

„Tutkinnon aineita", ,,Tutkindo kuolevaisuudesta"
ynnä ,,Puhe lapsen kasvatuksesta". Näistä ovat
kaksi edellistä ensimäiset suomenkieliset, filosofi-

sia kysymyksiä käsittelevät tutkielmayritykset.

V:een 1817 kuuluvat myös J:u draamalliset ko-

keet: ,,Perhekunda" ja „Pila pahoista hengistä",

joissa hän ankarasti ja usein sattuvastikin vit-

soo taikauskoa. V. 1818 J. julkaisi vihkon ,,Va-
littuja suomalaisten sananlaskuja" ynnä ,,Försök

tili utredandet af Finska spräkets grammatik",
joka tosin suureksi osaksi on vain järjestämätön
kokoelma kieliopillisia havaintoja. V. 1819 ilmes-

tyivät: ,,Huvitus-sanomia" ja ,,Kummituksia".
Edellinen on kokoelma kaikenlaisia, enimmäkseen
muista kielistä käännettyjä pilajuttuja; jälkimäi-

nen sisältää joukon kummituskertomuksia, joita
seuraa kunkin tapauksen luonnollinen selitys.

Sam. V. painettiin lisäksi kirjaset „Uusia lauluja
perustuskielellä" ja „Lähtö-laulu eli hyvästijättö
Wäinämöiselle", johon liittyi pieni tutkielma
,,Min öfvertygelse eller reflexion om fritänkeri".
Lähtölaulussaan J. kertoo omaa etua katsomatta
koettaneensa palvella yhteistä etua, mutta kun
hänen pyrkimyksiään ei ymmärretä, nyt päät-
täneensä lakata runoilemasta. Syy tähän oli

seuraava: J:n dogmivastaiset uskonnolliset mieli-
piteet, hänen ilo- ja juomalaulunsa ja ennen-
kaikkia hänen pilkkarunonsa, joissa hän m. m.
pappejakin kohtelee hyvin pisteliäästi, herättivät
pahennusta varsinkin pappien kesken. Vihdoin
kirjoitti Virolahden kappalainen Ahlqvist katke-
ran moiterunon ,,Voi Juteini juttujasi, villitsijä

veisujasi j.n. e." Tämä se oli J:n mielen niin

toivottomaksi tehnyt. Jo seur. v. J. kuitenkin
rikkoo päätöksensä julkaisten kirjasen „Huilun
humina eli takaisintulo Wäinämöisen hyvästi-

jätöstä". Hänen tuotantonsa harveni joka tapauk-
sessa joksikin aikaa. V. 1824 ilme.stjn kertomus
,,Nimi-päivä". V. 1826 oli jo tuottoisampi. Sil-

loin painettiin kirjaset „Runon tähteitä", joissa

ei ollut ainoatakaan pilkkarunoa, ,,Sangari Sio-

nista", joka kuvaa Kristuksen elämää ja jonka
lopussa on ,,Lisäys tutkinnoksi uskon laadusta
autuuden opissa"; „Viisauden vaellus maan
päällä", allegorinen kertomus. V. 1827 painet-

tiin suorasanainen kertomus „Erhetyksen vaiku-
tus". Sam. V. J. julkaisi kirjan ,,Anteckningar af

tankar i varianta ämnen". Tämä sai osakseen
suomalaisen kirjallisuuden historiassa harvinai-

sen kohtalon. J:ia syytettiin siitä, että hän
siinä oli levitellyt kristinuskonvastaisia oppeja.

Hovioikeuden päätöksestä otettiin kirja taka-
varikkoon ja poltettiin julkisesti Turun torilla.

Tämäkin koski syvästi J:iin. Uudelleen hän
päätti lakata kirjailemasta ja poltti valmiit, jul-

kaisemattomat runonsa. Hyvitystä tuotti J:lle

kumminkin se, että senaatti 1831 kumosi hovi-

oikeuden päätöksen. Ja kun 1833 ,,Sanan.=;aat-

taja Viipurista" rupesi ilmestymään, avusti J.

jo lehteä tuontuostakin pienillä palasilla. V. 1844,

kun suomalaisen kansallishengen toinen herätys
tapahtui, J. rohkeni taas julkaista kirjoituksia

omalla nimellään. Silloin ilmestyivät ,,Sanan-
laskun koetuksia ja runon tähteitä" sekä ,,Lau-
seita Jak. Juteinin kirjoista". J:n kuoleman
jälkeen 1856-58 ilmestyi 9 vihkoa „Jak. Juteinin

kirjoja", jotka hän itse ja osaksi hänen poikansa
olivat uudelleen järjestelleet.

Tärkein puoli J:n elämäntyössä on se, että

hän oli ensimäinen, joka meni 18:nnen vuosi-

sadan fennofiilein teoreettisia suomalaisuuden-
harrastuksia pitemmälle, julkisesti vaatien kan-
sankielelle käytännöllisiä oikeuksia. J. oli ensi-

mäinen varsinainen fennomaani. Jo 1815 ja 1816

ilmestyneissä runoissaan hän monasti valittelee

sitä halveksumista, millä sivistynyt luokka koh-

teli kansan kieltä. V. 1817 J. kirjoitti erityisen

runon, jossa hän ankarasti ja vakavasti puhuu
samasta asiasta: „Kivipiirros häpypatsaassa Suo-

men oppineille" (,,Ajanviete"). J. puhuu kansal-

lisesta asiasta sittemmin usein kirjoituksissaan,

vaikka onkin monesti, silloin vallitsevina ras-

kaina aikoina, vähällä menettää toivonsa. V,

1814 kirjoituksessa ,,Pari sanaa suomeksi", joka
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päättyy jo varsin toivorikkaaseen runoon suomen
kielen tulevaisuudesta, J. vaati kansan kieltä

viralliseksi kieleksi.

Kielimiehenä J. oli ensimäinen oikeinkirjoitus-

uudistuksen kannattaja: c:n, f: n, g: n, x-.n ja 2;:n

hän heti hylkäsi. Aikaisemmin mainitussa kir-

joituksessa ,,Kritik öfver länebokstäfverna" etc.

hän todistaa myös b:n, d:n ja g:n suomen kie-

lelle vieraiksi. V. 1817 julkaisemissaan „Uusissa

runoissa perustuskielellä" J. noudattaa tätäkin

periaatetta, mutta sittemmin hän otti nämä vii-

meksimainitut kirjaimet taas armoihin kirjoit-

taen esim. ,,parembi", ,,randa", „kuitengin". Näi-

hin aikoihin vallinnutta ankaraa erimielisyyttä

eri murteiden kannattajain välillä J. kovasti sur-

kutteli. Itse hän kirjoitti aikaansa nähden erin-

omaisen puhdasta, hyvää ja selvätyylistä kieltä.

On myönnettävä, ettei J. ole runoilija sanan

korkeimmassa merkityksessä. On kumminkin pa-

lasia, varsinkin J:q pikkurunojen joukossa, joilla

on huomattava runollinen arvo. Semmoisia ovat
I

esim. „Arvon mekin ansaitsemme", ,,Älä itke

;

äitini", ,,Luonnon suuret lapsukaiset". J:n pilkka-

runoissa on satiiri ylen tylsää, mutta on sattu-

viakin joukossa esim. ,,Perukista", ,,Almujen otta-

misesta". Mutta J. olikin oikeastaan ajattelija

ja siveyssaarnaaja, joka kirjoitti runonmuotoista

proosaa. Hänen mielipiteensä perustuivat 18:nnen

vuosisadan valistusfilosofiaan, joka asetti järjen

ja hyödyn ylimmiksi prinsiipeiksi. Runoilijankin

tehtäväksi J. käsitti yksinomaan ihmiskunnan
hyödyttämisen. Hän lähti siitä eetillisestä peri-

aatteesta, että ihminen on velvollinen harrasta-

maan yleistä etua enemmän kuin omaansa. Aito

valistusfilosofina J. piti yleisen edistyksen ja

vaurastumisen ainoana varmana perustana valis-

tusta. Mutta valistusta voi vain kansan omalla

kielellä jakaa. Tällä tavoin oli J:n kansallisuus-

harrastus perusteltu. U.skonnolliselta kannaltaan
J. oli vapaa-ajattelija, deisti, joka piti uskon-

non perusajatuksia yhteisinä kaikille kansoille

ja hylkäsi kaikki ihmeet ja kaiken yliluonnol-

lisen. Niinpä J. hylkäsi kristinuskon sovitus-

opin pitäen sitä oikeata siveellisyyttä vastaan
sotivana jäännöksenä pakanallisesta ja juutalai-

sesta katsantotavasta, joka uhrien avulla koetti

suostutella jumalia puolelleen. Oikea jumalan-
palvelus on siinä, että yhä pyritään parempaan,
ja niin on Kristuskin opettanut saarnatessaan

parannusta, vaikka kristityt sittemmin ovat syr-

jäjrttäneet parannuksen ja koettaneet kuitata syn-

nit Vapahtajan ansion avulla. Uskonto muuttui
Juteinilla, kuten deisteillä yleensä, siveysopiksi.

Siveyttä ja hyviä tapoja J:kin kirjoituksissaan

saarnaa usein pilkankin avulla. Häntä voisimme
syystä ,,mutati3 mutandis" sanoa suomalaiseksi

Voltaireksi. Niinkuin tämäkin J. rohkeasti hyök-
kää taikauskoa ja omanvoitonpyyntiä vastaan,

kohdistaen usein pilkkansa myös virkamiehiä ja

pappeja vastaan. Vielii on mainittava J. ensi-

mäisenä suomalaisena eläinsuojelusmiehenä. Hän
piti eläimiä ihmisen mykkinä veljinä, joita myös
semmoisina on kohdeltava. Ankarasti hän sanoin

ja töin kävi eläinrääkkääjäin kimppuun. Tätä
asiaa koskevat kirjoitukset ovat ilmestyneet eri

painoksena („Jaakko Juteinin eläinsuojeluskir-

joitelmat", 1906).

J:n runot ovat usein vajavaisia, hänen filo-

sofiset kirjoitelmansa hajanaisia ja varsin vähän

alkuperäisiä, mutta hänen merkityksensä Suo-

men sivistyshistoriassa on erittäin suuri. Uran-
aukaisijana usealla alalla, etenkin kansallisuus-

aatteen ajajana, hän on monta herättänyt m. m.
Gottlundiin ja Lönnrotiin vaikuttanut. Ja hänen
yksinkertaiset, selvästi lausutut ajatuksensa kor-

keimmista kysymyksistä ovat levittäneet monta
valistuksen siementä kansanmiesten keskuuteen.

Siitä on todistuksena m. m. se, että moni J:n
ajatelma kulkee nykyään kansan sananlaskuna

ja tavataan semmoisena yksinpä Lönnrotinkin
sananlaskukokoelmissa. E. O.

Juttujako, toimitus, jolla kihlakunnanoikeuden
puheenjohtaja käräjäin alussa, jutunkirjoituksen

päätyttyä, määrää päivät, joina oikeus istuu ja

mitkä asiat kunakin istuntopäivänä käsitellään,

huomioonottamalla, että edellisistä käräjistä lykä-

tyt ja kirjallisilla haasteilla vireillepannut uudet
asiat määrätään jo asiaa lykättäessä ja haas-

tetta annettaessa määrättyinä päivinä esilleotet-

taviksi. Missä järjestyksessä asiat sitten määrä-
päivänänsä käsitellään, määrää oikeuden puheen-

johtaja ennen istunnon alkua istuntohuoneen

ovelle pannulla juttu- 1. esiinhuutolistalla.

L. Cg.

Jutuma [jutu'r-J, myös D i u t u r n a, muinais-

it. lähteenjumalatar, jolla oli pyhäkkö lähteineen

Eooman Forumilla (löydetty 1900) sekä temppeli

Mars-kentällä. J:n kunniaksi vietettiin juhla

Juturnalia tammik. 11 p:nä. K. J. H.

Juuda (J u d a) (hepr. Jehudä), Jaakobin ja

Lean 4:s poika, hänestä polveutuva heimo, jonka

hallussa oli Kanaanin maan eteläosa KuoUeen-
meren pohjoisperukkaan saakka, ja valtakunta,

jonka David perusti ja jonka pääkaupunkina oli

Jerusalem, vrt. Israel ja Juutalaiset.
K. T-t.

Juudas Iskariot (hepr., = J., Kariotista kotoisin

oleva mies, 1. J. Kariotilainen), Simonin poika,

oli kahdestatoista apostolista se, joka rahasta

kavalsi Jeesuksen yön pimeässä suudelmallaan

(siitä: „Juudaksen suudelma" = petollinen ystä-

vyydenosoitus) ilmaisten vainoojille, kuka seu-

rueessa oli Jeesus. J:n luontainen ahneus teki

hänestä ensin varkaan (Joh. 12e) ja sitten ka-

valtajan. Todennäköiseltä näyttää, ettei J., ah-

neuden sokaisemana, voinut arvata tekonsa seu-

rauksia ja että hän ajatteli Jeesuksen omia

voimin suoriutuvan vihollisistaan. Toisin kuiten-

kin kävi: Jeesus antautui vapaaehtoisesti heidän

käsiinsä. Silloin J. katui tekoaan ja kantoi saa-

mansa rahat takaisin. Ylipappien tyly kohtelu

saattoi hänet epätoivoon ja hän hirtti itsensä

(Matt. 273-5). Hieman tcisin Juudaksen loppu

kerrotaan Ap. t. Ijg. Edv. St.

Juudas Makkabi 1. Makkabealainen
(k. 160 e. Kr.), juutul. vapaudensankari hasmoni-

laisten sukua, johti isänsä Mattathian kuoltua

(166 e. Kr.) juutalaisten vapaussotaa Antiokhos

Epiphanesta ja hänen seuraajiansa vastaan. Voi-

tettuansa syyrialaiset useissa taisteluissa J. puh-

di.sti Jerusalemin temppelin, palautti juutalaisen

kultin (165) ja sopimuksella syyrialaisten kanssa

sai vapaan uskonharjoituksen juutalaisille vara-

tuksi. Kun sitten syyrialaisten asettama ylim-

mäinen pappi Alkimos muodosti juutalaisvihaa-

van puolueen, kärjistyi tila niin, että juutalaisten

oli pakko uudestaan ryhtyä taisteluun ja vihdoin

anoa roomalaisten välitystä. Ennenkuin Roo-
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masta oli saapunut vastaus, kaatui J. Elasan
tappelussa (160 e. Kr.). Hänen historiansa esi-

tetään 1 Makk. 3-9, 22 ja 2 Makk. 8-15; se
on m. m. aiheuttanut Händelin oratorion „Judas
Makkabeus". K. T-t.

Juudas Taddeus 1. Lebbeus, Jaakobin poika,
eräs kahdestatoista apostolista. Toisen kertomuk-
sen mukaan hän saarnasi ja kärsi marttyyrikuo-
lemaa Persiassa, toisen mukaan taas iäkkäänä
kuoli Edessassa, vaikutettuansa Palestiinassa,
Syyriassa ja Arabiassa; vielä toinen tietää hänen
kuolleen marttyyrina Foinikiassa, julistettuaan
evankeliumia Syyriassa. Edv. St.

Juudea (kreik. Juda'ia, hepr. Jehudä), Pales-
tiinan eteläinen, Jordanin ja KuoUeen-meren
länsipuolella oleva, miltei kauttaaltaan hyvin vuo-
rinen alue, jossa asuivat Juudan, Benjaminin ja
Danin sukukunnat sekä osa Efraimin sukukuntaa.
Tärkeimmät kaupungit siinä olivat Jerusalem,
Jeriko, Hebron, Gibeon, Betlehem. V. 44, keisari
Claudiuksen aikana, Juudea yhdistettiin Syria
nimiseen Rooman provinssiin. A. F. P.
Juuditin kirja ks. J u d i t.

Juuka (ruots. Juga). 1. Kunta, Kuopion
1., Pielisjärven khlak., Juuan nimismiesp. ; kir-

kolle Joensuusta 20 km; 1,477,8 km-, joista vil-

jeltyä maata 14,149 ha (1901) ; 52, 9714 manttaa-
lia, talonsavuja 639, torpansavuja 196 ja muita
savuja 27; 9,739 as. (1907), joi.sta miltei kaikki
suomenkielisiä; 861 hevosta, 4,985 nautaa. —
Kansakouluja 7 (opett. 8). — Kunnanlääkäri.
Apteekki. Teollisuuslaitoksia: Osakeyhtiö Vuolu-
kivi (per. 1899). — 2. Seurakunta, keisa-

rillinen, Savonlinnan hiippak., Ylä-Karjalan ro-

vastik. ; rukoushuonekunta 1740-luvulla, itsen,

khrakunnaksi 1880 (Keis. k. ^'^ 1851) Pielis-

järvestä. Kirkko puusta (rak. 1851). K. S.

Juurakko, juuren näköinen maanalainen varsi,

eroaa juuresta senkautta, että sillä on suomu-
maiset lehdet tai lehden arpia ja säännöllisesti

järjestyneitä silmuja; juurihuntu puuttuu. Ana-
tominen rakenne myös erilainen kuin juurella.

Useimmin on j :ssa lisäjuuria.

Juurenniska, se kohta kasvissa, missä varsi

loppuu ja juuri alkaa.

Juuri. 1. Se kasvin muoto-opillinen peruselin,

joka ei milloinkaan kanna lehtiä ja joka useimmin
kasvaa alaspäin kiinnittäen kasvin alustaan.

Paljassiemenisillä ja useimmilla kaksisirkkaisilla

alkion juuri kehittyy lieriömäiseksi, kärkeen päin
suippenevaksi, sisäsyntyisesti (endogeenisesti) ja

kärkihakuisesti haarautuvaksi pääjuureksi.
Yksisirkkaisilla ja sanikkaisilla alkiojuuren kas-

vaminen ennen pitkää taukoaa ja pääjuuren ti-

lalle kasvaa alkiovarresta keskenään samanarvoi-
sia lisäjuuria, joita, milloin kasvavat ylem-
mistä kasvinosista, nimitetään jälkijuu-
riksi. J:n pituuskasvu tapahtuu sen kärjessä
olevan kasvusolukon avulla; paksuuskasvusta ks.

Kasvu. Kasvavaa osaa suojelee juurihuntu,
sen yläpuolella on juurihapsien peittämä
vyöhyke. Nuoren j:n poikkileikkauksessa näky-
vät, pinnalta keskustaan päin, seuraavat solukot:

1. päällysketto, joka on 1-kerroksinen ja

jonka solujen pullistumia juurihapset ovat, 2.

kuori, joka on muodostunut useasta kerroksesta
päällekkäisiä, värittömiä tylppysoluja. Uloimman
ja sisimmän kerroksen, ulkoketou (eksodermis)
ja sisäketon (endodermis) solut ovat usein

rakenteeltaan muiden kerrosten soluista poikkea-
vaiset. 3. keskusjänne, jossa erotetaan sä-
teettäisesti keskenään vuorottelevat putkilo- ja
siivilä-osat (vrt. Johtojanne), näiden sisä-

puolella ja välissä oleva, ohutseinäisistä soluista
muodostunut yhdistys-solukko ja uloimpana lie-

riöketto (perisykkeli), joka kauan pysyy uudis-
tussolukon luontoisena ja josta juuren haarat
ja juuriversot saavat alkunsa. — J:n tehtävä on
kiinnittää kasvi maahan ja imeä tästä ravintoa,
mitkä tehtävät tapahtuvat etenkin juurihapsien
avulla. Eräillä kasveilla juuri saa toisiakin
tehtäviä: 1. turpea, maitoinen mukula-
juuri (porkkana, punajuurikas) toimii vara-
ravinnon säilyttäjänä, 2. varsista ja haaroista
lähtevät ja maahan kasvavat pönkkäjuuret
(mangrovepuut) tukevat heikkoa vartta, 3. k i i-

pimäjuurien avulla esim. muratti kiipee
ylös pitkin kallioita ja seiniä, 4. päällysvierait-
ten ilmajuuret, jotka vapaasti riippuvat il-

massa, imevät tästä sadevettä tai, sisältäessään
lehtivihreätä, auttavat lehtiä yhteyttämistyössä,
5. loiskasvien imujuuret (haustoriot) tun-
keutuvat elävien kasvien solukkoihin imien niistä
ravintoa, 6. eräiden rämekasvien, esim. suosypres-
sin, muutamat j:t kasvavat ylöspäin ilmaan toi-

mien hengitysjuurina, 7. troopillisten

Podostejnacece-heimoon kuuluvien, kalliopuroissa
elävien kasvien j:t ovat litteitä, vihreitä y h-

teyttämisjuuria. J. A. 'W.

2. Matem. Kun luvusta on otettava m:äs juuri,

niin etsitään toista lukua, joka koroitettuna m:n-
teen potenssiin (ks. t.) 1. arvokertaan antaa ensi-

mainitun luvun. Esim. 4:s juuri 16:sta on 2, koska

2*^2x2x2x2 = 16. Lukua, joka ilmoittaa, mo-
nesko juuri on otettava, sanotaan juuren indek-
siksi. Luvun toista j :ta sanotaan neliöjuu-
reksi, kolmatta j:ta kuutio juureksi.
Juurimerkki V on saatu muuntamalla latinalai-

sen radix (= juuri) sanan ensimäisestä kir-

jaimesta (r). Siten merkitään esim. luvun a:n

//(.'ttä juurta 7/^. Laskutoimitusta, jonka avulla

luvun juuri saadaan, sanotaan juurenotoksi.
J:lla on niin monta arvoa kuin indeksi osoittaa.

Pariton juuri positiivisesta reaaliluvusta antaa
yhden positiivisen reaalijuuren ja pariton juuri
negatiivisesta luvusta yhden negatiivisen reaali-

juuren, muut arvot ovat kompleksilukuja (ks. t.).

Parillinen juuri positiivisesta luvusta antaa taas
kaksi vastakkaista reaalijuurta, mutta parillinen

juuri negatiivisesta luvusta ainoastaan kompleksi-
arvoja. — J:n reaaliarvot ovat vain poikkeus-
tapauksissa ratsionaalilukuja. — Ekvatsionin (yh-

tälön) j. on se tuntemattoman arvo, joka toteuttaa
ekvatsionin. JJ. 8:n.

3. Kielit., ks. S a n a j u u r i.

Juuriartisokka, maa-artisokka, ks. A r t i-

s o k k a.

Juurihapset, yksisoluisia, lyhytikäisiä karvoja,
jotka syntyvät määrättyyn vyöhykkeeseen lyhyen
välimatkan päähän juuren kärjestä. J:n avulla,

jotka ovat päällysketon solujen pullistumia, ja
jotka kiinteästi ympäröivät maahiukkasia, tapah-
tuu kasvin ravinuonotto maasta. Ne puuttuvat
ainoastaan eräiltä vesikasveilta ja mykorrhiza-

j aurista, joissa sienirihmasto toimittaa j:ien

tehtävän. J. A. W.
Juurihuntu, juuren kärjen kasvusolukkoa suo-
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Jaava lyhyt solnkkotuppi, syntyy kuten itse juuri-

kin tämän kärjen alkeiskasvusolukosta, kuitenkin
vastakkaiselle puolelle. J. A. W.

Juurijalkaiset (Rhizopoda), alkueläimiä, joi-

den ruumiin muodostaa solukettoa vailla oleva,

sitkeän puolijuoksevan nesteen kaltainen alku-

lima ja jotka liikkuvat ja ottavat ravintoa tila-

päisesti muodostuvien protoplasmalisäkkeiden,
pseudopodien 1. valej aikojen avulla. Nämä ovat

tylppiä tai sormenmuotoisia kuten amceboilla,

sädemäisten neulojen muotoisia esim. radiolaa-

reilla tai hyvin hienoja, juurien tavoin haaroit-

tuvia rihmoja, esim. useimmilla foraminifeereilla.

Itse soluruumis on joko paljas tai kuoren suo-

jelema. Meressä elävillä radiolaareilla on sirot

piirangot, lukuisilla foraminifeereilla monikam-
mioiset kalkkikuoret. Lisääntyminen tapahtuu
yleensä jakaantumalla vapaassa tilassa tai kote-

loituneena; jako-osat, zoosporit (parveilusolut),

muistuttavat usein pieniä flagellaatteja. Useim-
mat j. kuten kaikki radiolaarit ja monikam-
mioiset foraminifeerit elävät meressä, monet myös
makeassa vedessä, harvat lajit kosteassa maassa,

tai viettävät loiselämää. Juurijalkaiset voidaan

luokitella seuraavasti: 1. Monera, alkulimaeläi-

met, tumattomat; 2. Amcehinea, tylppäj aikaiset,

vaihdoseläimet; 3. Eeliozoa, makeassa vedessä

elävät sädej aikaiset; 4. Radiolaria, meressä elä-

vät, piirankoiset sädej aikai set; 5. Foraminifera
1. Tlialamopliora, yksi- ja monikammioiset juuri-

jalkaiset. K. M. L.

Juurikas (Beta vulgaris), Ghenopodiacece-hGi-

moon kuuluva 2-vuotinen yrtti, jonka villi kanta-

muoto kasvaa hiekkaisilla rannoilla Kanarian-
saarilla ja Välimeren ympäristössä Kaspian-me-
reen saakka, mahdollisesti Etu-Intiaan asti. Sillä

on kova, hieno, tuskin vartta paksumpi pääjuuri,

puikeat, usein herttakantaiset lehdet ja vähä-

pätöiset vihertävät kukat tikeissä palleroisissa

ryhmissä. Viljellyt muunnokset maailman tär-

keimpiä viljelyskasveja.

1. Punajuurikas tunnetaan turpeitten

juuriensa ja muutamien maanpäällisten osiensa

punaisesta väristä, joka riippuu punaisesta solu-

nesteestä. Juuren muodon puolesta vaihtelevat eri

laadut keskenään. Menestyy Inarissa saakka. Käy-
tetään meillä keitettynä yleisimmin salaattina.

2. Valkojuuri-
kasta viljellään kahta
muunnoista, joilla kum-
mallakin on valkea juuri.

Toinen, rehujuuri-
kas, tunnetaan pak-

susta, maitoisesta, vähä-
sokerisesta juurestaan,

joka on erinomaista kar-

janruokaa, varsinkin
koska se ei anna mai-
dolle mitään lisämakua.
Hallat ovat estäneet sen

viljelyksen meillä. Rehu-
juurikkaasta on pitkäl-

listen jalostuskokeitten

jälkeen onnistuttu ke-

hittämään sokeri-
juurikas, jonka juuri

Sokerijuurikas. sisältää keskimäärin 10-
1 kukkiva latva 2 kukkia, ^4 ^ sokeria, yksityis-
3 siemen pitkittäin lei- . ' , . ^ o oA ^ m-,

kattuna. tapauksissa 18-20 %. Tä-

män juurikkaan viljelys ja sokerin valmistus
siitä on varsinkin Ranskassa, Belgiassa, Saksassa
ja Venäjällä suurenmoinen. Meidän tehtaittemme
raaka-aine on enimmältä osalta venäläistä juuri-

kassokeria. Ruotsissa on sen viljelys menestynyt
SkA.nen tasangolla, ja Lounais-Suomessa tehdyt
viljelyskokeet ovat antaneet tyydyttäviä tuloksia.

Sokerijuurikkaan jalostajista on ennen muita
mainittava ransk. puutarhuri Vilmorin. Kasva-
vien taimien juurista hän leikkasi pieniä koe-

palasia, joiden sokerinpitoisuuden määräsi. Ne
taimet, joiden juuret sisälsivät enin sokeria, sai-

vat tehdä siemeniä. Nämä kylvettiin ja taas va-

littiin taimista runsassokerisimmat, jotka saivat

tehdä siemeniä j. n. e.

3. Lehtijuurikasta viljellään Keski-

Euroopassa lehtiensä vuoksi vihanneskasvina.

J. A. W.
Juurikaskärpänen (Anthomyia conformis) ka.

Anthomyia.
Juurikassokeri ks. Sokeri.
Juurikasvien nostokone, työase juurikas-

vien, etupäässä sokerijuurikkaan irroittamiseksi

maasta, niin että juurikkaiden nostaminen ja

kokoominen käsin kävisi helpommin päinsä. Ko-
neen työtätekevänä osana on sahran tapainen

hanko, jonka molemmat kärjet, kynnet, kulkevat

maassa juurikkaan molemmin puolin, irroittaen

sen. Työmäärä 1,5 ä 2,o hehtaaria päivässä.

Voimatarve yksiriviselle koneelle kaksi hevosta,

kaksirivisille nejä. — On myöskin koneita juu-

rikkaan kokonaan nostamiseksi maasta, naat-

tien leikkaamiseksi ja puhdistamiseksi. /. A. S.

Juurikasvit. Laveammassa merkityksessä juuri-

kasveihin lasketaan kuuluviksi kaikki ne pelto-

kasvit, joita viljellään maanalaisten osiensa

vuoksi, siis pääasiassa perunat, nauriit, lantut,

juurikkaat, porkkanat; ahtaammassa ja varsinai-

sessa merkityksessä ovat juurikasveja näistä

muut paitsi perunat, jotka kuuluvat mukula-
kasveihiu. — Juurikasvit vaativat hyvässä kasvu-

voimassa olevaa, syvältä muokattua maata sekä

suuritöistä hoitoa kasvuaikana; ne ovat sen-

vuoksi voimaperäisen viljelyksen tienraivaajia.

Ne jättävät maan hyvään kuntoon seuraaville

kasveille. — Kaikkia juurikasveja on viljelyk-

sessä lukuisia eriarvoisia laatuja ja kantoja.

V. A.

Juurikka ks. Juurikas.
Juurilaho ks. Pillisienet.
Juurimadot ks. Elateridae.
Juurimerkki ks. Juuri.
Juurimetsä (alimetsä), sellainen nuori metsä,

joka on noussut — joko itsestään tai kylvettynä

tai istutettuna — vanhemman metsän aJle. Suo-

messa tavataan männiköissä ja koivikoissa hyvin

yleisesti kuusijuurimetsää. A. C.

Juurinystyrät, hernekasvien juurissa tavatta-

via nuikulamaisia paisumia, jotka syntyvät n. s.

nystvräbakteerien (bakteroidien) vaikutuksesta,

ks. B a k t e r o i d i t. J. A. W.
Juuripaine syntyy juuren elävien solukkojen

aikaansaaman, juurihapsien ottaman veden pu-

sertumisesta ylöspäin pitkin putkilolta. J. on
riippumaton veden kulutuksesta kasvin ylemmissä
osissa, mikä näkyy siitä, että nestettä kauan ja

runsaasti vuotaa esiin kasvin katkaistun varren

tyngästä: vuotaminen (saks. Bluten) . Vuoto-

neste sisältää, paitsi mineraalisuoloja, myös run-
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saasti liuenneita munanvalkuaisaineita ja hiili-

hydraatteja. J. nousee esim. viiniköynnöksellä
yli 1 ilmakehän. J. A. W.
Juuripurje (velamen), troopillisten kämmek-

käiden ja useiden epifyyttisten vehkakasvien
ilmajuuria ympäröivä, ilmalla täytettyjen kuol-
leiden solujen muodostama, pinnaltaan hopean-
valkea pergamenttimainen päällys. J. toimii sa-

teen ja kasteen imijänä. J. A. W.
Juuripuu, ptui, jonka runko-osaa ja siihen

vielä liittyvää juuriosaa laivanrakennuksessa käy-
tetään siteeksi. F. W. L.

Juuriruis ks. Il u i s.

Juurisalmi, Päähkeenselän ja Louhiveden vä-

lillä oleva salmi Mikkelin kaupungista etelään-

päin. Höyrylaivalaituri. K. 8.

Juuritaipale, ent. Turun piispan uutistalo

Vahvajärven rannalla nyk. Hirvensalmella, perus-

tettu Sysmän ja Suur-Savon väliselle pitkälle

taipaleelle piispan sekä muiden matkustavien
majataloksi. Kristoffer kuningas vapautti 1442
Maunu Tavastin kaikista kuninkaallisista ve-

roista ja muista ulosteoista, jotka tästä piispan
asettaman lampuodin hoitamasta tilasta olivat

suoritettavat. K. 8.

Juurivesa, juuriverso, juuren jälkisilmuista
kehittyvä verso.

Juurtaja ks. Äes.
Juurukka ks. Alkio.
Juurusruis ks. E u i s.

Juurusvesi, järvi, jonka läpi vedet juoksevat
Muurnejärvestä Kallaveteen. K. 8.

Juusten f-e-J. 1. Paavali J. (n. 1516-76),

pii&pa. Suomen ensimäinen historiankirjoittaja.

Käytyään ensin Viipurin, sitten Turun koulussa

ja oltuaan jonkun aikaa piispa Martti Skytten
esilukijana sekä alaopettajana Viipurin koulussa,

hän lähti papiksi vihkimyksensä (1540) jälkeen

Saksan yliopistoihin (Wittenbergiin y. m.)

opintojansa jatkamaan 1543-47. Kotiin palattuaan
J. tuli 1548 Agricolan jälkeen Turun kou-
lun rehtoriksi ja nimitettiin 1554 Viipurin hii-

pan ensimäiseksi kantajaksi sekä 1563 Turun
piispaksi. Hän harrasti erittäinkin kirkon ja pa-

piston olojen järjestämistä, nämä kun muutoksen
kautta katolisuudesta protestanttisuuteen olivat

joutuneet häiriöön. V. 1569 hän lähetettiin

erään lähetystön johtajana Moskovaan solmi-

maan rauhaa Venäjän kanssa, mutta venäläiset

kohtelivat häntä ja hänen seuralaisiaan — kos-

toksi siitä, että erästä venäläistä lähetystöä äs-

ken oli Tukholmassa loukattu — erinomaisella

kovuudella, kiusaten heitä vankeudella, nälällä,

jopa kahlehtimisellakin, ja pidättivät heitä tur-

haan lähes kolme vuotta matkalla (v:een 1572).

Palattuaan kotiin J. korotettiin aateliseen sää-

tyyn saaden kovan matkansa muistoksi vaaku-
nakseen puolialastoman miehen solmuruoska kä-

dessä. Vankeudessa ollessaan Moskovassa 1570

J. kirjoitti latinaisen „postillan", joka paina-

mattomana hävisi Turun palossa 1827, sekä suo-

mensi katekismuksen („Catechismus, Somen-
kielen tulkittus udistettu"), jonka hän 1574 jul-

kaisi. Hän on sen ohessa onnettomasta Mosko-
van-matkastaan kirjoittanut kertomuksen: ,,Acta

legationis muscoviticte" (pain. Turussa 1775).

V. 1575 hän julkaisi myöskin: „Se pyhä Messu
Somen kielen, ei Pauin mutta pyhän Euangeliu-

min ia Christilisen seuracunnan tauan iälken

visusta Somen Turus coottu", joka on Agricolan
raessukirjan mukainen. Kuuluisimman mai-
neensa kirjailijana J. kuitenkin saavutti tar-

kalla ja sujuvalla latinan kielellä sepitetyllä

,,Suomen piispain kronikallaan" (,,Chronicon
episcoporum finlandensium"), joka on kirjoitettu

jälkeen v:n 1565 ja jonka Porthan on laskenut
perustaksi esitykselleen Suomen keskiajan his-

toriasta. J:n viimeisiä vuosia katkeroitti Juhana
kuninkaan herättämä liturginen riita. Erittäin
suretti J:ia se, että hänen oli kuninkaan käs-
kj-stä täytynyt Upsalan uutta arkkipiispaa vi-

hittäissä 1574 suorittaa tämä toimitus katoli-

sella tavalla. Mielipahan tämän johdosta sano-
taan vaikuttaneen hänen jo Moskovan retken
vaivoista järkähtyneeseen terveyteensä ja siten

jouduttaneen hänen kuolemaansa. J. kuoli 22 'p.

elok. 1576 Turussa, jossa hän haudattiin tuomio-
kirkkoon.

J :11a oli avioliitossaan Anna Siprin-
tyttären kanssa useita lapsia, joista yksi
poika K a s p a r J. kääntyi katoliseen oppiin ja
harjoitti opintoja Braunsbergin jesuiittaseminaa-
rissa 1590-91. Hän tuli sitten kuningas Sigis-

mundin hovijunkkariksi ja oleskeli ,,kuninkaal-
lisen majesteetin korkeasti tärkeissä asioissa"

Suomessa 1596 ja 1598, mutta mainitaan kuol-

leen jo ennen 1602.

2. Pentti Severinpoika J. (n. 1550-

1609), amiraali, edellisen veljenpoika, seurasi

nuorena setäänsä piispankäräjillä, mutta antau-
tui sitten sotapalvelukseen meriväessä, tullen

1579 amiraaliksi ja 1589 sen ohessa joksikin ai-

kaa Käkisalmen linnan päälliköksi. Ansioistaan
Juhana III: n aikuisessa venäläissodassa J. koro-

tettiin aateliseen säätyyn, saaden sittemmin
vaakunansa mukaan sukunimen Gyllenlod.
Varsin huomattavaa osaa hän otti sitten Kaarle
herttuan ja Klaus Flemingin väliseen sotaan, ol-

len viimemainitun ja kuningas Sigismundin
luotettavimpia miehiä. Turun linnan päällikkönä
syksyllä 1597 hän osoitti kylläkin tarmoa sen

puolustamisessa Kaarle herttuata vastaan, vaikka
hän toiselta puolen ahneutensa takia, joka sai

sotamiehet niskoittelemaan, jouduttikin sen an-

tautumista. Vankeudesta päästyään vanha ami-
raali sai 1607 toimekseen kanavan kaivattami-
sen nykyisen Saimaan kanavan tienoilla, josta

yrityksestä kuitenkin varojen puutteesta pian

luovuttiin. J. W. R.

Juusti, Eerik ks. Justander, Eerik.
Juustila ks. Juustilanjärvi.
Juustilanjoki saapi alkunsa Lapveden pitä-

jäs.sä ja juoksee kaakkoa kohti Juustilanjärveen,

Pitkin tätä jokilaaksoa kulkee osa Saimaan ka-

navaa, ii. S.

Juustilanjärvi, järvi, johon Juustilanjoki ja

Saimaan kanava laskevat ja jonka kapea salmi

erottaa Suomenvedenpohjasta. Juustilanjärvestä

nousee Saimaankanava 3:11a sululla. K. S.

Juusto on maidosta eri tavoin valmistettu,

enemmän tai vähemmän jähmeä ravintorikas

ruoka-aine. On ollut tunnettu jo vanhanajan
kan.sojen keskuudessa, esim. Egyptissä, Vähässä-
Aasiassa ja Kreikassa. J:a valmistetaan enim-

män lehmän, mutta myöskin lampaan (ransk.

roquefort), vuohen, poron ja puhvelin maidosta.

Tärkeimpänä aine-osana on melkein kaikissa juus-

toissa maidon juustoaine (kaseiini) . Useihin
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juustolajeiliin sisältyy sen lisäksi melkoinen, jopa

suurin osa maidon rasvaa. Poikkeuksen tekee

lehmän tai vuohen maidosta kuiviin keittämällä

valmistettu herajuusto (mesost), joka pää-asial-

lisesti sisältää maitosokeria. — Juusto-aineen

erottaminen maidosta tapahtuu kahdella eri pää-

tavalla, nimittäin saostamalla joko n. s. j u o k-

s u 1 1 i m e 1 1 a (löpe, Lab) tahi hapoilla, minkä
mukaan juustolajit jaetaankin 2 pääryhmään.
Edellinen tapa on enimmin käytetty. Juoksut-

timena käytetään yleensä sitä luonnon valmista-

maa maidon saostajaa, jota saadaan nuoren vasi-

kan 4:nnen, n. s. juoksutusmahan seinämien sisä-

pinnoilta. Juoksuttimen arvellaan vaikuttavan

juusto-aineeseen siten, että se jakautuu kahtia,

suurin osa saostuen liukenemattomaksi paraka-

seiiniksi yhdessä maidon fosforihappoisen kalkin

kanssa, pienempi osa (n. 10 %) heraproteiinina

jääden liuenneena saostumassa eriävään vesimäi-

seen osaan 1. heraan. Hapolla saostamiseen käy-

tetään taas maidosta itsestään muodostuvaa
maitohappoa ja sen vaikutus eroaa juoksuttimesta

siinä, ettei kalkki tule saostuman mukaan vaan
menee heraan. Juoksuttimella valmistetut juus-

tot ovat yleensä kestävämpiä. Ne jaetaan m. m.

lihavuutensa (rasvaisuutensa) mukaan seuraaviin

ryhmiin: kermajuustot, jotka ovat valmistetut

maidosta, johon on sekotettu enemmän tai vä-

hemmän kermaa; lihavat eli rasvajuustot, valmis-

tetut kuorimattomasta (ehyestä) 1. nuoresta mai-

dosta; puolilihavat j:t, jolloin maidosta noin puo-

let on ollut kuorimatonta ja toinen puoli kuo-

rittua ; laihat 1. kuorinmaitojuustot, jotka val-

mistetaan kuoritu.sta maidosta. Vielä jaetaan

nämä juustot seuraavaan 2 pääryhmään: kovat
(saks. Hartkäsen) ja pehmeät (Weichkäsen). Ko-
via juustoja valmistaessa juustomassa joutuu joko

ennen muottiin panoa tai sen jälkeen heran pois-

tamisen helpottamiseksi usein varsin perinpohjai-

sen murentamisen tai muokkauksen sekä kovan
painon ja pusertamisen alaiseksi. Ne kypsyvät
hitaasti, mennen siihen aikaa kuukausittain, jopa
vuosi tai enemmän. Pinnalta ne ovat kovia ja

kiinteitä, sisältä kimmoisia, helposti viipaleihin

leikattavia tai hauraita. Pehmeitä juustoja muo-
kataan hyvin vähän tai ei ollenkaan. Sen jäl-

keen kuin niille on annettu lajinsa mukainen
muoto, puserretaan niitä joko varsin hiukan tai

useimmiten ei ollenkaan, jotenka hera saa valua
pois itsestään sen .erran kuin voipi. Ne sisäl-

tävätkin siksi enemmän vettä (heraa) ja ovat
pehmeitä ja taikinamaisia. Ne kypsyvät pinnalta
käsin sisäänpäin jotenkin nopeasti (muuta-
missa päivissä) ja nautitaankin sentähden yleensä
verrattain tuoreina. Tunnetuimmista kovista
juustoista mainittakoon: sveitsiläiset Emmentha-
lin (ehkä enimmän levinnyt juustolaji) sekä
Gruyöre-juustot, italialainen Parman j., englan-
tilaiset Cheddar- ja Chester-j., hollantilaiset

Gouda- ja Edam-j., ruotsalainen Norrlannin j.

sekä (useimmiten kuoritusta maidosta valm. ku-
minoilla ja neilikoilla sekoitettu) kuminajuusto.
Pehmei.stä juustoi.sta ovat kuuluisimmat ranska-
laiset Camembert-, Brie- ja Neufchatel-j., it. Gor-
gonzola-, engl. Stilton-, saks. Backstein- ja belgial.

Limburg-j. (4 viimemainittua tavallaan kovien
ja pehmeiden välimuotoja). Hapolla valmiste-
tuista (hapanmaito-) juustoista ovat tunnetuim-
mat: viheriä alppijuusto 1. Schabziger (keila-

mainen, 10 cm korkea, homeinen, harmaanvihreä
ja melilotus-kasvin lehdistä hienonnetulla jau-

holla sekoitettu). Norjalainen vanhajuusto (Gam-
melost) sekä saks. Harz-j. Näihin on myöskin
luettava n. s. Pottkäs (= ruukkujuusto) ,

joka val-

mistetaan muiden juustojen jätteistä. —Lyhyin
ja ylimalkaisin piirtein kuvattuna tapahtuu ke-

väin juoksutinjuustojen valmistus seuraavasti:

Maito lämmitetään 30-40° C, joko kuparikatti-

lassa tulella tai johtamalla höyryä kaksipohjäisen
juustoammeen pohjien väliin, jonka jälkeen tar-

peellinen juoksutinmäärä sekoitetaan. Saostunut
juustohyytelö leikataan tai viilletään erilaisilla

aseilla heran valumisen auttamiseksi, sekoitusta

lämmitetään, kokoonvetäytyvä ja kuivuva juusto-

hyytelö hienonnetaan joko hämmentämällä tai

erilaisilla aseilla tai käsin murentamalla, hera
lasketaan pohjaa myöten pois tai siivilöidään.

Juustomassa kootaan ohuen vaatteen ympäröimänä
puiseen tai metalliseen muottiin, joka asetetaan

joko painojen alle tai erityisiin pusertimiin, jossa

sitä aika-ajoin käännetään. Juuston suolaus ta-

pahtuu joko ammeessa, sen jälkeen kuin hera on
poislaskettu, tahi liottamalla painon tai puserti-

men alla riittävän kiinteyden saanut tuore juusto

suolavedessä tai vielä sitenkin, että suola pin-

nasta käsin hierotaan juustoon. Juusto kypsy-

tetään sitten sopivan lämpöisissä (eri lajeilla

vaihdellen 13-20°) ja riittävän kosteissa huo-

neissa. Kypsä juusto säilytetään tasalämpöisissä

(8-10°) juustokellareissa. Erittäinkin kypsymi-
sen mutta myöskin säiljrttämisen aikana pidetään
juustoja tarkoin silmällä ja „hoidetaan" tarpeen
mukaan. Kypsymisessä on huomattavissa sekä

erilaisia kemiallisia tapahtumia että erilaisten

käyteaineiden (entsymien) ja mikro-organismien
(bakteerien, home- y. m. sienien) toimintaa; ne
aikaansaavat muutoksia juustossa olevissa kaikis-

sakin maidon aineosissa, mutta erittäinkin ka-

seiinissa, maitosokerissa ja rasvassa, niin että

m. m. syntyy sellaisia aineita kuin ammoniak-
kia, tyrosiinia, alkoholia, maitohappoa, erilaisia

orgaanisia happoja ja kaasuja. Juuri nämä ha-

jautumistulokset antavat eri juustolajeille niille

kullekin ominaisen maun ja hajun. Muutamien
tärkeimpäin juustolajien kokoomuksesta mainit-

takoon seuraavat numerot:
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35,2 33.0 25,5 3,2 3,1

36,2 31,8 24,9 5,9 1,«

33,2 29,6 82,0 5,9 3,.

51,7 1.9 40.5 3.6 2,»

45,2 30,» 19,0 1,0 3,7

Emmenthal-j.
Cheddar-j.

Edam-j.
Kuorimaito-j.
Camembert-j.

Samassakin lajissa ainemäärät voivat kuitenkin
paljonkin vaihdella.

Kooltaan suurimpia ovat sveitsiläiset tahko-
maiset juustot (Emmenthal), nimittäin 50-75-100

kg, jopa enemmän. Pallomaiset ja pinnalta usein

punaiseksi värjätyt Edam-j :t painavat 2-4 kg.

Pienissä puurasioissa kaupassa käyvät Camem-
bert-juustot painavat O,» kg. 1 kg: aan tuoretta

juustoa menee n. 8-10 kg nuorta maitoa ja noin



1537 Juustoaine—Juutalainen ajanlasku 1538

10-13 kg kuorittua maitoa. Kypsyessään j, kui-

tenkin kevenee tuntuvasti ja tekee tämä paino-

häviö 15-30 %.
Suomessakin on juustonvalmistus verrattain

vanlia. Yleisimmät ovat n. s. ,,talonpoikaisjuustot",

joita valmistetaan Uudellamaalla, suurimmassa
osassa Hämettä, koko Länsi-Suomessa ja Pohjan-
maalla. Ne ovat joko leivänmuotoisia, reunoiltaan

epäsäännöllisiä (Pohjanmaalla) tahi nelikulmai-

sia, muoteissa usein siromuotoisiksi muovailtuja,

kooltaan useimmiten 15-20 cm neliössä ja 3-4 cm
paksuja. Niitä valmistetaan sekä juoksuttimella,

että happamella maidolla saostettuina. Enimmät
valmistetaan lehmänmaidosta ; Satakunnan poh-

joisosissa myöskin vuohen maidosta ja Perä-Poh-
jolassa ja Lapissa poronmaidosta. Useimmat lajit

nautitaan verrattain tuoreina, toisia säilytetään

kuivuneina kauankin. Etelä-Suomessa on lajeja,

joihin sekoitetaan valmistaessa myöskin munia;
ovat vähimmän kestäviä, mutta kyllä maukkaita.
Viimemainittuja samoinkuin eräitä muitakin pais-

tetaan uunissa pinnaltaan ruskeiksi tai paahde-
taan tulen ääressä. Talonpoikaisjuustojen ohella

on myöskin mainittava Itä-Suomessa käytetty
kokkeli- eli uunimaito (ks. t.). — Lounais-Suc-

messa valmistetaan n. s. talous- 1. kilonjuustoja,

pääasiallisesti nuoresta maidosta ja niitä myy-
dään sekä Helsingissä että erittäinkin Turussa.
— Ulkomaalaisista juustolajeista valmistetaan

Suomessa enimmän sveitsiläisiä tahkojuustoja
(Emmenthal). Niitä valmistetaan erittäinkin

Uudellamaalla (enimmän itäisellä) sekä vähem-
män Turun ja Porin, Hämeen ja Viipurin lää-

nien etelä-osissa. Valmistajat, rsittain juusto-

meijerien omistajatkin ja vuokraajat ovat enim-
mäkseen sveitsiläisiä tai niiden jälkeläisiä, myös-
kli' tanskalaisia. Juustomeijerit ovat yksityisten

omistamia. Viime aikoina on eräissä osuusmeije-

reissäkin ruvettu juustoa voin ohella valmista-

maan. — Kotimaan kauppaa varten valmistetaan

myöskin halvempia puolikovia ja kuorinmaito-
juustoja sekä mauste (kumina) juustoja. Ahve-
nanmaalta tuodaan parista kartanosta hyvään
maineeseen tullutta, lihavaa Kastelholman juus-

toa, joka osittain muistuttaa Chester-juustoa, osit-

tain ruots. Norrlannin lihavaa juustoa. Varsin
vähässä määrässä valmistetaan siellä täällä Edam-
juustoa. Etelä-Suomen juustomeijereistä viedään

juustoa pää-asiallisesti Venäjälle. Juuston vien-

nin arvo on ollut

1900
1905

1909

467,000 mk.
1,086,000 „

1,535,000 „

Juustoa tuodaan myöskin Suomeen, tuonnin
arvo oli

1900 n. 157,000 mk.
1905 ., 154,000 „

1909 „ 336,000 „

[Nils Engström ja L. Fr. Rosengren, .,Hand-

bok i Mejerihushällning"; G. Grotenfelt ja A.

Voss-Schrader, ,,Juustonvalmistuksesta Suomessa",
M aa henki.] U. B.

Juustoaine ks. Kaseiini.
Juustokärpänen (Piophila casei), hyönteinen

kaksisiipisten lahkossa. 5 mm pitkä, hoikka,

kiiltävän musta. Asettaa munansa juustoon, suo-

loihin y. m., jossa 8 mm: n pituiset valkoiset tou-

49. Ilf. Painettu VioH.

kat („juustomadot") elävät. Nämä voivat tehdä

hyppäyksiä äkkiä taivuttamalla ruumistaan ja

sitten ojentamalla sitä. Yleinen Suomessa.
U. S-s.

Juustomaito, paikallinen nimitys n. s. terui-

1. pihkamaidolle (ruots. i-dmjölk), jota lehmä
lypsää muutamina päivinä poikimisensa jälkeen

(joskus myös edellä), vrt. Maito.
Juustomato ks. Juustokärpänen.
Juustoniyrkytys, pehmcsessa juustossa joskus

tavattavan, tyrotoksikon nimisen 100 C. asteen

lämmössä haihtuvan kiteisen aineen aikaansaama
myrkytys.
Juustopunkki ks. Punkit.
Juutalainen ajanlasku kuvastuu Raamatussa.

Vuorokausi luettiin illasta iltaan, mutta babylo-

nialainenkin laskutapa aamusta aamuun oli tun-

nettu (vrt. 2 Moos. 12,8. 3 Moos. 23,„) . Yö jnet-

tiin kolmeen osaan (yövartioon). Tuntijako tuli

käytäntöön maanpaon, eksiilin, aikana. 7 päivää
muodosti viikon, joka alkuaan nähtävästi oli yh-

teydessä kuunvaiheiden kanssa, mutta kehittyi

niistä riippumatta yhä uudistuvaksi aikayksi-

köksi. Viikon päivät merkittiin järjestysnume-

roillaan, paitsi sabbatti (s ab b at) päivää, jonka
nimen synty on tuntematon ja vasta myöhemmin
saatettiin yhteyteen lepäämisen kanssa. Mahdol-
lisesti sabbatti alkuaan oli täysikuunpäivä. 10-

päiväiseen viikkojakoon on viittauksia 1 Moos.

24^5. 2 Moos. 123. Kuukausi jo esi-eksiilisellä

ajalla luettiin uuden kuun ilmestymisestä, jota

kerta kerralta tarkattiin ja ilmoitettiin yleisölle.

Kukin kuukausi käsitti siis 29-30 päivää. Mis-

nassa sanotaan 30-päiväisten kuukausien luvun

vuodessa olleen 4-8, joten vuodessa oli 352-356

päivää. Epäilemättä juutalaiset jo aikaisin, aina-

kin eksiilissä, tunsivat sekä synodisen kuukauden
ja siihen perustuvan puhtaan kuuvuoden että

aurinkovuodenkin keskimääräiset pituudet. Pap-

piskirjan tekijä edellyttää (1 Moos. 7u), että

vanhempina aikoina puhdas kuuvuosi (354 p.)

oli käytännössä, mikä ei kumminkaan ole toden-

näköistä. Vanhat kanaanilaiset kuukaudennimet
edellyttävät aurinkovuctta. Vuotuiset juhlat,

jotka luonnollisesti aina olivat vietettävät sa-

mana vuodenaikana, ovat jo deuterouomionissa

sijoitetut määrättyihin kuukausiin; vuosi oli siis

luui-solaarinen, s. o. kuuvuosi tasoitettiin tuon

tuostakin aurinkovuoden mukaiseksi, lisäämällä

karkauskuu, mikä oli tapana babylonialaisillakin

ainakin Hammurabi'n ajasta alkaen. Eksiilissä

ruvettiin merkitsemään kiuikaudet ensin nume-

roilla, sitten babylonialaisilta lainatuilla nimillä,

jotka vieläkin ovat käytännössä. Ne ovat nisä n,

suunnilleen = huhtikuu, i j j a r = toukokuu. s i-

V a n = kesäkuu, t a m m u s = heinäkuu, a b = elo-

kuu, e 1 u 1 = syyskuu, t i s r i = lokakuu, m a r-

k h e s V a n =: marraskuu, k i s 1 e v = joulukuu, t e-

b e t = tammikuu, s e b a t = helmikuu, a d a r = maa-

li.skuu ja V e a d a r = karkauskvui. Muinaisheprea-

laiseen tapaan luettiin taloudellinen ja porvaril-

linen vuosi edelleen .syksystä, tisrikuun 1 p:stä,

mutta babylonialaisen tavan mukaan kirkollinen

vuosi alkni nisanista (2 Moos. 12,,). Siitä huo-

limatta sekä porvarillinen että kirkollinen uuden-

vuodenjulila vietettiin tisrissä ja makkabealaisten

kirjoissa luetellaan kuukaudet keväästä alkaen.

—

Ajan määrittely varhemmalla ajalla tapalitui eri-

näisten merkkitapahtumien mukaan. Sanottiin
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esim.: „2 vuotta ennen maanjäristystir' (Am. 1,),

..sinä vuotena, jolloin tartan tuli Asdodiin" (Jes.

20,) y. m. Lasku kuningasten hallitusvuosien pe-

rustalla tuli tavaksi vasta eksiilissä. On kuitenkin

epätietoista, luettiinko kuninkaan ensimäiseksi

vuodeksi se porvarillinen vuosi, joka alkoi hänen

hallintoon ryhtymisensä jälestä (Babyloniassa

käytetty „postdateeraus"j, vaiko vuosi, jolloin

häii aloitti hallinnon (egyptiläinen tapa). On
inyös huomattu, että hallitusaika tavallisesti aina

luetaan täysissä vuosissa. Nämä ja muut seikat

tekevät V:ssa T:ssa tavattavat aikamääräykset

jokseenkin kelpaamattomiksi pitempien aikajak-

sojen määräämiseen. Samanaikaisuusmäärittelyil-

läkin on vain ehdollinen arvo, koska ne perus-

tuvat myöhempään sovitteluun ja arvioon. Koko-

naan keinotekoinen on V:ssa T:ssa huomattava
lasku, jonka mukaan luetaan 480 v. lähdöstä

Egyptistä temppelin rakentamiseen ja siitä sa-

moin 480 v. eksiilin loppuun. ,.Maailman luomi-

seen" saakka ulottuvassa ajanmääräyksessä ilme-

nee yliteisitämaalainen mieti.skeh' maailmakau-
sista. Nykyinen juutalainen ajanlasku, jonka

peru.stana on kuuvuosi, Maimcnideksen ajalta asti

lälitee maailman luomisesta, muka = 6 p. lokak.

3761 e. Kr. Juutalaisten vuosi 5671 alkoi 1 p.

ti.srik. = 4 p. Ickak. 1910. K. T-t.

Juutalainen kirjallisuus on heprealaisen kir-

jallisuuden jatko ja käsittää ne kirjalliset tuot-

teet, jotka juutalaiset ovat aikaansaaneet sen

jälkeen kuin V:n T:n kaanoni oli lopullisesti

määrätty. Koska juutalaisen perintätiedcn mu-
kaan Esra (ks. t.) oli tämän kaanonin kokooja,

luetaan j:n k:n alku tavallisesti hänen ajas-

tansa. Kuitenkin muutamat juutalaiset kirjalli-

set tuotteet, joille kirkko antaa kanonisen arvon

ja jotka sentähden ovat saaneet sijan V:ssaT:ssa,
syntymäajasta huolimatta tavallisesti luetaan

heprealaiseen kirjallisuuteen (ks. t.) kuuluviksi.

Luonteeltansa j. k. yleensä pysyy uskcnnollisten

näkökohtien perustalla ja tavoittelee juutalai-

suuden tutkimista ja perustelemista. Kielelliseen

asuun nähden se on hyvin kirjava, siinä kun
käytetään paitsi hepreata — vanhaa ja imtta —
aramealaisia murteita, kreikkaa, latinaa ja ara-

biaa sekä nykyisin nykyajan kaikkia sivistys-

kieliä.

Juutalais-hellenistinen aikakausi, v:een 100

j. Kr. Esran aloittamaa työtä jatkoivat s o f e-

rfm (,,kirjoittajat"), joista kuuluisimmat olivat

Hillel ja Sammal, ja tannalm (,,opiske-

levaiset") nimi.set oppineet, jotka opettajina le-

vittivät i)yliien kirjojen ttitkimista ja lain suul-

li.sella .selittiimisellä kehittivät polvesta polveen
periytyvää perintäoikeutta ja -tietoa, joka ennen
pitkäil sai auktoriteetin arvon Kaamatun rin-

nalla. Näitten oppineitten etunenässä oli johtaja,

jonka arvonimestä rab koko tämii suunta on
saanut nimen r a b b i n i s m i, ja siihen kuuluvaa
kirjalii.suutta sanotaan rabliiinilaiseksi. Raama-
tun .selitys tapalitui betli midras nimisessä
opi.sto.ssa ja siinä käytetty selitystapa tunnetaan
nimellä midras. Lakia koskevan selityksen
nimi on halakha (,,sääntö"), muun pyhän sa-

nan selitystil sanotaan haggadaksi (,,kerto-

mus"). Oppineitten kielenä pysyi edelleen hep-
rea, mutta kreikka sai vähitellen yhä suurempaa
jalansijaa ja rahvaalle, joka puhui aramean kieltä,

oli pakko kiiäntiiä pyhät kirjat ja siten syntyi-

vät t a r g u m (ks. t.) nimiset teokset. Osaksi

hepreaksi, osaksi kreikaksi kirjoitetut olivat tällä

aikakaudella syntyneet apokryfiset kirjat

(ks. t.) ja V:n T:n p s e u d e p i g r a f i t, esim.

Aristeaan kirje, Jubileumien kirja ja Henokin
kirja. Edellisistä muutamat liitettiin Aleksand-
riassa 3:nnella vuosis. e. Kr. syntyneeseen
kreikkalaiseen V:n T:n käännökseen (ks. Sep-
tuaginta). Todisteena Egyptin juutalaisten

kirjallisesta harrastuksesta on, paitsi tätä kään-
nöstä, jotensakin runsas kreikankielinen kirjal-

li.suus. Aristobulos (ks. t.) laati kuningas
Philometorille filosofisen pentateukkiselityksen,

jossa hän koetti todistaa, että Mooseksen kirjat

ovat yhtäpitävät kreikkalaisten ajattelijain kir-

joitusten kanssa. Demetrios, Artapanos,
E u p o 1 e m o s, M a 1 k h o s-K leodemos y. m.
sovittivat yhteen Raamatun kertomuksia ja kreik-

kalaista mytologiaa. Esekielos kirjoitti näy-
telmärunon Israelin lasten lähdöstä Egyptistä.

P h 1 1 o vanhempi sepitti kuusimittaisen eepok-

sen ,,Jeru.salem" j. n. e. Etevin aleksandrialai-

sen juutalaisuuden edustaja on filosofi P h i-

lon (ks. t.), jolle maineen puolesta vetää ver-

toja Jerusalemissa ja Roomassa elänyt historioit-

sija Josephus Flavius (ks. t.)

.

Talmudien aikakausi, 100-750 j. Kr. Kun juu-

talainen valtio oli lopetettu, temppeli hävitetty

ja juutalaiset hajaantuivat ympäri maailmaa,
uhkasi se vaara, että juutalaisuus itse sortuisi

hellenismin ja roomalaisen pakanuuden jalkoihin.

Tämän vaaran torjumiseksi Johan an b. Sak-
ka i perusti koulun Jabneen, ja ryhdyttiin ko-

koomaan ja kirjoittamaan siihen saakka ainoas-

taan suullisesti säilyneitä perintätietoja. Siten

syntyi tekstikokoelma, jolla on nimi m i s n a
(ks. t.), juutalaisuuden corpus juris. Suurin ansio

tästä työstä tulee A k i b a 1 1 e (ks. t.) ja patri-

arkka J e h u d a H a n a s i 1 1 e (n. 135-220)

.

jonka misna-laitos sai yleise.sti tunnustetun
auktoriteetin ja opistoissa pantiin opetuksen ja

keskustelujen pohjaksi. Misnan selittäjiä sano-

taan amorilaisiksi; heidän selityksen.sä

koottiin 4:nnellä vucsis. nimellä gemara (..täy-

dennys" 1. ..täydellinen selitys"), joka misnan
kanssa muodostaa palestiinalaisen 1. Je-
r u s a 1 m i nimisen talmudin. Palestiinasta

amerilaisten toimi levisi Mesopotamiaan, missä
Abba Areka (n. 175-247) ja hänen y.stävänsä

Samuel Nehardealainen kohottivat ba-

bylonialaiset oppikoulut suureen maineeseen. Vä-
hitellen karttuneen oppiainehiston kokosivat A s i

b. S i m a i (k. 427) ja R a b i n a (k. n. 490) sekä

muut Babylonian amorilaiset. Siten syntyi b a-

b y 1 o n i a 1 a i n e n talmud, joka laajuudel-

taan ja merkitykseltään voittaa Jerusalmin. Seu-

raavalla aikakaudella n. s. saborit toimit-

tivat lisäyksiä talmudiin ja 6:nnella vuosis. an-

toivat sille lopullisen asun. Aikakauden lopulla

syntyi vielä muutamia halakha ja haggada ko-

koelmia, jonka lisäksi huomio kääntyi V:n T:n
heprealaisen tekstin oikeaan ääntämiseen ja resi-

tatsioniin (ks. M as ora).
Juutalais-arabialais-esfanjalainen aikakausiy

750-1500. Arabialainen valloitus aikaansai kään-
teen juutalaisten oloissa ja harrastuksissa. Mu-
liamettilaisen vallan alaisina ja herrojensa esi-

merkkiä noudattaen he ahmien ammensivat idäa

ja liinnen tietolähteistä ja työskentelivät sivis-
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tyksen edustajien eturivissä. Heidän kirjallisuu-

tensa tällä aikakaudella oli osaksi arabiankieli-

nen ja arabialaista vaikutusta huomataan ru-

noudessa ja tieteessä. Babyloniassa, etenkin Su-
ran ja Pumbeditan opistoissa, muutamat n. s.

gaonlm 1. koulunjohtajat aina ll:nteen vuosis.

kunnolla ylläpitivät itäisten juutalaisten kirjal-

lista mainetta. S a'a dj a b. Josef Gaon (892-

942), Egyptin Fajumista kotoisin, etevä runoilija

ja dogmaatikko, käänsi Raamatun arabiaksi ja

aloitti heprean kielen tieteellisen tutkimisen.
Serira (k. 99S) kirjoitti kronikan, josta saa-

daan tärkeitä tietoja Babylonian oppilaitoksista.

Hänen poikansa H a i (k. 1038) on tunnettu
taikauskon ja mystiikan vastustajana sekä järki-

peräisenä lainselittäjänä. Idästä juutalaisten kir-

jallinen harrastus siirtyi länteen, Espanjaan,
joka 11-12 :nnella vuosisadalla oli henkisen sivis-

tyksen, runouden ja tieteiden varsinainen tyys-

sija. Idän ja lännen välissä kukoisti Kyrenessä
oppikoulu, jonka kuuluisin edustaja Isak Is-

rael! (n. 845-940) arabiaksi kirjoitti lääke-

tieteellisiä ja filosofisia teoksia, jotka käännet-
tiin hepreaksi, latinaksi ja espanjaksi. Espanjan
umaijadikalifin Abdarrahman III:n luottamus-

mies, lääkäri ja filologi K h a s d a i i b n S a f-

rut (n. 950) edisti innokkaasti uskolaistensa hen-

kisiä pyrintöjä, niin että häntä on sanottu „Eu-
roopan juutalaisuuden isäksi". Hän kutsutti

Kordovaan M e n a h e m i b n S a r u k i n (k. n.

970), joka käyttäen hyväksensä Ibn Koreisin ja

Sa'adjan esitöitä kirjoitti ensimäisen heprean kie-

len sanakirjan ja samoin kuin vastustajansa D u-

nas ibn Labrat myös oli runoilija. Käänteen
heprean tutkimisessa sai Jehuda KhaijQdz
(n. 1000) aikaan; hän näet arabialaisen mallin
mukaan järjesti hepreankin sanavartalot kolmi-
kerakkei suutta silmällä pitäen. Kielentutkimusta
tieteellisellä perustalla jatkoivat Jona ibn
Dzanäh (k. n. 1030), joka m. m. vertaili hep-

reaa ja arabiaa toisiinsa, Abraham b. Es ra
(k. 1167), joka lisäksi harjoitti astronomiaa ja

eksegetiikka, ja David Kimkhi Narbonnesta
(1160-1235), joka oli keskiajan suosittu kieli-

mestari. Talmudin omintakeisen tutkimisen Eu-
roopassa perusti Babylonian Surasta tullut M o s e

b. H a n o k. Tämänkin tutkimuksen etevimmät
edustajat vaikuttivat Espanjassa. Saksasta on
mainittava ainoastaan Metzissä ja Mainzissa vai-

kuttanut Gersom b. Juda (k. 1040), jolla

on kunnianimi ,,maanpakolaisuuden valo". Hän
toimitti Talmudin jäljennöksiä ja selityksiä, se-

pitti runoja jumalanpalvelusta varten ja jär-

jesti Keski-Euroopan juutalaisten yhteiskuntaolot
,,Takkanot" nimisillä säännöillään, jotka m. m.
lakkauttivat monivaimoisuuden. Pohjois-Rans-
kan etevin talmudisti oli Salomo b. Isak
1. Rasi (k. 1105) Troyes'sta, joka selitti mel-

kein koko Raamatun ja Talmudin ja tuntuvasti

vaikutti kristilliseenkin ek.segetiikkaan. Hänen
selitystyötänsä jatkoivat ja laajensivat useat iniuit

rabbiinit, jotka ovat tunnetut yhteisellä nimellä
tosafistit. Espanjassa vaikuttivat Isak
ai F as i Fesistä (1013-1103), joka laati suuressa
arvossa pidetyn talmudin kompendion Halakhot,
ja Josef ibn Migas (1076-1141). Bakhja
ibn Pakuda kirjoitti miellyttävän moraalifilo-

.sofisen kirjan ..Sydämen velvollisuudet", jcsta tuli

hyvin suosittu hartauskirja. Ansiokas matematii-

kan, astronomian ja kronologian viljelijä oli Ab-
raham b. K h i j a (1065-1136). Uuslieprealaisen
runouden perustajaksi mainitaan eräs K a 1 i r,

joka luultavasti eli Palestiinassa 9:nnellä vuo-
sis. Mutta Espanjassa runous puhkesi täyteen
kukoistukseen. Siellä synagoga-runouden aloitte-

lija oli Josef ibn A b i t u r. Aikansa etevin
runoilija ja samalla filosofi oli surumielinen
Ibn Gabirol (A v i c e b r o n, 1021-70), jonka
„Elämän lähde" nimiseen dialogiin usein viita-

taan skolastisessa kirjallisuudessa. Etevä henkis-
ten laulujen sepittäjä oli myös MoseibnEsra
(k. n. 1138), mutta runoilija sanan täydessä mer-
kityksessä oli lääkäri Jehuda H a 1 e v i (1086-

1146; ks. t.). Samaan aikaan eli Abraham b.

David 1. Ibn Daud Toledosta. Paitsi uskonto-
filosofisen te-jksen „Rmuna rama" (korkein usko)

y. m. hän kirjoitti ,,Sefer hakabbala", joka sisäl-

tää tärkeitä historiallisia tietoja. Oppinein, moni-
puolisin ja vaikuttavin kaikista tämän aikakau-
den juutalaisista kirjailijoista oli ^I o se b. M al-
mun 1. M ai moni des (1135-1204; ks. t.),joka
pyrki saamaan aikaan sovintoa uskon ja filoso-

fian välille ja siten viritti pitkällisen riidan.

Maimonideksessa juutalainen tiede Etelä-E.span-

jassa oli saavuttanut kukoistuksensa huipun.
Almohadien hyökkäysten tuottaman levottomuu-
den takia sivistyksen keskus siirtyi pohjoisem-
paan, Kastillaan, Kataloniaan ja Provenceen,
sekä Pohjois-Ranskaan ja Saksaan. Etelä-Rans-
kassa Narbonne, Montpellier ja Lunel elivät

juutalaisen tieteen keskuspaikkoja. Narbonneen
oli jo 900-luvulla perustettu juutalainen akatemia.
Siinä vaikutti Kimkhi perhe, jonka jäsenet

m. m. yleistajuisesti esittivät Espanjan oppineit-

ten tulokset kielitieteen ja eksegetiikan aloilla.

Lunelissa T i b b o n perheen jäsenet etupäässä
käänsivät runoilijain ja filosofien teoksia siten

tehden heidän aatteitaan tunnetuiksi kristitty-

jen keskuudessa. Sukua Tibboneille olivat myös
Jakob Abbamari (k. n. 1232), joka kei-

sari Fredrik II: n toimesta Napolissa käänsi
almagestin (ks. t.) ja Averroeksen selitykset

Aristoteleen teoksiin, ja Jakob b. M a h i r

(k. 1304), joka käänsi Ari.stoteleen logiikan y. m.
Averroeksen mukaan. Tällaisen käännöstoimen
kautta Aristoteleen ja arabialaisten filosofia

voitti kannatusta yhä laajemmissa piireissä. Sa-
maan suuntaan vaikutti Semtob Palkuera
(k. 1264) yleistajuisesti esittämällä Maimonidek-
sen uskonnonfilosofian. Vapaamielinen ja itse-

näinen ajattelija oli L e v i b. G e r s o n (G e r s o-

nides, 1288-1344). Teoksessaan Milkliamot Ado-
nai (,,Herran taistelut") hän ennen kuulumatto-
malla rohkeudella käsitteli kysymystä sielua

kuolemattomuudesta, profeetautoimesta, jumalan
tahdosta, predestinatsionista, luomisesta y. m.
Tähtitiedettä koskeva osa tätä teosta paavi Cle-

mens VI :n toimesta käännettiin latinaksi jo teki-

jän elinaikana. Filosofisten opintojen synnyttä-

mää jiirkiperäistä suuntaa vastaan, jonka etevin

edustaja Etelä-Ranskassa oli Levi b. Abra-
ham (k. 1258) Villefranchesta, nousi ensimäi-

.senä Salomo b. A b r a h a m ]Montpellier'sta.

V. 1232 hän julisti pannaan kaikki, jctka lukivat

Maimonidek.sen „More" nimistä teosta tai yleensä

muuta kun Raamattua ja Talmudia. Vieläpä hän
katoli.sen inkvisitsionin avulla toimitti Älaimo-

nideksen teokset poltetuiksi Montpellier"ssa ja
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Pariisissa. Harras uskonvartija oli myös Abba
Mari Lunelista. jonka teokset antavat tärkeitä

tietoja senaikuisista riitakysymyksistä. Välittä-

välle kannalle asettui monipuolinen Mooses b.

Xahman (Nahmanides, k. 1270). joka

järkiperäisj-yilen vaaroista pakeni mystillisyyteen

ja tunteellisuuteen. Ihanteellinen sovun ja hyveen

saarnaaja oli Mooses b. Jakob Coycysta,

jonka ..Sefer hamisvoth" (1250) on juutalaisuu-

den suosituimpia kirjoja. Uskon ja ahda.smieli-

syyden puolelle kallistui vaaka, kun Saksasta

Toledoon paennut Aserb. Jehiel ( 1250-1327),

tunnettu Aseri nimisen talmudikompeudion teki-

jänä, sekaantui riitaan. Vihdoin riidanratkaisi-

jaksi kutsuttu Salomo b. Aderet 1. Rasba
(1234-1310), Espanjan senaikuinen suurin auk-

toriteetti, Barcelonaan kutsutti kokoon rabbiini-

kokouksen, jcka julii^ti pannaan jokaisen, joka

25 V. nuorempana luki tieteellistä kirjaa. Tämä
tapahtui 1305. vuotta ennen juutalaisten karkoit-

tamista Ranskasta, ja tästä alkoi espanjalais-

juutalaisen sivistyksen rappio. Juutalaisuuden
peruskirjana seuraavilla vuosisadoilla pysyi J a-

kob b. A .s e r i n ik. n. 1340) teos ..Arba turim".

joka on ahdasmielinen yhteenveto Talmudin ha-

lakha-ohjeista. Filosofisia harrastuksia ilmaan-

tuu sittemmin ainoastaan uskonnollisessa riita-

kirjallisuudessa. Khasdai Crescas (k. n.

1377) alGasalin „Tahafut alfalasifa" mallin mu-
kaan filosofian kannalta tutki Raamatun to-

tuutta. Hänen aikalaisensa Simon Duran ja

Josef A 1 b o. kuuluisa ..Ikkarim" nimisen kir-

jan tekijä, asettivat juutalaisuudelle kolme us-

konkappaletta: uskon jumalaan, ilmestykseen ja

kuoleman jälkeiseen palkkaan tai rangaistuk-
seen. — Samaan aikaan, jolloin taistelu uskon ja

filosofian välillä riehui, elivät muutamat pro-

faanikirjailijat, jotka osaksi nekin sekaantuivat
riitaan. 1200-luvun alussa maankiertäjä J u d a
K h a r i s i hepreaksi käänsi Haririn makaamit
ja .sepitti runoja niitten malliin. Salomo b.

Sakbel niinikään Haririn mukaan kirjoitti sa-

tiirisen romaanin. Barcelonassa lääkäri Juda
Sabbatai (1217) runoillaan ilveili naista. Poh-
jois-Afrikassa eli satujen sepittäjä Berakja
H a n a k d a n, joka jäljitteli Aisoposta, Bidpaita
ja Lokmania ja näkyy vaikuttaneen eurooppalai-
seen satukirjallisuuteen. Itämaitten satuaine-
histon leviämistä länsimaihin edistivät Jakob
h. Eleasar (107C-1120), joka käänsi Kalila va
Diinnan (ks. t.) ja Petrus Alphonsus (1106). jonka
satukokoelma ,,Disciplina clericalis" näkyy vai-

kuttaneen fabliau-kertomuksiin (ks. t.). Proven-
cesta kotoisin oli K oi o ny m os (Maestro
Cal o, k. n. 1337l. joka arabian- ja hepreankieli-
sillä ruuoilla pilkkasi juutalaisuuden puustavin-
uskoa ja menoja. Saman hengen lapsi oli hänen
ystävänsä Immanuel Roomalainen (k.

1330), „keskiajan Heine", joka muodolli.se.ssa suh-
teessa noudatti muinaisprovencelaisia ja italialai-

sia malleja. Kastiliankielinen trubaduuri oli

SantobdeCarrion (k. n. 1560). joka omi.sti
romanssisarjan kuningas Pedro II:lle. Espanja-
laiö-juuta]ai.-5en aikakauden arvokas lopettaja oli

I»aak Abravanel (ks. t.).

Rabbiinilainen aikakausi, 16:s-18:s vuosisata,
oli taantumisen aika. Juutalaisten karkoittami-
uen Espanjasta 1492 vaikutti masentavasti koko
juutalaisuuteen. Niinkuin juutalaisten yhteis-

kunnallinen tila oli kurja tällä aikakaudella, niin

oli heidän kirjallisuutensakin laita. Mitään mai-
nittavaa uutta ei saatu aikaan, vaan märehdit-
tiin edellisen aikakauden tuotteita, joita vasta
keksityn kirjapainon avulla koetettiin säilyttää

ja levittää, mikäli juutalaisten oma tai kristil-

linen sensuuri sen salli. Tieteen ja filosofian

vaaroja yleensä vältettiin ja sen sijaan harras-
tettiin hedelmätöntä talmudin tutkimista tai vai-

vuttiin kabbalistisiin ja mystillisiin mietelmiin.

Tällä liikkeellä, jonka päälähteinä on kaksi .sala-

peräistä kirjaa, ehkä 8:nnella vuosis. syntynyt
..Jesira" ja myöhemmin ilmaantunut ,,Sohar".

oli jo aikaisemmin ollut usea edustaja Espan-
jassakin, m. m. hurmahenkinen Abraham
Abulafia (n. 1300). Nyt se uudestaan vir-

kosi Palestiinassa, missä Moses Corduero
1563 laati 16 nidosta käsittävän selityksen Jesi-

raan. Toinen fanta.stiueu kabbalisti oli Isak
Luria Jerusalemissa (k. 1572). jonka opit no-

peasti levisivät kaikkiin juutalaisiin seurakun-
tiin, etenkin Italiaan ja Puolaan. Palestiina.ssa

vaikutti myös Josef Karo (k. 1575). Hän
sepitti ..Beth Josef nimisen selityksen Jakob b.

A.serin ..Arba turim" nimiseen kirjaan ja teki

siitä ,,Sulkhän arQkh" nimisen yhteenvedon, jolla

meidän päiviimme saakka on ollut suuri vaiku-

tus ahdasmielisen talmudismin ylläpitäjänä.

Xykyaika. Uuden aikakauden j :.ssa k:ssa ja

juutalaisuuden koko olemuksessa aloitti Mooses
Mendelssohn (ks. t.). Kirjoituksillaan, joit-

ten joukossa Mooseksen kirjojen ja Psalttarin

saksankieliset käännökset ovat huomattavat, hän
totutti uskclaisiansa käyttämään nykyajan si-

vistyskieliä ja harrastamaan yleisinhimillistä si-

vistystä. Mendelssohn siten raivasi tietä juuta-

laisten vapautukselle. Viime vuosisadalta alkaen

juutalaiset tarmolla ja menestyksellä ovat otta-

neet osaa aikansa henkisiin rientoihin. Juuta-
laisuuden siteet ovat höltyneet ja suuri osa

heidän aikaansaamaansa kirjallisuutta on menet-
tänyt juutalaisen erikoisluonteensa, niin että se

kuuluu yleiseen kirjallisuuteen. Samalla juuta-

laisten piireissä suurella innolla on ryhdytty
tutkimaan juutalaisuuden historiaa ja äärettö-

män rikasta vanhaa kirjallisuutta, josta suuri osa

vielä on painamatta. Ansiokkaita työntekijöitä

tällä alalla ovat olleet Samuel Rapoport (k. 1867),

Leop. Zunz (k. 1886), Abr. Geiger (k. 1873).

M. Steinschneider, Jost, Grätz (ks. t.) y. m.
[M. Steinschneider, ,.Hi.story of Jewi.sh litera-

ture" (1858), D. Cassel, „Lehrbuch der jiid. Gesch.

und Literatur" (1879), Karpeles. „Gesch. der jiid.

Literatur" (1886), Winter ja Wiinsche, „Die jiid.

Literatur seit Abscliluss des Kanons" (1891-96).]

E. T-t.

Juutalaiset ihepr. Jehiidtm) on Mooseksen
uskolaisten tavanmukainen nimitys, joka käsit-

tää sekä vanhan ajan heprealaiset (ks. t.) että

Baabelin vankeuden jälestä kehittyneen juutalai-

suuden tunnustajat.
Historia. Raamatullisen periutätiedon mu-

kaan heprealai.set polveutuivat monoteismia har-

rastavasta Abrahamista, joka Mesopota-
miasta siirtyi Palestiinaan. Hänellä oli poika
Is aa k ja tällä poika Jakob 1. Israel, jonka
nimen mukaan heprealaiset sanotaan israelilai-

siksi 1. Israelin lapsiksi. Jakobin 12:sta pojasta

Joosef joutui Egyptiin, missä hän pääsi faa-
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raon luottamiismieheksi ja minne hän sitten kut-

sui isänsä ja veljensä. Heistä kasvanut kansa
joutui faaraoiden orjuuteen, josta Mooses vih-

doin vapautti sen. Mooses vei israelilaiset Egyp-
tistä, antoi heille Sinain vuorella jumalallisen

lain ja johti heidät erämaan halki Kanaanin
maau rajalle saakka. Josuan johtamina israe-

lilaiset sitten kulkivat Jordanin yli, kävivät jul-

maa sotaa kanaanilaisia vastaan ja anastivat

maan, joka jaettiin kymmenelle heimolle. Jat-

kuvaa sotaa Kanaanin alkuasukkaita vastaan joh-

tivat tuomarit (ks. t.), kunnes kansallisen

yhtyyden aikaansaamiseksi vanhan heimojärjes-

tyksen sijaan pantiin käytäntöön yksinvalta.

T.ämän israelilaisten esihistorian todenmukai-
suuden nykyajan raamatunkritiikki useissa koh-

din kieltää tai ainakin lausuu siitä epäilyksiä.

Itse asiassa israelilaisten historia alkaa vasta ku-

ningasvallan perustamisesta, sillä vasta kuningas-

ten ajalla alkoi israelilaisten historiankirjoitus.

Ensimäinen kuningas oli Samuelin voitelema

Saul (ks. t.). joka menestyksellä soti ammo-
nilaisia, moabilaisia, edomilaisia, filistealaisia ja

amalekilaisia vastaan. Häntä seurasi David
(ks. t.), joka laajensi valtakunnan Välimerestä
Eufratiin saakka ja teki Jerusalemin pääkau-
pungiksi. Loistoaikansa valtakunta saavutti Da-
vidin pojan Salomonin (ks. t.) hallitessa. Mutta
hänen poikansa Eehabeamin aikana valtakunta
hajosi kahtia. Ainoastaan heimot Juda ja Ben-

jamin tunnustivat Eehabeamin, muut heimot va-

litsivat Jerobeamin kuninkaaksi, muodostaen Is-

raelin 1. Efraimin valtakunnan. Mihin aikaan

tämä valtakunnan jako tapahtui, ei voida tark-

kaan sanoa. Yleensä kuningasajan vuosiluvut

ovat vain likimääräiset. Yleiskatsauksen saavut-

tamiseksi esitetään seuraavassa taulussa luettelo

kuninkaista ja kunkin hallituksen vuosiluvut

nykyaikaisen tutkimuksen tulosten mukaan.

Jakamaton valtakunta

:

Juuda

:

Saul Rehabeam 932-916

David Abia 916-914

Salomo Asa 914-874

Josafat 874-850

Israel

:

Joram 850-843

Jerobeam I 9:12-912 Ahasja 843

Nadab 912-911 A taija 843-837

Baesa 911-888 J(eh)oas 837-798

Ela, Simri 888-887 Amasja 798-790

Omri 887-876 A sarja 790-739

Ahab 876-855 Jotam 738-735

Ahasja 855-854 Ahas 735-720

Joram 854-843 Hiskia 720-692

Jehu 843-816 Manasse 692-638

Joahas 816-800 Amon 638-637

J(eh)oas 800-785 Josia 637-607

Jerobeam II 785-745 Joahas 607

Sakarja, Sallum 745 Jojakim 607-597

Menahem 745-736 Jojakin 597

Pekahja 736-735 Sedekia 597-586

Pekah 735-732

Hosea 732-722

Israelin valtakunta. 932-722. Davidin huo-

neesta eronneitten pohjoisten heimojen ensimäi-

nen kuningas Jerobeam oli efraimilainen ja

näkyy Egyptin faaraon Sesonkin avulla päässeen

valtaan. Hänen aikanansa käytiin rajasotaa Juu-

daa vastaan. Hänen poikansa N a d a b i n mur-
hasi sotapäällikkö Baesa, joka kuninkaana tais-

teli Juudan kuningasta Asaa vastaan. Hänen poi-

kansa Elän surmasi Simri, jolla oli kaksi kil-

pailijaa Tibni ja Omri. Näistä Omri (ks. t.)

sotajoukon avulla pääsi voitelle. Hän kukisti

Moabin, mutta oli pakotettu luovuttamaan syy-

rialaisille osan Gileadia ja myöntämään heille

vapaan kaupan uudessa pääkaupungissa Sama-
riassa. Omri'n poika Ahab (ks. t.) liittoutui

naimisella Tyyrokseen, taisteli menestyksellä Da-
maskoksen Benhadadia vastaan, sitten hänen kans-
sansa Assyrian Salmanassar II:ta vastaan Kar-
harin tappelussa (854!) ja kaatui uudessa sodassa

syyrialaisia vastaan. Niinkuin Ahab oli palvellut

Baalia, mikä aiheutti profeetta Elian esiintymi-

sen, niin tekivät hänen poikansa Ahasja ja

J o r a m kin, joista jälkimäinen kävi menestyk-
setöntä sotaa Moabia vastaan. Baalin palvelusta

vastustavan puolueen (ks. Elisa) toimesta teh-

tiin Jehu kuninkaaksi. Jehu julmasti .surmasi

sekä sodassa haavoitetun Joramin koko hänen
perheineen että hänen sisarenpoikansa ja liittolai-

sensa Juudan kuninkaan Ahasjan ja hävitti Baa-

lin palveluksen. Taistelussa Damaskoksen Hasae-

lia vastaan, joka lopulta anasti koko Jordanin
itäpuolisen maakunnan. Jehu haki tukea Assy-

rialta ja suoritti Salmanassar II:lle suurta veroa.

Jehun pojan J o a h a s in aikana Hasael edelleen

ahdisti Israelia, kunnes assyrialaiset kukistivat

Damaskoksen, jolloin Israel itse jälleen joutui As-

syrian ylivallasta riippuvaksi. Seuraava kuningas

J o a s näkyy olleen tarmokas ruhtinas, joka

saatti valtakunnan uuteen voimaan ja otti pakko-

veroa Juudan kuninkaalta Amasjalta. Vielä onnel-

lisempi yrityksissään oli hänen poikansa Jero-
beam II, jonka aikana valtakunnan rajat luet-

tiin „Hamatin solasta Araban mereen saakka".

Voiman ja loiston takana piili kuitenkin kaiken-

laisten yhteiskunnallisten, uskonnollisten ja si-

veellisten epäkohtien mätähaava, niin että pro-

feetat Amos ja Hosea jo näkivät perikadon uh-

kaavan yhä paisuvasta As.syriasta. Jerobeamin

pojan Sakarjan surmasi Sallum, joka kuu-

kauden perästä itse sai surmansa ]M e n a h e m i n

kädestä. Menahem maksoi veroa Tiglatpileserille.

Hänen poikansa Pekahja joutui 2 v. hallit-

tuansa salaliiton uhriksi. Hänen murhaajansa

Pekah, luottaen Egyptin apuun, teki liiton Da-

maskoksen Resonin, Ammonin, Moabin ja muitten

pikkuvaltioiden kanssa murtaak.sensa Assyrian

ikeen. Kun Juudan kuningas Ahas ei yhtynyt liit-

toon, alettiin häntä vastaan sota, ja hädässään

Ahas pyysi Tiglatpileserilta apua. Suurkuningas

sulki Resonin Damaskokseen, riisti Israelilta Gali-

lean ja Gileadin ja teki H o se a n Samarian (Ef-

raimin) kuninkaaksi. Kun Hoseakin puuhasi

kapinaa, vangitsi Salmanassar IV hänet ja ryh-

tyi piirittämään Samariaa. V. 722 Sargon val-

loitti Samarian ja teki lopun Israelin valtakun-

nasta. 27,000 israelilaista vietiin vankeuteen ja

heidän sijaansa tuotettiin kansaa Babeli.sta, Ku-

tasta y. m.
Juudan valtakunta, 932-586. Rehabeam

koetti tarmokkaasti lujittaa valtakuntaa, jota

sekä faarao Sesonk että Jerobeam ahdisti.

A b i a sta ei tiedetä mainittavaa. Asan kerro-

taan vastustaneen Aseran palvelusta. Josafat
näkyy olleen Israelin valtakunnan vasalli. Aha-
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bin ja Joramiu aloitteesta hän taisteli Moabia

vastaau. Hänen yrityksensä lähettää laivasto

Ofiriin ei menestynyt. Vasallisuhde Israeliin jat-

kui J o r a m i n aikana, sillä hän oli naimisissa

Ahabin tyttären Ataljan kanssa. Samanlaiset oli-

vat olot heidän poikansa A h a s j a n hallitessa.

Kun Jehu oli murhannut Ahasjan, murhautti

A t a 1 j a (ks. A t h a 1 i a) koko kuninkaallisen

perheen ja ryhtyi it.se hallitukseen. Muukalainen
hallitsijasuku ja Baalin palvelus siten uhkasi-

vat kotiutua Juudaan. Mutta hallittuansa 6

vuotta Atalja surmattiin papiston toimeenpane-

massa vallankaappauksessa ja kuninkaaksi teh-

tiin Joas, periutätiedon mukaan Ahasjan ala-

ikäinen poika, joka pienenä lapsena yksin oli

pelastunut Ataljan verilöylystä. 40-vuotisen hal-

lituksen perästä Joaskin surmattiin ja kunin-

kaaksi tuli hänen poikansa A m a s j a, joka hän-

kin, käytyänsä onnettoman sodan Israelin ku-

ningasta Jcasta vastaan, surmattiin. Hänen po-

jastansa A s a r j a sta 1. U s s i a sta, joka hal-

litsi 52 vuotta, Kuningasten kirjassa ei kerrota

muuta kuin että hän poti spitaalitautia. Hänen
seuraajiensa Jotamin ja Ahasin aikana

Juudan asema rupesi käymään hankalaksi. Reso-

nin ja Pekahin ahdistamana Ahas etsi apua
Tiglatpileserilla, mistä oli seuraus, että Juuda tuli

assyrialaiseksi vasallivaltioksi, jossa pakanalli-

nen uskonto ja muukalaiset tavat .saivat jalan-

sijaa. Vastoin profeetta Jesajan varoitusta H 1 s-

k i a, luottaen Egyptin apuun, liittyi Sargonin
kuoleman johdosta .syttyneeseen kapinaan Assy-
riaa vastaan. Sauherib sen tähden hyökkäsi maa-
han ja ainoastaan sattumalta Jerusalem pelastui.

Hiskian poika M a n a s s e hallitsi Assyrian va-

sallina ja suosi pakanallisten jumalain palvelusta.

Arnon jatkoi isänsä politiikkaa, jonka vuoksi
hänet surmattiin. Hänen poikansa J o s i a n ai-

kana »löydettiin" temppelistä Deuteronomionin
(ks. t.) nimellä tunnettu lakikirja ja sen perus-
talla kuningas pani toimeen tärkeän uudistuk-
sen Jahven (ks. t.) uskonnon hyväksi. Yrittäes-
sään vastustaa faarao Nekhoa, joka käyttäen
hyväksensä Assyrian voimattomuutta hyökkäsi
Palestiinaan, Josia kantui Megiddon tappelussa
607. Hänen poikansa J o a h a s hallitsi ainoas-
taan 3 kuukautta, sillä Nekho teki hänen vel-

jensä J o j a k i m i n kuninkaaksi. Assyrian val-

lan kukistuttua ja Nekhon kärsittyä tappion
Karkemisin tappeluissa Juudn joutui Nebukadne-
sarin valtikan alle. Siitä koetti Jojakim profeetta
Jeremian varoituksista huolimatta kapinalla va-
pautua. Sen johdo.sta Nebukadnesar hyökkäsi
maahan ja valloitti Jerusalemin 597. Jojakimin
poika Jojakin 1. Jekonja, joka sillä vä-
lin oli tullut kuninkaaksi, ynnä suuri joukko
kaupungin ylimyksiä vietiin Babeliiu vankeuteen
ja Jojakimin veli S e d e k i a asetettiin kunin-
kaaksi. Kun liankin ryhtyi kapinaan, valloitti

Nebukadne.sar uudestaan Jeru.salemin 586. Koko
kaupunki temppeleineen hävitettiin ja suurin osa
asukkaita vietiin Babeliiu.

Juutalaisuuden synnyn ja valtiollisen uudistuk-
sen aika, 537 e. Kr.-70 j.Kr. Maanpakolaisau-
dessa muodostui varsinainen juutalaisuus, jonka
henki.senä ke.skustana Babylonia pysyi kautta
usean vuosisadan (ks. Babelin vankeus.
Heprean kieli ja kirjallisuus ja Juu-
talainen kirjallisuus). Kun Kvvros val-

loitti Babylonin 539 ja antoi maanpakolaisille
luvan palata kotimaahansa, niin ainoastaan n.

40,000 juutalaista Serubabelin johtamina pa-

lasi Jerusalemiin, jossa ryhdyttiin kaupungin
uudestaan rakentamiseen ja jälleen uhrattiin Jah-
velle. Profeettain Haggain ja Sakarjan kehoituk-

sesta ruvettiin uutta temppeliäkin rakentamaan,
joka vihdoin vihittiin 516. Jerusalemiin palan-

neitten kansallista ja uskonnollista intoa lamaut-
tivat kuitenkin kaikenlaiset vaikeudet, kunnes
E s ra (ks. t.) saapui Babylonista ja ryhtyi järjes-

tämään oloja mukanansa tuomansa papi-stoUisen

lain perustalla, joka, sittenkuin Nehemia Per-

sian kuninkaan asettamana maaherrana oli saa-

punut Jerusalemiin, juhlalli.sesti hyväk.syttiin

noudatettavaksi lokakuussa 444. Näin perustettu

juutalainen seurakunta oli uskonnollisissa asioissa

ylimmän papin johtama, mutta valtiollisessa suh-

teessa persialaisen maaherran valvonnan alainen.

V. 333 Aleksanteri Suuri valloitti Pales-

tiinan, mutta ei muuttanut juutalaisten valtiol-

lisia eikä uskonnollisia oloja. Hänen kuoltuansa
Juudea joutui Egyptin Ptolemaiosten
(312) ja n. 200 Syyrian seleukidien vallan

alle. Ptolemaio.sten hallitessa juutalaisia siirtyi

lukuisasti Egyptiin, jossa jo ennestään, ainakin

Jerusalemin hävityksen ajoilta asti, oli juutalai-

nen asujakunta. Egyptin juutalaiset omaksuivat
jo aikaisin helleeniläisen sivistyksen ja välittä-

mällä aatevuilitoa idän ja länsimaitten välillä

suorittivat tärkeän sivistystj^ön, jonka keskus-

tana oli Aleksandria. Noin v:sta 160 oli heillä

Heliopoliksessa oma temppelikin, joka suljettiin

vasta 73 j. Kr. Palestiinaankin tunki voittoisa

hellenistinen sivistys. Mutta kun Antiokhos
IV Epiphanes (175-164) pyrki väkisin hel-

leeniläistyttämään j:ia, saastutti temppelin ja

tyrkytti heille pakanalli.sta jumalanpalvelustansa,

syntyi kiivas vastarinta. Makkabealaisten
(ks. t.) johtama kapina tuotti vihdoin Juudealle

kotimaisten (hasmonilaisten) hallitsijain alaisen

itsenäisyyden (141). Simon Makkabealai-
nen otti ruhtinaan (n a s i') ja ylimäisen papin

arvonimet ja löi omaa juutalaista rahaa. Hänen
poikansa Johannes Hyrkanos (135-105)

valloitti Samarian, Galilean ja Idumean. Hänen
jälkeensä hallitsivat hänen poikansa J u d a A r i s-

tobulos ja Aleksander Ja n n ai (104-79),

joka otti kuninkaan nimen, ja jälkimäisen leski

Aleksandra Salome (78-69) . Tämä aset-

tui fari.?ealaisten puolelle ja teki poikansa H y r-

kanoksen viimaiseksi papiksi, saddukealaiset

puolestansa julistivat hänen toisen poikansa

Aristobuloksen kuninkaaksi. Näin synty-

neisiin riitaisuuksiin sekaantui P o m p e i u s,

joka valloitti Jerusalemin 63 e. Kr. ja teki Juudean
roomalaiseksi maakunnaksi. Parthilaisten avulla

pääsi Aristobuloksen nuorempi poika A n t i g o-

nos (ks. t.) kuninkaaksi (40-37), mutta joutui

v. 37 tappiolle taistelussa idumealaista Hero-
desta (ks. t.) va.staan. Hänen poikansa A r k h e-

laos (4 e. Kr.-6 j. Kr.) pantiin viralta 6

j. K. Juudea ja Samaria asetettiin roomalai-

sen prokuraattorin valvonnan alle. Semmoisena
toimi VV. 27-37 Pontius Pilatus. Keisari

Caligulan suosio.sta Herodeksen pojanpoika Ag-
rippa I pääsi kuninkaaksi (41-44). Maaherro-
jen mielivalta ja sisäiset riitaisuudet herättivät

uuden kapinan 65, joka päättyi sillä että Ti t u s
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syksyllä v. 70 valloitti ja hävitti Jerusalemiu
temppeleineen ja iäksi teki lopun j:ii valtiolli-

sesta itsenäisyydestä. Noin 1 milj. j:ta sai sur-

mansa ja 100,000 joutui orjiksi Rooman valta-

kunnan eri osiin.

Juutalaiset hajaantuneina eri maihin. Pales-
tiinassa juutalaiset edelleen muodostivat
enemmistön väestöä. Toiset helleniläistyivät, toi-

set innokkaasti harrastivat juutalaisen kansal-
lisuutensa ja uskontonsa säilyttämistä (ks. Juu-
talainen kirjallisuus). Eikä puuttunut
yrityksiä vapautua Eooman ikeestäkään. Viimei-
sen ponnistuksen teki keisari Hadriunuksen ai-

kana Bar Kohba 132-135, mutta tulos oli

vain hirveä verilöyly, maan tuhoaminen ja entistä

kiivaampi juutalaisvaino. Mainittu keisari kielsi

j:lta ympärileikkauksen sekä sabbatin ja juhla-

päivien viettämisen. Ajitoninus Pius kui-

tenkin myönsi jnlle vapaan uskonharjoituksen
ja v. 212 he saivat täyden roomalaisen kan-
salaisoikeuden. Kun kristiniisko sitten tuli Roo-
man valtiouskonnoksi, joutuivat j. vähitellen

entistä katkeramman vihan alaisiksi.

Paitsi Palestiinassa ja Egyptissä asui j:ia van-

hastaan Mesopotamiassa ja Arabiassa.
Mesopotamian j. osoittivat aina lOOO-luvuUe
saakka hyvin vilkasta henkistä toimintaa, kuten
heidän oppikoulunsa Nehardeassa, Surassa ja

Pumbeditassa sekä juutalaisen kirjallisuuden liis-

toria todistavat. Uuspersialaisista hallitsijoista

.Tesdcgerd II (4.55-58), Firus (471-84) ja Ko-
bad (518-31) vainosivat j:ia. Kosroes ITvn
aikana Palestiinan juutalaiset persialaisten

kanssa yrittivät valloittaa Jerusalemin bysant-

tilaisilta. Arabian Jemenissä oli jo ennen
islamin syntyä j:ia, joilta Muhammed sai pal-

jon opetusta. Kalifit yleensä kohtelivat j:ia lem-

peästi ja käyttivät heitä virkamiehinä. Vielä

Harun arRasidin aikana j:ia edusti valtiol-

lisissa asioissa eksilarkki, jolla oli ruhtinaan
arvo, sekä oikeus- ja uskonnonasioissa gaon
niminen johtaja. Sisälliset riitaisuudet aiheut-

tivat karaiittien lahkon synnyn (ks. Juuta-
laisuus). Samaan aikaan syntyi Etelä-Venä-
jällä kazaarien juutalainen valtakunta (750-1000).

Abessiiniassa oli juutalainen valtakunta
olemassa v:een 1608 (vrt. F ai as a).

Espanjassa näkyy j:ia asuneen jo aikai-

sin nauttien roomalaista kansalaisoikeutta. Elvi-

ran konsiliumi 320 ensimäisenä hämmensi so-

vun j:n ja kristittyjen välillä. Areiolaisten

länsigoottien valtakunnassa j :11a oli täydet val-

tiolliset ja kansalaisoikeudet, kunnes Reccared
siirtyi katoliseen uskoon 590. Seuraavalla ajalla

heidän oikeuksiansa suuresti rajoitettiin. Heiltä

kiellettiin maanomistus ja kauppa; heidän lap-

sensa pakolla kasvatettiin katolisiksi. Tämä
kurja tila muuttui, kun arabialaiset tulivat maa-
han (711). Henkirahan maksamalla juutalaiset

saivat uskonvapauden ja oman tuomio-oikeuden.

Alkoi onnellinen aika, jolloin juutalaiset vau-

rastuivat kaikilla talouden aloilla sekä tieteiden

ja runouden harjoittajina olivat sivistyksen etu-

nenässil. Kordovan kalifaatin hajoaminen (1013)

ja tilapäinen vaino Granadassa (1066) pakotti-

vat ostin j:ia siirtymään Kastillaan ja muihin
kristittyihin maihin, joitten ruhtinaat samoin
kuin maurilaiset käyttivät heitä raha-asiain hoi-

tajina, diplomaatteina ja lääkäreinä y. m. Kris-

tittyjen taisteluun maurilai.sia vastaan j :kin otti-

vat osaa. Mutta kun islamin valta oli saatu
murretuksi, kääntyi kristittyjen uskonvimma j : ia

vastaan. V. 1391 Sevillan arkkipiispa sai aikaan
vainoja useissa kaupungeissa ja n. 100,000 juu-

talaista pakotettiin ottamaan kaste. Näistä n. s.

m ar annoksista toiset pääsivät korkeihin
virkoihin, toiset palasivat vanhaan uskontoonsa,
heitä vainottiin ja poltettiin, varsinkin inkvisit-

sionin käytäntöön tultua. Kun Ferdinand Kato-
lilainen oli valloittanut Granadan, pakotettiin
n. 200,000 juutalaista jättämään kotinsa ja tava-
ransa ja lähtemään maa.sta 1492. He pakenivat
Pohjois-Afrikkaan, Turkkiin, Etelä-Ranskaan ja

Italiaan. Myös Navarrasta ja Portugalista juu-

talai.set karkoitettiin 1498. Niemimaalle jääneit-

ten ..kristittyjen" j:n erikoisasema lakkautet-
tiin Portugalissa 1768 ja Espanjassa 1773, minkä
perästä he ovat sulaneet yhteen maan muitten
asukasten kanssa.
Italiassa j:.sten tila itägoottien, langobar-

dien ja frankkilaisten hallitsijain alla yleensä oli

siedettävä, vaikkei sielläkään käännyty.syrityk-
siä eikä vainoja (Bolognassa 1171) puuttunut.
1200-luvulta alkaen heidän oli käyttäminen eri-

tyistä pukua ja 15:nnellä vuosis. syntyi getto

(ks. t.). Ranskassa muodostui j:n tila

aluksi hyvin edulliseksi. He harjoittivat käsi-

töitä, maanviljelystä, kauppaa ja lääkärintointa,

ja elivät yleensä sovussa kristittyjen kanssa, jos

kohta kirkolliskokouksissa tehtiin useita heidän
ihmisarvoansa alentavia päätöksiä. Ristiretkien

aikakaudella muuttui j:n tila Ranskassakin.
Filip IV karkoitti 1306 n. 100,000 juutalaista.

Ludvik X salli heidän palata maahan; mutta
kovien vainojen jälkeen heidät uudestaan karkoi-

tettiin 1394.

Englantiin juutalaiset näkyvät tulleen

Vilhelm Valloittajan mukana. Nauttien täydel-

listä vapautta he pian rikastuivat, mikä synnytti

vihaa ja kateutta heitä kohtaan. Kolmannen
ristiretken aikana viha puhkesi verisiin vainoi-

hin ja pakkokasteisiin. Edvard I karkoitti 1200

juutalaiset Englannista, mutta Cromwell 1655

luidestaau aulcaisi maan heille.

Länsi-Saksassa oli j:ia jo 300-luvulla:

Keski- ja Pohjois-Saksassa heitä 1200-luvulla

vielä oli harvassa. Heidän tilansa oli alusta al-

kaen huono. Varsinkin ristiretkien aikana vimma
kääntyi j:ia vastaan ja heitä surmattiin ja kidu-

tettiin julmasti. ]\ruka hankkiaksensa suojaa vai-

notuille kei.sarit tekivät heidät orjiksensa (Kam-
merknechte), jommoisina heidän oli mak-
settava ensin mielivaltainen turvavero. sitten

mieskohtainen henkivero, minkä lisäksi heidiit

rahaatuottavana tavarana vuokrattiin ja myytiin

toisille ruhtinaille. Yhtä teliokas juutalaisvaino-

jen ylläpitämiseen kuin hallitsevien rahanhimo

oli rahvaan taikausko. J:ia syytettiin ehtoollis-

leivän häpäisemisestä, kristittyjen lasten surmaa-

misesta, kaivojen myrkyttämisestä y. m. Hurjim-

min juutalaisvaino riehui mongolihyökkäyksen

ja mustan-surman aikana (1240 ja 1348), jotka

luultiin juutalaisten aikaansaamiksi. J:n oikeu-

det supistettiin mitä pienimmiksi, niin ettei heille

myönnetty muuta tointa kuin pikkukauppa ja

koronkiskominen, eikä heidän sallittu asua kuin

määrätyissä kaupunginosissa. 1400-luvulla juuta-

lai.set karkoitettiin useista Saksan kaupungeista.
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Venäjältä juutalaiset karkoitettiin 1400-luvulla,

Unkarista 1526.

Juutalaisten vapautus yhteiskunnallisesta

ja henkisestä kurjuudentilasta. johon he keski-

ajalla vähitellen olivat joutuneet, pääsi vauh-

tiin 1700-luvun lopussa, humanismin, uskonpuh-

distuk.sen, valistusfilosofian ja Ranskan vallan-

kumouksen tuloksena. J:lle suotiin kansalaisoi-

keudet Ranskassa 1790-91, Hollannissa
179G ja Preussissa 1812. Vapautusliikettä

joudutti j:n itsensä Pariisin sanhedrinissa 1S07

julkilausuma selitys, etteivät vaadi oikeudel-

lista erikoisasemaa, vaan lukeutuvat siihen kan-

saan, jonka keskuudessa saavat nauttia yhteis-

kunnallista ja kansallista yhdenvertaisuutta.

J:sten vapaus Ranskassa vahvistettiin v:n 1814

hallitusmuodossa ja ulotettiin 1870 Algerian j : iin.

Italiassa taantumus pääsi voitolle Napoleo-

nin jälkeen, niin että juutalaiset saivat täyden

ta.sa-arvoisuuden vasta 1848 Sardiniassa ja 1859-

70 muualla Italiassa. Englannissa myön-
nettiin j:ille maanomistusoikeus jo 1723, mutta
laki heidän kansalaisoikeudestaan v:lta 1753 ei

ollut voimassa kuin yhden vuoden. V. 1832 heille

annettiin valtiollinen äänioikeus. 1835-45 vapaa
pääsy virkoihin ja 1858 parlamenttiin. Sak-
sassa tapahtui v:n 1814 jäljestä taantumus. V.

1848 j. saivat tava-arvoisuuden. joka vahvistet-

tiin valtiolaissa 1869, mutta joka juutalaisviholli-

sen agitatsionin vuoksi osittain on vain nimelli-

nen. Itävalta-Unkarissa pysyttiin van-

halla „suvaitsevalla" kannalla v:een 1848, jolloin

täysi tasa-arvoisuus julistettiin. Turkissa
kin j:ille nykyään on myönnetty kansallinen

yhdenvertaisuus.

Puolassa valtiomuoto 1791 määräsi j:ille

täyden yhdenvertaisuuden, joka lakkautettiin

1815, kun maa joutui Venäjälle. Venäjällä,
joka, sittenkuin vanhempi juutalainen väestö oli

karkoitettu 1743, on saanut nykyisen juutalaisen
väestönsä Puolan valloittamisen kautta, j:n

asutusoikeus on rajoitettu määrättyihin maakun-
tiin ja kaupunkeihin taikka riippuu heidän talou-

dellisesta ja sivistyskannastansa. Jos kohta j:lta

Venäjällä nimelli.sesti ei puutu vapautta, rajoit-

taa tätä kuitenkin .suuri joukko poikkeuslakeja
ja virkamiesten mielivalta. V:sta 1827 j. ovat
asevelvolliset, mutta heidän ylenemiselleen sota-

palveluksessa tehdään esteitä. Samoin pääsy yli-

opi.stoihin on rajoitettu. Vielä meidän päivi-

nämme on juutalaisviha Venäjällä puhjennut jul-

miin vainoihin ja verilöylyihin (esim. Kisine-
vissä 1904-05, Belostokissa 1906), jotka ovat
saaneet tapahtua viranomaisten suostumuksella.
Sietämättömän tilansa vuoksi juutalaiset joukot-
tain (v:sta 1882 n. I,j5 milj.) ovat siirtyneet Eng-
lantiin, Pohjois-Ameriikkaan ja muualle. Kurjin
on j : n tila K o m a a n i a s s a. Tanskassa
j. saivat kansalaisoikeuden jo 1814 ja täydel-
liset valtiolliset oikeudet 1899. Ruotsissa
myönnettiin 1782 j:ne oikeus a.settua Tukhol-
maan, Gööteporiin ja Norrköpingiin. Lisäksi
j:lta kauppakollegin julistuksis.sa 1806 ja 1815
kiellettiin tulo maahan. Nämä määräykset pysyi-
vät voimassa v:een 1838. V:sta 1870 j. Ruot-
si.ssa ovat täysin yhdenvertaiset maan muitten
kansalaisten kan.ssa, paitsi että eivät pääse kir-
kollisiin virkoihin eivätkä valtioneuvostoon.

Suomessa jäivät Ruotsin vallan aikuiset

miiäräykset j:u asutuk.sesta ja oikeuksista voi-

maan, kuu maa 1809 yhdistettiin Venäjään. J:ia
koskeva kielto asettua maahan uudistettiin passi-

asetuksissa 1862 ja 1888, joitten mukaan asian-

omaisen kuvernöörin harkinnasta riippuu, kuinka
kauan matkustavaisena maahan tullut juuta-

lainen saa oleskella täällä. Maalisk. 29 p. 1858
annetun asetuksen nojalla, jossa myönnetään vi-

rasta eronneille venäläisille sotilaille ja matruu-
seille sekä näiden leskille ja lapsille oikeus asua
Suomessa, juutalaisiakin on asettunut maahan
etupäässä Helsinkiin. Turkuun ja Viipuriin. Se-

naatin kiertokirjeessä kuvernööreille 1876 sää-

dettiin, että juutalaiset eivät saa lähteä markki-
noille asumansa kaupungin ulkopuolelle eivätkä
kuljeskella maaseudulla kauppaa tai käsityötä
harjoittamassa. Maalisk. 29 p. 1889 senaatti mää-
räsi, että Suomessa, nim. Helsingissä, Turussa,
Hämeenlinnassa, Tampereella, Viipurissa, Hami-
nassa, Sortavalassa, Kuopiossa ja Vaasassa sekä
Suistamossa ja Impilahdella olevien juutalaisten

tulee lunastaa 6 kuukautta kestävä ololippu, jonka
nojalla saavat harjoittaa kaikenlaista tarkasti

määrättyä pikkukauppaa. Tämä ei estä että

j:lla useissa kaupungeissa on suurenlaisia myy-
mälöitä ja että he nykyään hallitsevat kaiken
valmisten vaatteiden ja turkiksien kaupan, mikä
on lierättänyt tyytymättömyyttä räätälinamma-
tin ja kaupan harjoittajissa. Sekä senaatissa että

valtiopäivillä 1872, 1877-78, 1882, 1885. 1894 ja

1897 kysymystä j:n tilan järjestämisestä ja

parantamisesta tuon tuostakin on pohdittu,

vaikka tulosta saavuttamatta. Vasta 1907 lain-

valmistelukunta sai tehtäväksensä valmistaa j:ia

koskevan lain ehdotuksen, joka valmistui tammik.
29 p. 1909. Sam. v. eduskunta päätti anoa laki-

esitystä niistä ehdoi.sta. joilla mooseksenuskolai-
nen saa oleskella ja elättää itsensä Suomessa
sekä päästä Suomen kansalaiseksi.

J:n lukumäärä on arviolta n. 12 milj..

joista Aasias.sa 450.000. Afrikassa 320,000, Pohjois-

Ameriikassa Vj^ milj. (yksin New Yorkissa 800,000).

Etelä-Ameriikassa 50,000, Austraaliassa 20,000 ja

Euroopassa n. 10 milj., nimittäin Venäjällä 4. .s

milj.. Puolassa 1,4 milj.. Itävallassa l,225,000(yk-

sin Galiziassa ja Bukovinassa n. 900,000), Unka-
rissa 850,000, Saksassa (v. 1905) 608,000 (Preus-

sissa 409.500, Berliinissä 140,000), Turkissa ja

Balkanin niemimaalla n. 500,000, Isossa-Britan-

niassa ja Irlannissa 230,000, Ranskassa ehkä
85,000, Alankomaissa 105,000, Belgiassa 9,000.

Sveitsissä 12,500, Italiassa 45,000. Pyreneitten
niemimaalla pari tuhatta. Tanskassa n. 3,500,

Ruotsissa n. 4,000, Norjassa ja Suomessa muu-
tama sata.

ÄJit Topologisessa, suhteessa j. ovat hyvin
mieltäkiinnittävä kansa. Ihmeteltävällä sitkey-

dellä lie ovat säilyttäneet rotuominaisuutensa
kautta 4:n vuosituhannen ja soveltautuneet mitä
erilaisimpiin vaikeihin oloihin. Yleensä heillä

on lyhyt kallo, pitkä, soikka ja kaareva nenä, ly-

h}'t vartalo (keskim. l.es m), lyhyet käsivarret,

pitkät sääret, ohuet pohkeet ja latuskajalat. On
kuitenkin tehtävä ero kahden eri tyypin välillä:

Espanjasta tulleet s e f a r d i m Etelä-Euroopassa,
joilla on hienompi ruumiinrakenne ja jalommat
kasvonpiirteet, eroavat askenasim nimisistä

saksalais-puolalaisista juutalaisista, joilla on
suuri suu, paksut huulet, kookas nenä ja usein
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I

kilierät hiukset. Nämä tuntomerkit kuitenkin
puuttuvat useilta j:lta. On laskettu, että 10:stä
juutalaisesta 3:11a on vaalea tukka ja siniset sil-

mät. Luultavaa on, että juutalainen tyyppi toi-

siutoineen syntyi jo 2000 :n vaiheilla e. Kr. seemi-

läisen, arjalaisen ja kolmannen heettiläisten edus-

taman rodun sekaannuksena. Sillä Eaamatusta
nähdään, että aina omteen vuosis. 1. Esran päi-

viin saakka verensekoitus naimisen kautta muu-
kalaisten naisten kanssa tapahtui esteettömästi

israelilaisilla. [Stade, „Geschichte des Vclkes Is-

rael" (1887-88), Kenau, ,,Histoire du peuple d'Is-

rael" (1889-94)-, Wellhausen, ,,Prolegomena zur

Gesch. Israels" (1882; 6:s p. 1905), F. Buhl, „Det
Israelit, folks historie" (4:s p. 1906), Kittel, „Gesch.

der Hebräer" (1888-92; II, 2:n p. 1909), Schii-

rer, ,,Gesch. des jiidischen Volkes im Zeitalter

Jesu Christi" (1886-90), H. Grätz, „Gesch. der

Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegen-
wart" (1853-74), J. M. Jost, „Gesch. der Israe-

liten seit der Zeit der Makkabäer" (1820-28),

,,Neuere Gesch. der Israeliten" (1846-47). Bedar-
ride, „Les Juifs en France" y. m. (1859), M. Kay-
serling, ,,Gesch. der Juden in Spanien und Por-

tugal" (1861-67), O. Stobbe, „Die Juden in

Deutschland vvährend des Mittelalters" (1866),

Henne am Rhyn, ,,Kultu rgesch. der Juden" (2: n
p. 1892), Sombart, „Die Juden und das Wirt-
.schaftsleben" (1911). — M. Alsberg, „Rasen-
mischung im Judenthum" (1891), v. Luschan,
„Die antropologische Stellung der Juden" (1892),

J. M. Judt, ,,Die Juden als Rasse". — W. v. Wille-

brandt, ,,Judarnas rättsliga ställning i Finland"
(Tidskrift utgifven af jurid. fören., 1906), K. Tall-

qvist, „Judarna och vi" (Finsk tidskr., 1909),

Lainvalmistelukunnan ehdotus Mooseksen usko-

laisia koskevaksi asetukseksi, perustelmineen

(1909).] K. T-t.

Juutalaiskirsikka ks. P h y s a 1 i s.

Juutalaiskristityt, eräs suunta alkukristilli-

sessä seurakunnassa, joka vaati kaikilta kristi-

tyiltä, myöskin niiltä, jotka ennen olivat olleet

pakanoita, Mooseksen lain noudattamista, m. m.
ja erikoisesti ympärileikkausta. He vastustivat

apostoli Paavalia ja hänen vapaata evankeliu-

miansa. A. F. P.

Juutalaiskysymys koskee osaksi sitä, miten
juutalaiset on kohotettava yhteiskunnallisesta,

uskonnollisesta ja siveellisestä kurjuudesta sekä

siitä valtiollisesta sortotilasta, jossa vielä elä-

vät muutamissa maissa (Venäjällä, Romaaniassa),
osaksi sitä, miten juutalaisten muka liiallinen

vaikutusvalta etenkin taloudellisella alalla olisi

ehkäistävä (ks. Juutalaiset ja Antise-
miitti). Kurjan tilansa ja vainojen pakosta

juutalaisia joukoittain on siirtynyt Itä-Euroc-

pasta Englantiin, Ameriikkaan, Argentiinaan,

Afrikkaan ja Turkkiin, etenkin Palestiinaan, ja

u.seihin maihin on perustettu siirtoloita, joissa

juutalaisia koetetaan totuttaa maanviljelykseen.

Pyrkimys juutalaisen valtion uudestaan perusta-

miseen ilmaantuu sionismi-liikkeessä (ks. t.).

K. T-t.

Juutalaislähetys. Lähetystoimen alkaessa Je-

rusalemin ensimäisessä kristillisessä seurakun-
nassa se suuntautui luonnollisestikin ensin yksin-

omaan juutalaisiin ja jatkui juutalaisia tarkoit-

tavana vielä senkin jälkeen kuin .se Paavalin

y. m. vaikutuksesta kääntyi pakanain puoleen.

Paavalinkin perustamissa seurakunnissa oli kanta-
joukko yleensä juutalaiskristittyjä. Jerusalemin
hävityksen jälkeen ja varsinkin toiselta vuosis.

lähtien voimistui juutalaisissa sellainen henki,
joka teki kaiken vaikutuksen heihin kristilli-

seltä taholta miltei mahdottomaksi. Ja ainoas-

taan siinä määrässä kuin he ovat vapautuneet
tuon hengen luoman Talmudin vaikutuk.se.sta. on
lähetystyö heidän keskuudessaan malidollinen. —
Kristittyjen keskuudessa asuvia juutalaisia on
kuitenkin kaikkina aikoina kääntynyt kristin-

uskoon, nimenomaan myös keskiaikana. Mutta
useinkin on käytetty kristinuskolle aivan arvot-

tomia käännytystapoja, josta sitten myös on
ollut seurauksena se, että kristinuskoon käänty-
misen vaikuttimet usein, ehkäpä useimmiten ovat
olleet kaikkea muuta kuin uskonnolliset. Keski-
aikana monasti ankaran rangaistuksen uhalla

suorastaan pakotettiin heitä kasteelle; monen
monet kääntyivät välttääkseen kärsimäänsä vai-

keata sortoa ja vainoa tai saavuttaakseen ulko-

naisia etuja. Mutta varsinaista lähetystyötäkin
tapaamme silloin tällöin jo keskiaikana. Var-
sinkin on tässä suhteessa huomattava domini-
kaanimunkkien toiminta Espanjassa ja Etelä-

Ranskassa 13:nnelta vuosis. alkaen; Raimund
de Pennaforte perusti lähetyssaarnaajain valmis-

tamista varten n. 1230 IMurciaan kollegin, josta

lähti useita lähetyssaarnaajia. Dominikaanit toi-

mivat juutalaisten hyväksi myöskin Englannissa.

Italiassa paavit harrastivat asiaa. Ja eri maissa
työskenteli käännynnäisiä innolla kansalaistensa

saattamiseksi kristinuskoon. Mitään määrättyä
järjestöä juutalaislähetystä varten ei katolinen

kirkko kuitenkaan ole keskuudessaan kcskaan
muodostanut, vaan tämä toimi on yleensä liit-

tynyt yleiseen kirkolliseen toimintaan. Room.-
katoliseen kirkkoon liittyneiden lukumäärästä ei

kuitenkaan ole olemassa varmoja tilastollisia tie-

toja, mutta se lienee suunnilleen yhtä suuri kuin

evankeliseen kirkkoon liittyneiden.

Protestanttisen kirkon piirissä oltiin juutalais-

lähetykseen nähden aluksi aivan kylmäkiskoisella

kannalla. Luther oli tosin eräässä 1523 julkai-

semassaan kirjassa kehottanut kristityltä tähän

työhön, mutta muutti sitten mielipidettä ja kat-

soi juutalaisia kokonaan paatuneiksi, joita ei

enää kannata koettaakkaan käännyttää. Samalla

kannalla oli yleensä koko protestanttinen kirkko

16:nnella ja 17:nnellä vuosis. Muutamin paikoin

pidettiin katolisen kirkon esimerkin mukaan juu-

talaisia varten saarnoja, joihin heitä pakotettiin

tulemaan. Harvat yksityiset muodostavat poik-

keuksen, ennen muita Esdras Edzard Hampu-
rissa, joka poikineen 17:nnellä vuosis. innolla

ja menestyksellä harrasti juutalaisten käännyt-

tämistä. Pietismi vaikutti tässäkin suhteessa

muutoksen. Haliessa prof. Callenberg A. H.

Francken kehotuksesta perusti 1728 laitoksen juu-

talaisten käännyttämiseksi, joka toimi aina v:een

1792. Sen etevin lähetyssaarnaaja oli Stefan

Schultz, joka teki laajoja matkoja juutalaisten

keskuudessa Euroopassa ja Aasiassa. Zinzendorf

harrasti niinikään tätä asiaa, ja hänen veljes-

seurakuntansa jäsen Sam. Lieberkiihn vaikutti

v:sta 1740 30 v:n kuluessa juutalaisten kään-

nyttämiseksi.

Ne voimakkaat hengelliset virtaukset, jotka

1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa synnyt-
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tivät lähetysseuroja pakanain hyväksi kaikissa

kristityissä maissa, kiinnittivät kristittyjen huo-

mion myöskin entistä enemmän juutalaisiin ja

heidän käännyttämiseensä. Useimmissa maissa

muodostui juutalaislähetysseuroja. Niistä vanhin

on englantilainen ..Lontoon lähetysseura kristin-

uskon levittämiseksi juutalaisten keskuudessa"

(,,London Society for promoting Christianity

among the Jews", perust. 1808). Tämä seura,

johon alussa kuului jäseniä eri kirkkokunnista,

on sittemmin jäänyt yksinomaan anglikaanisen

kirkon huostaan, kun eriuskolaiset ovat siitä

luopuneet ja perustaneet omia juutalaislähetys-

seuroja. Enin juutalaislähetysseuroja on Englan-

nissa (28) ja Ameriikassa (44). Saksassa juu-

talaisliihetyksen hyväksi toimineista henkilöistä

on ennen muita mainittava F. Delitzsch, joka

juutalaisten lähetyssaarnaajain valmistamista var-

ten 1880 perusti seminaarin. Huomattava on

rovasti R. Faltinin toiminta juutalaisten hyväksi

Kisinevissä (v:sta 1859). Tunnetuin hänen kään-

nynnäisensä on Josef Rabbinovits, joka 1882

Kilineviin perusti oman juutalaiskristillisen

seurakunnan. Suomen lähetysseura otti 1863

juutalaislähetyksen ohjelmaansa ja on sitä har-

joittanut sangen vähässä määrässä, kutsumalla

ajoittain ulkomaisia lähetyssaarnaajia Suomen
juutalaisten keskiuidessa toimimaan, levittämällä

kristillistä kirjallisuutta ja ylläpitämällä pien-

tenlastenkoulua juutalaislapsia varten y. m. —
Kaikkiaan on protestanttisen kirkon piirissä juu-

talaislähetystä harjoittavia yhdyskuntia (1909)

9ö, joilla on palveluksessaan 952 työntekijää 222

lähetysasemalla. Suhteellisesti enimmän työnteki-

jöitä on Palestiinan, Englannin ja Ameriikan
juutalaisten keskuudessa. Evankelisen lähetyksen

toimesta kääntyy vuosittain 200-300 juutalaista,

muuten evank. kirkon piirissä n. 1,000-1,100.

K reikkal. -katolisen kirkon piirissä ei juutalais-

lälietystä harjoiteta, mutta kääntyy sen uskoon
kuitenkin vuosittain ainakin 1,100 juutalaista.

Kun Venäjän juutalaiset pitävät tuon kirkon
jumalanpalvelusta epäjumalanpalveluk.sena. niin

.saattaa tuskin ajatella käännynnäisillä olevan
muita kuin aivan ulkonaisia vaikuttimia kään-
tymiseensä.

Tehtyjen laskelmien mukaan on 19:nnen vuosis.

Kuluessa juutalaisia kääntynyt kristinuskoon
(yhteensä kaikkien kristill. kirkkojen piirissä)

yli 200,000. Juutalaislähetys on hyvin vaikeaa
ja saattaa toistaiseksi kääntyä ainoastaan yksi-

tyisten puoleen, jota vastoin kansa kokonai-
suudessaan ei vielä ole sen saavutettavissa.

fj. F. A. de le Roi, ,,Geschichte der evang.
Judenmission" (1899); F. Heman, ,,Geschichte

des jiidischen Volkes seit der Zerstörung Jeru-
salems" HOOS) ; G. H. Dalman, „Kurzgefasstes
Handhuch der Mission unter Israel" (1893)

:

Realencycl. f. protest. Theol. u. Kirche, 3 Aufl.
XIII, 171 SS., W. T. Gidney, „The Jews and
their Evangelization" (1907).] U. P.

Juutalaisuus on israelilaisten 1. juutalaisten
uskonto, jota myös sanotaan Mooseksen uskon-
noksi. J:n perusaate on yksijumalaisuus I. mono-
teismi, jonka juuret ovat etsittävät itämaitten
polyteismissä tuon tuostakin ilmaantuneista mo-
noteistisistä virtauksista. Monoteismin ensimäi-
nen edustaja oli perintätiedon mukaan Abraham,
jonka elämäntarina o.soittaa Babylonian tämän

aatteen kotimaaksi. Toiselta puolen monoteismin
julistaminen ja laillistuttaminen Mooseksen väli-

tyksellä viittaa Egyptin aatepiiriin. V:ssa T:ssa
ilmenee taipumus esittää historiaa ikäänkuin
monoteistinen jumalankäsite alusta alkaen olisi

kautta aikojen vallinnut israelilaisten uskonnossa
ja ainoastaan tilapäiset hairahdukset olisivat

saaneet heidät siitä luopumaan. Itse asiassa us-

konnollinen aate vain hitaasti ja asteettain on
kehittynyt israelilaisten keskuudessa (vrt. Elia).
Ensi sijassa tätä aatetta edustavat jirofeetat.

Vasta profeetallisessa kirjallisuudessa 7:nneltä

vuosis. alkaen israelilaisten erikoisjumala Jahve
(ks. t.) esiintyy ainoana todellisena Jumalana
ja vielä myöhemmin selvisi profeetoille Jumalan
yleismaailmallinen luonne. Profeetat sekä puhdis-

tivat ja kehittivät jumalankäsitettä että syven-

sivät uskontoa käsittäen sen yksilön kilvoitte-

luksi vanhurskaan Jumalan tahdon noudattami-
seen. Mutta profeettain henkistä ja ihanteellista

uskontoa kansan siveellinen kypsymättömyys esti

pääsemästä voitolle, kunnes ,,aika oli täytetty"
Kristuksen tullessa. Kansan enemmistö piti har-

taasti kiinni isiltä peritystä uskonnosta, joka
profeettain ja pappien vaikutuksesta tosin muo-
dostui Jahven palvelukseen soveltuvaksi, mutta
pääpiirteiltään kuitenkin säilytti perinnäisen

luonteensa uhreineen, paastoineen, puhdistuksi-

neen y. m. menoineen. Ulkonaiset tavat laillis-

tutettiin uskonnolliseksi velvollisuudeksi ja tä-

män muka Jumalan ^Moosekselle antaman sere-

monialain noudattaminen oli oleva se tunnus-

merkki, josta juutalaiset tunnettiin Jumalan py-
häksi kansaksi. Esran (ks. t.) ajalta tämä lain-

uskonto ainaiseksi pääsi määräämään juutalai-

suuden luonteen. Niissä vaikeissa oloissa, joihin

juutalaiset joutuivat menetettyänsä valtiollisen

itsenäisyytensä, tenippelinsä ja kotimaansa, tuo

uskonto näyttäytyi tehokkaaksi estämään tunnus-

tajiansa hukkumasta ympäröivään pakanuuteen.

Ja hurskas into, jolla j:n parhaimmat henget

meidän ajanlaskumme ensimäisinä vuosisatoina

kokoilivat uskontonsa perintätietoja (ks. Tal-
mud) ja harrastivat sen tuntemisen syventy-

mistä, antaa sille kauniin ja sovittavan piirteen.

Koottujen kirjallisten perujen avulla juutalaisten

suurten uskonnonfilosofien ja ajattelijain oli mah-
dollista tieteellisesti esittää j:n oppia ja puolus-

taa sitä hyökkäyksiä vastaan. Mutta seuraa-

ville henkisesti köyhemmille sukupolville Talmud
muodostui kuormaksi ja kahleeksi „]Mooseksen

lain" lisäksi ja sen taakan alla juutalaisuus

yhä kutistui. — Lahkoja ei ole puuttunut juuta-

laisten keskuudessa. Jo ennen Kristuksen synty-

mää esiintyivät essealaisten, farisea-
laisten ja saddukealaisten lahkot (ks.

n.). Jälkimäisten jäännöksenä lienevät pidettävät

k a r a i i t i t, jotka hylkäsivät perintätiedot ja

tunnustivat ainoastaan Mooseksen lain. 1600-lu-

vulla syntyivät kabbalan ja mystillisyyden vaiku-

tuksesta sabbatailaisten ja u u s-e s s e a-

laisten taikauskoiset lahkot, joista jälkimäi-

sellä vielä on paljon kannattajia Puolassa (khasi-

dim). Nykyisin juutalaiset ovat jakaantuneet
kahteen puolueeseen: vanhoillaan oleviin oikea-

u.skoisiin ja uudistusten harrastajiin. Jälkimäi-

set, jotka sivistysm.aissa ovat enemmistö.ssä,

pyrkivät irtaantumalla j:n kahleista soveltau-

tumaan nykyaikuisen sivistyselämän vaatimuk-
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,,Die Religion des

..Gesch. der Israelit.

siin. Huomattava ilmiö on sekin, että kään-
tymiset kristinuskoon sekä avioliitot kristitty-

jen kanssa käyvät yhä tavallisemmiksi. On las-

kettu että n. 224,000 juutalaista viime vuosi-

sadalla otti kasteen. [E. Meyer, ,,Die Entste-
hung des Judentums" (1896), Jost, „Gesch. des

Judentums und seinen Sekten" (1857-59), M. La-
zarus, ..Die Etliik des Judentums" (1898), Bous-
.set, ,,Die Eeligion des Judentums im neute.sta-

mentlicher Zeitalter" (1903), Bäck, „Wesen des

Judentums" (1905), Budde,
Volkes Israel" (1900), Marti,

Religion" (1906).]

A'. T-t.

Juutas, 4 km eteläänpäin Uudestakaarlepyystä
sijaitseva kylä, jossa Hämeenlinnan-Lapuan tie

ja rantatie Vaasasta yhtyvät. Täällä v. Döbeln
13 p. syysk. 1808 kesti voitokkaasti kuuman ot-

telun, jolla hän pelasti rantatietä peräytyvän
pääarmeian joutumasta saarretuksi venäläisen

pääjoukon ja Lapuan tietä samonneen venäläi-

sen osaston väliin. J. L. Runeberg on tapauksen
ja sairasvuoteelta taisteluun lähteneen voittajan

muiston ikuistuttanut runollaan „Döbeln Juut-
taalla". Paikalle pystytettiin 29 p. kesäk. 1885
muistopatsas; siinä oleva v. Döbclnin medal-
jonkikuva paljastettiin 13 p. syj^sk. 1885.

iv. S.

Juutas, kansanr. (< Juudas Iskariot), esiin-

tyy kansanrunoudessamme sekä alkuperäisessä

(Juudas Iskariot) että pahan hengen, paholaisen

merkityksessä.

Juutinmaa, juuttien, tanskalaisten maa, ks.

Jyllanti.
Juutinniemi = J y 1 1 a n t i.

Juutinrauma, tansk. r e s u n d, ruots. ö r e-

s u n d, tav. nimi Sundet (= salmi), Sjsellandin

ja Ruotsin välissä, on yksi maailmanliikenteen
tärkeimpiä salmia, lyhin meritie valtameristä

Itämerenmaihin. Pituus 118 km, suurin leveys,

Kööpenhaminan ja Malmön välillä, 28, pienin Hel-

singorin ja Helsingborgin välillä, 4 km. Kes-

kellä J:aa olevan Saltholmenin (muita saaria

Amager ja Hven) molemmin puolin olevat reitit

Drogden ja Flintrännan ovat ainoastaan n. 7 m
.syvät. Luotoja ja matalikkoja on paljon, mutta
tarkkojen merimerkkien ja valotornien takia ei

purjehtiminen ole tavallisella säällä vaarallista.

Vuosittain kulkee J:n läpi n. 40.000 alusta. —
J:n kautta käy voimakas virta Itämerestä ulos;

sen nopeus on keskim. 2,? km tunnissa, ajoittain

7,5 km. — Oikeudestaan n. s. „J:n tulliin" Tanska
on 1857 luopunut 114,4 milj. mk:n korvausta vas-

taan; Venäjän maksu-osuuteen 28 milj. mk.
Suomi ottaa osaa 1,6 milj. mk:lla, joka v:sta 1858

kannettiin merenkulkumaksun nimellä.

E. E. K.

Juutin sota. Niin nimitetään Ruotsin ja Tans-

kan välisiä entisiä sotia, jotka joskus levittivät

hävityksiänsä Suomenkin rannikoille asti (esim.

VV. 1505-23). Myöskin on Lounais-Suomessa,
esim. Mynämäellä säilynyt eräästä ,,Juutin so-

da.sta" kansan kertomuksia, jotka tuntuvat viit-

taavan vielä kaukaisempiin aikoihin ja joiden

.). W. Ruuth on arvellut mahdollisesti olevan muis-

toja Tanskan kronikoissa mainitui.sta, Suomeen
tehdyistä ristiretkistä v:n 1200 vaiheilla.

K. G.

Juutit, tansk. heimo, Juutin niemimaalla

Juiittikasvi hedelmällä.
a kukka, b siemen.

asuva; käytettiin vanhempina aikoina myöskin
tanskalaisten yleisnimenä, vrt. D a a n i 1 a i s e t.

Juutti, eräiden itä-intial. Tiliacece-heimooii

kuuluvien Corc/iorvts-sukuisten kasvilajien (C.

capsularis, C. olUorius y. m.)

varren syyt, joista kehrätään
paksua lankaa. Pääasiallisesti

käytetään tätä köysiteollisuu-

dessa sekä karkeiksi säkeiksi,

mutta myös usein paksujen
mattokudoksien, esim. brys-

selinmattojen vahvikeloimiksi.
Euroopassa sen käytäntö on
ilkanut Krimin sodan jälkeen,

jolloin tuntuva venäläisen
hampun puute haittasi teolli-

suutta. — J.-kuidut ovat pit-

kiä, 1,5-3 m, ja väriltään vaa-
lean kellanruskeita, muuttuvat ilman vaikutuk-
sesta tummanharmaiksi tai ruskeiksi. E. J. S.

Juva (ruots. Jo kk a s). 1. Kunta, Mikke-
lin 1., Juvan khlak., Juvan nimismiesp.; kir-

kolle n. 50 km Mikkelistä; Rautuan laivasillalta

(reitti Mikkeli-Savonlinna) n. 28 km. Sitä paitsi

on kulku kirkolle Sulkavan (n. 40 km) ja Puu-
malan (n. 56 km) laivasilloilta; l,150,o knr,
joista viljeltyä maata 14,125 ha (1901) ; talon-

savuja 698, torpansavuja 541 ja muita savuja
145; 11,945 as. (1907), joista miltei kaikki suo-

menkielisiä: 1,568 hevosta, 7,654 nautaa (1908).

—Kansakouluja 8 (opett. 9). — Kunnanlääkäri.
Apteekki. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Savonlinnan hiippak., Juvan rova.stik. ; jo 1440-

luvulla oma pappinsa. Kirkko harmaasta kivestä

(rak. 1856-63). K. S.

Juva, Valter ks. Juvelius, V.

Juvan kihlakunta käsittää Juvan, Pieksä-

mäen polijoispiirikunnan ja Jäppilän, Pieksä-

mäen eteläispiirikunnan, Haukivuoren ja Mrta-
salmen. Joroisten, Puumalan nimismiespiirit.

Mikkelin lääniä. K. 8.

Juvankoski. 1. Koski Somer- 1. Paimion-

joessa; sen putous n. 15 m korkea. — 2. Entinen

tehdaspaikka Perttelissä. — 3. ks. Juankoski.
K. S.

Juvan rovastikunta käsittää Juvan, Jorois-

ten, Pieksämäen, Jäppilän, Virtasalmen, Hauki-
vuoren ja Puumalan kirkkoherrakunnat. Savon-

linnan hiippakuntaa. K. S.

Juvantehdas ks. Juankoski.
Juvan tuomiokunta käsittää Juvan, Puuma-

lan ja Sulkavan käräjäkunnat. Viipurin hovi-

oikeuden alainen. K. S.

Juveeli (nuiin.-ran.sk. jouel). hiottu jalokivi;

ironi-sessa merkityksessä: seikkailija, veijari.

Juveelisepäntaito ks. J a 1 o k i v i s e p ä n-

taito.
Juvelius /-c^-y. Eerik (1718-91), pappi, kir-

jailija, .syntynyt Ruotsissa paon aikana, ylioppi-

las Turu-ssa 1736, maisteri 1748, rehtori Kokkolan

koulussa 1749, Kruunupyyn kirkkoherra 1775.

J. painatti 1781 Tukholmassa ruotsiksi ja suo-

meksi pienen kirjan „En liten Barna-Bok. Yxi

Pieni Lasten-Kirja", jcka oli tarkoitettu perintö-

prinssi Kustaa Aadolfin opetusta varten, ja jota

perille toimittaessaan kirjeellä pyysi, että se an-

nettaisiin kruununperilliselle koko Suomen kan-

san nimessä, joka tuntisi siitä erinomaista mieli-

liyvää. jos perintöprii\ssi suvaitsisi opiskella myös-
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kin suomen kieltä, jotta vastaisuudessa voisi pu-

hua suomalaisten alamaistensa kanssa heidän

omalla kielellään. [Krohn, ,,Suomalaisen kirjalli-

suuden vaiheet'", s. 171.] K. G.

Juvelius f-e'-J. Valter (s. 1865), suom. ru-

noilija, komissiouimaanmittari 1896, fil. toht.

1907. Julkais-sut kirjailijanimellä ValterJuva
1897 runokokoelman ,,Kuvia ja säveliä" ja 1902

„Runoja. Uusi sarja". Niis.sä on monta kauniisti

helkähtävää säveltä ja reippaasti piirrettyä

luonne- tai situatsionikuvaa maalaiselämästä,

usein leikilliseen sävyyn. Runomuoto on tiivistä,

lyhyesti i.skevää. soinnuista rikasta. Juva on

myös ahkera runonsuomentaja — kääntänyt m. m.

Heineä, Tavaststjernaa, Tegneriä, Rydbergiä, To-

peliusta — ,
ja hänen tuotannossaan tuntuu ulko-

maisia vaikutuksia, vahvimpana kenties Frödin-

gin impressionismi. — J:n väitöskirja: ,,Judar-

nes tidräkning". Aiheutti 1910-11 yksityisen

(engl. konsortsiumin kustantaman) retkikunnan

lähettämisen Jerusalemiin Salomonin temppelin

aarteiden v. m. muinaisesineiden etsimistä varten.

V. T.

Juvenalis [-ä'-], Decimus lunius (n. 55-

n. 135 j. Kr.), roomal. runoilija, s. Aqui-

numissa (nyk. Aquino). Toimittuaan aluksi rhe-

torina ja asianajajana J. julkaisi keisarien Traia-

nuksen ja Hadrianuksen hallitusaikana 16 sa-

tiirirunoelmaa (5 kirjaa), joissa hän räikein piir-

tein kuvasi maanmie-stensä ylellistä, turmel-

tunutta ja siveetöntä elämää kaikkine rikoksi-

neen ja kurjuuksiueen Domitianuksen hallitessa.

Varsinkin keskiajalla ja uuden ajan alussa J:ta

pidettiin suuressa arvossa ankarasti siveellisen

katsantokantansa johdosta (poeta ethictts). J:n
runoelmat ovat julkaisseet O. Jahn (1851) ja

myöh. F. Buecheler. J. E. B. Mayor (1888-93),

L." Friedländer (1895) y. m. [J. A. Hild. ..Juvenal

au mcyen-äge" (1890); A. Widal, „Juvenal et

ses satires" (1869); P. Dötsch, „J., ein Sitten-

richter seiner Zeit" (1874) ; J. Durr, ,,Das Leben
Juvenals" (1888); C. Synnerberg, „De tempo-
ribus vit^e carminumque D. luni luvenalis rite

con.stituendis" (1866).] A'. J. H.
Juveniilinen vesi (lat. juvenllis = n\ioTeka.s),

.sellainen vesi. joka erkanee maansisuksen heh-
kuvansulasta magmasta. Sitä virtaa kaasuna tuli-

vuorista ja fumaroleista (ks. t.) ; myös kuumien
lähteitten vesi saattaa osittain olla tämänlaa-
tuista. P. E.

Jiilg ijylhj], Bernhard (1825-86), saks. kie-

len- ja kansanrunoudentutkija, v:.sta 1851 klass.

filologian professorina Lembergissä, v:sta 1853
Krakovassa ja v:sta 1863 Innsbruckissa. Tär-
keimmät julkaisut: uusi laitos J. S. Vat^rin teosta
„FJtteratur der Grammatikeu, Lexika und Wör-
tersammlungen aller Sprachen der Erde" (1847),
,,Die Märc-lien des Siddhi-kiir" (kalmukkilainen
teksti käännöksineen sekä kalmukkil.-saks. sa-

nasto, 1868), ,,Mongolische Märchensammlung"
(teksti käännöksineen, 1868), ,,tjber Wesen und
Aufgabe der Sprachvvissenschaft" (1868), „Die
grieehische lleldensage im Widerschein bei den
Mongolen" (1896). .,On the present state of Mongo-
lian researclies"(1882). Hänen käsikirjoituskokoel-
mansa on Berliinin kunink. kirjaston hallussa.

Jylhänkoski ks. Kukkolankoski.
JUlich j-y]. entinen itseniiinen herttuakunta

Saksan valtakunnassa, Reinin vasemmalla ran-

nalla, nyk. Preussin Reininmaakunnassa;
15:nnellä vuosis. siihen yhdistettiin Bergin ja

Raveusbergin kreivikunnat ja 16:nnella vuosis.

Kleven herttuakunta. Kun Jiilich-Kleve-Bergin

suku sammui 1609, syntyi Jiilich-Kleven perimys-
riita (ks. Juhana Sigismund, Brandenbur-
gin vaaliruhtinas). Se päättyi 1614 (lopullisesti

1666), jolloin Brandenburg sai Kleven, Markia ja

Ravensbergin. Neuburgin pfaltskreivi taas J:n
ja Bergin. Neuburgin suvun sammuttua 1742 J.-

Berg joutui Pfalz-Sulzbachin haaralle. Lunevilleii

rauhassa 1801 se yhdistettiin Ranskaan, joka oli

pitänyt sitä hallussaan jo v:sta 1794. Wienin
kongressissa (1814) se annettiin Preussille, paitsi

pientä aluetta, joka liitettiin Alankomaihin.
Preussin hallussa oleva osa muodostaa Aachenin
hallintoalueeseen kuuluvan piirin, jonka pääpaik-
kana on entisen herttuakunnan pääkaupunki J ii-

1 ich (n. 6,000 as.). J. F.

Jyllanti, tansk. J y 1 1 a n d 1. N r r e j y 1-

1 a n d, Jyllannin niemen pohjoisempi puoli (etelä-

osa ks. Slesvig ja Holstein). Tanskan
valtakunnan mannermainen osa; 25,650 km^,

1,124,694 as. (1906j, ainoastaan 44 henkeä km=:llä
(vastaava numero Tanskan saarilla on 78 Kööpen-
haminaakin lukuunottamatta). J:n pohjoisin pää
on erkaantunut (viimeksi 1825) Lim-vuonon kautta
saareksi. Paitsi tätä kuuluu J:iin saaret Laiso,

Anholt sekä Lim-vuonossa IMors. — J:n itäosan
täyttää Baltian maanselän jatko, hedelmällisen

siirrossaven peittämä, kumpumainen (täällä Tans-

kan korkein kohta Ejer Bavnehoj 172 m), järvi-

rikas alue, jossa J:n taajin asutus ja suuremmat
kaupungit. Rannikko on syvälahtista, vuono-

maista, varsinkin etelässä silpounutta; suurin

niemi Djursland. J:n länsiosa on tasaista,

harvaan asuttua (Ringkobingin amti 26 henkeä
km-:llä) nummi- ja suomaata: rannikko, jossa

paikoitellen hedelmällinen marski esiintyy, on

katkeamattoman, Skagerrakin rannalle jatkuvan
korkean dyynijonon reunustama, laivoilla luokse-

pääsemätön (paitsi Hjerting-mutkassa), salasärk-

kien ympäröimä, vaarallinen. — Ilmasto meri-

ilmasto: tammikuun keskilämpö -|- 0.5°C ran-

noilla, heinäkuun + 15°C. — Joet mitättömiä.

Kasvullisuus ja eläinkunta jokseen-

kin sama kuin Saksassa. Metsiä on vähän, mutta
..Tanskan nummiseura" (ks. Hedeselskab) on
tehnyt paljon viime vuosikymmeninä metsien li-

säämiseksi Länsi-J:lla. — J:n maanvilje-
lys ja karjatalous poikkeaa monessa suh-

teessa Tanskan saarilla vallitsevasta: J:lla vil-

jellään enemmiin perunoita, tattaria ja hatikkaa.

jotavastoin valkojuurikkaan viljelys on mitätön

ja vehnän viljelysala vain
^l^

saarten va.«taava.stii

alasta. J:n hevos- ja lehmälaumat ovat lukui-

sammat kuin saarten, lampaita on J:lla 3-4 ker-

taa, hanhia 2 kertaa enemmän kuin saarilla, jota-

vastoin kananhoito on takapajulla. Maasta on

J:lla suurempi osa pientilallisten käsissä. —
Vaikka kokonaisuudessaan saaria köyhempi, on

J. kuitenkin kehitykse-ssä kulkenut tasan niiden

kanssa. 100 v:ssa J:n väkiluku on lisääntynyt

kolminkertaiseksi, saarten huomattavasti vähem-
män. — Rautateitä 1.976 km (1907), laivasto

(sam. V.) 67.000 tonnia. Tärkeimmät kaupungit:
Aarhus, Aalborg, Horsens, Randers, Vejle, Es-

bjerg. — Hallinnollisesti J. jaetaan 9 amtiin.

kirkollisesti 4 hiippakuntaan. E. E. K.
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Jungken, Johann Christian (1793-1875),

saks. lääkäri
;

professorina Berliinissä, kulkenut
uranaukaisijana tieteellisen oftalmologian alalla.

Hänen teoksistaan on mainittava ,,Die Lehro von
den Augenoperationen" (1829) ja ,,Die Lehre von
den Augenkrankheiten" (3 pain. 1842). M. 0-B.
Jynho ks. Keisarinkanava.
Jynkkä, taistelupaikka Kuopion kaupungin

1'teläpuolella ; siellä kapteeni J. S. Duncker 300-

iniehisen jälkijoukon päällikkönä 15 p:nä maa-
liskuuta 1808 vastusti ylivoimaista vihollista.

K. S.

Jynnan, myes Yiinnan (=,,pilvinen etelä").

Kiinan lounaisin maakunta, harvimmin asuttuja:

396,700 km=, 11,7 milj. as., 29 henkeä km=:llä.

Länsiosan täyttävät etelä-pohjoista kulkevat vuo-

ristojonot; joet (Salven, Mekong) ovat uurtaneet
syviä rotkolaaksoja. Itä on mäkistä ylänkömaata,
josta joet (Songkoi, Sikiang) virtaavat kaak-
koon ja itään. J:n pohjoisrajana on osaksi Jang-
tsekiang. Laajat metsät (havupuita pohjoi.sessa

ja vuorilla, trooppisia lajeja etelässä) peittävät

maata. Eläimistö enimm. trooppinen. Asukkaat
osaksi kiinalaisia, osaksi alkua.sukasheimoja. —
Maan hedelmällisyys ei ole muun Kiinan veroinen,

köyhyys usein suuri ; ooppiumi, vehnä, ohra, tat-

tari, hedelmät ja tee (,,tiilitee") ovat viljelyksen

tärkeimmät tuotteet. Vuorityö antaa tinaa; lie-

nee sitäpaitsi suuria varastoja kuparia, sinkkiä,

kultaa, hopeaa, elohopeaa, rautaa, suolaa, nef-

riittiä sekä kivihiiltä. — Saadakseen J:n vaiku-

tuspiiriinsä ranskalaiset ovat rakentaneet rad.an

(valmis 1910) Tonkinista J:n pääkaupunkiin,
Jynnanfuhun; täällä harjoitetaan kiitettyä matto-

ja silkkiteoUisuutta ja käydään vilkasta kaup-
paa. — J. kärsi suuresti 1870-luvun muhametti-
lais-kapinasta. E. E. K.
Jiirgenson, Peter (1836-1904), ven. musiikki-

kustantaja, perusti liikkeensä Moskovassa 1861.

On kustantanut miltei kaikki Tsaikovskijn teok-

set sekä yleensä kannattanut kansallis-ven. mu-
siikkia. J. julkaisi ensimäisenä helppohintaisissa

painoksissa Mendelssohniu, Schumannin ja Cho-

pinin pianosävellykset (1863-73). /. K.

tTyrinpäivä, vanha suomalainen kylvötöiden

alkamisen ja karjan laitumelle laskemisen juhla.

S(.- oli alkuaan vainajain hengille omistettu paka-

nallinen kevätjuhla, joka katolisena aikana yh-

distyi pyhän Yrjänän muiston viettoon. Tämä
juhlan alkuperäisen merkityksen muuttuminen
sai kansankäsityksessä aikaan omituisen paka-

nuuden ja kristinuskon sekoituksen. Niinpä pyhä
Yrjänä tehtiin metsän haltijaksi, jota myös ru-

koiltiin karjan suojelushenkenä. Jyrinpäivä on

huhtikuun 23 päivä, mutta kevätjuhlan vietto ei

kaikkialla näy vakaantuneen määrätyksi päi-

väksi. Jos Jyrinpäivänä ei voinut kylvää, siir-

tyi päivän vietto myöhemmäksi. — Myös viro-

laiset ovat viettäneet Jyrinpäivää ensimäisenä

kesätöiden päivänä ja kunnioittaneet pyhää Yrjä-

nää kotieläinten suojelijana ja karjan vihollis-

ten, susien haltijana, joita nimitettiin pyhän Yr-

jänän koiriksi. A. A.

Jyrkkäkosken 1. Jyrkän ruukin perusti

raahelainen kauppaneuvos Z. Franzen 1831 saa-

mansa lupakirjan nojalla Kiltuanjärven ja

Haapajärven välissä olevan Jyrkänko.sken par-

taalle Iisalmen pitäjään. Laitos käsitti masuu-
nin ja kankirautapajan, toiminta aloitettiin 1835.

llautamalmi saatiin ympäristön soista ja jär-

vistä (ruukille kuuluu 14 järveä, useimmista nos-

tettu malmia), sen raudanpitoisuus oli 25-33,? %.
Hiilet poltettiin enimmäkseen ruukin omista laa-

joista metsistä, joita nykyään on 10,500 ha.

V. 1855 perustettiin tehtaan yhteyteen manufak-
tuuritakomo; 1859 ja 1860 lisättiin laitosta edel-

leen. — Valmisteet kuljetettiin ensin hevosella
viidettä peninkulmaa Soinlahden lastauspaikalle
liveden rannalle, sieltä laivalla Kuopioou. V.
1903 valmistus oli 409, 1908 254 tonnia va-

limotakkirautaa, 685 ton. takotakki rautaa, 22
ton. valinteoksia, arvo 77,000 mk. — Ruukin
omistaja 1886-1909 oli Paul Wahl & C:o; 1910
sen osti A. Ahlström o.-y. maatiloineen, metsi-
neen. Jo parikymmentä v. oli ainoastaan ma-
suuni ollut käynnissä ja sekin lopetettiin kan-
nattamattomana 1909. E. E. K.
Jyrsijäkorennot (Corrodentia), hyönteislahko,

johon luetaan kiuiluviksi termiitit sekä ryhmät
MallopJiaga ja Psocidce (ks. n.). J:lla on vähit-

täinen muodonvaihdos, purevaiset suuosat ja neljä

kaivomaista siipeä, jotka kuitenkin usein puut-
tuvat. U. S-s.

Jyrsijät 1. nakertajat (Glires, Rodentia),
hyvin muotorikas, laaja ja luonnollinen nisäkäs-
lahko. Tähän kuuluvat lukuisat (n. 900) lajit

osoittavat suurta yhtenäisyyttä hampaistoonsa
nähden. Ylä- ja alaleuassa on kaksi käyrää tal-

tan muotoista etuhammasta, jotka ovat avojuuri-

set ja kasvavat sen mukaan kuin etupäissään
kuluvat. Ainoastaan jäniksillä on yläleuan etu-

hampaitten takana pari pientä etuhammasta.
Etu- ja poskihampaitten välillä on väljä loma,
kulmahampaita ei ole ollenkaan ja poskihampaat
(3-6) ovat joko nystermäisiä tai poimukiilteisiä.

J. ovat yleensä pienehköjä, pehmeäkarvaisia,
usein huomataan karvaisuuden ohessa suomuja
(esim. rotan ja majavan hännässä), toisinaan osa

karvoja on muuttunut kankeiksi piikeiksi kuten
piikkisialla. Jalat ovat käpälällisiä, ainakin
takajalat, jotka usein ovat etujalkoja paljoa pi-

temmät, selvästi viisivarpaisia. Useimmat astu-

vat jalkapohjallaan, harvat varpaillaan; muuta-
milla on iho-poimu, jonkunlainen lenninnahka,

ruumiin sivussa. Useilla on pcskipussit ravinnon
säilyttämiseksi. Suu on pieni, ylähuuli syvästi

halkonainen. J. liikkuvat yleensä enemmän yöllä

kuin päivillä ja asuvat maassa joko pelloilla,

aroilla tai metsissä, vedessä, puissa, useat myös
kaivautuvat maahan. J. elävät kasviaineista tai

ovat kaikkiruokaisia ja ovat levinneet kaikkiin

maanosiin ja ilmanaloihin niin pitkälle kuin

kasvillisuutta on. Ne ovat useimmiten vilkkaita,

vaan ei juuri äljkkäitä eläimiä, arkoja ja hel-

posti pelästyviä. Sikiäväisyys yleensä suuri,

mutta vainoojat lukuisat. Muutamat rakentavat

taidokkaita pesiä niinkuin vaivaishiiri ja majava,

eräät viettiivät talven horrostilassa. Nakertami-

sellaan useat aikaansaavat hävityksiä pelloilla ja

kasvitarhoissa, muutamat myös ihmisen a.sun-

uois.sa. U.seita metsästetään lihansa tai turkkinsa

vuoksi. — Ei mikään nisäkä.slahko ole niin rikas

heimoista, suvuista ja lajeista kuin j. Huomatta-
vimmat ovat seuraavat heimot: jänikset (Lepo-

ridce), oravat (SciuridcB), majavat (CastoridcB),

taskuiiiiret (Gcomyidce), pähkinähiiret (Myoxidce),

hyppyrotat (Dipodidce), sokeatrotat (Spalacidce),

rotat (Muridce), myyrät (Arvicolidce), piikkisiat
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Kuva 1

(UystricidoB), marsut (Caviidcej ju villahiiret

irhinchillidce). I'^- ^'- ^•

Jyrsin, pyöränmuotoinen työase, jonka keluillä

on teräviä hampaita, jotka j:n pyöriessä leik-

kaavat lastuja muo-
- kattavasta kappa-
leesta. J:n muoto
on hyvin erilainen,

riippuen siitä, onko
muokattava aine me-

tallia vai puuta sekä

siitä, miten esine on

iiuiokattava. Ku-
vassa 1 esitetään

muutamia j : n muo-
toja metallien muok-
kaamista varten.

]\Iuotoja a ja b käy-

tetään hammaspyö-
rien hampaitten jyr-

si miseeu, muotoa c

suoran uran (esim.

kiilauran) jyrsimi-

seeu ; muodossa d on

hampaita sekä kehällä että sivupinnassa, joten

sillä samaan aikaan voidaan jyrsiä kahta toi-

siaan vastaan kohti-

suorassa asennossa
olevaa pintaa; muo-
dolla e jyrsitään

ruuvipyöriä, muo-
dolla f ja. g suoria

pintoja. Yleensä voi-

daan j:llä suorittaa

liyvin monipuolista
työtä, jopa muokata
useita eri pintoja sa-

maan aikaan kuten
esim. kuva 2 osoit-

taa. J:n hampaiden
' muoto on oleva sel-

lainen, että niitä hyvin voidaan teroittaa; tässä

suhtee.ssa n. s. takaleikkoiset hampaat
ovat edullisemmat kuin suoraselkäiset.

E. S-a.

Jyrsinkone 1. kursokone, työkone, jossa

nuiokataan metallia tahi puuta jyrsimällä. Jyr-

sin (k.s. t.) on kiinnitetty nopeasti pyörivään
ak.seliin ja jyrsittävä kappale syötetään, liikku-

vaan pöytäiln kiinnitettynä, jyrsintä vastaan.

J:lla on höyläkoneeseen (ks. t.) verrattuna se

etu, että vaikutus on tasaisempi ja pöytää syö-

tetään koko ajan eteenpäin eikä kuten höylä-

koneessa, edestakaisin. — J:t ovat, samoin kuin

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 1. Kuva 2.

jyrsimetkin, erilaatuiset, riippuen suoritettavan

työn laadusta. N. s. „vaakasuora-j :ssa" pöytä
syötetään vaakasuoraan
suuntaan, vaikkakin sitä

voidaan asettaa eri korkeu-

delle muokattavan kappa-
leen korkeuden mukaan;
toisissa pöytä syötetään
pystysuuntaan, toisissa

taasen se kiertyy pysty-

akselin ympäri, jolloin

jyrsiminen korvaa sorvaa-

mista. — Pöydän syöttö-

nopeus sekunnissa on
rauta-j :ssa 0.25-2 mm; leik-

kuunopeus yleensä 150-

1,000 kertaa syöttönopeus.

Työtarve on hyvin erilainen riippuen j:n suuruu-
desta; vailitelee 0,5 ja 6 hevosvoiman välillä.

Kuva 1 esittää vaakasuora-j :ta, kuva 2 n. s. uni-

versaali- j : ta, jossa pöytää voidaan sekä syöttää
suoraviivaisesti että kiertää, ja vielä jyrsinak-

seli asettaa mielivaltaisesti viistoon, joten voidaan
vii.stopintoja jyrsiä.

Puu-j:ssa on ak.seli joko pysty- tahi vaaka-
suora. Kuva 3 esittää yksinkertaisen jjystyakse-

lisen j:n; vaakasuoran pöydän keskeltä pistää

esiin akselin reiällä varustettu pää, johon kiinni-

tetään jyrsinterät. J:n etupuolella näkyvän, toi-

sessa päässä käsipyörällä varustetun ruuvin
avulla voidaan akselia terineen tarpeen mukaan
nostaa ja laskea. E. S-a.

Jyry ks. J u r y.

Jyryk, Vähän -Aasian länsiosassa elävä muha-
mettilainen paimentolaiskansa, joka F. v. Luscha-
nin mukaan en kotoisin Intiasta ja sukua musta-
laisille. Heidän kielensä on vielä tutkimatta.

(K. T-t.)

Jyrä on työase viljellyn maan kokoonpuris-
tamista varten, vastakohtana äkeelle, joka kuoh-
keuttaa maata; jyrä tasoittaa myöskin maata ja

särkee kokkareita. Työaseen yksinkertaisin muoto
on puinen, pyörivä tukki, jj'rä, joka täydelli-

Kiekkojjra.

semmissä työaseissä tehdään tav. raudasta,

yhdestä tahi useammasta osasta. Jyrän läpi-

mitta on 30 ä 60 cm ja leveys 1,5 ä 2,» m. Eri

töitten laadun mukaan on erimuotoisia jyriä, ku-

ten t a s a u s j y r ä, joskus puusta, useimmiten
raudasta, yksi-, kaksi- tahi kolmiosainen, osat

asetettuina joko rinnakkain taikka keskiosa edelle;

1< i e k k o j y r ä, kiilamaisista rautarenkaista ko-

koonpantu jyrä, joka särkee parenunin kokkareita

Tasausjyrä.
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Cambridge-jyrä.

ja puristaa maan tiiviiksi syvemmältä, kuiu edel-

linen, minkä vuoksi se on monipuolisin ja suo-

situin jyrä; varustettuna sileäin renkaitten vä-

lissä sijaitsevilla hammasrattaisilla levyillä, jotka
edistävät kokkareiden särkemistä ja jyrän puh-
taana pysymistä, sanotaan jyrää cambrigde-
jyräksi; c r o s k i 1 1-j y r ä, renkaat kiinteät,

hammasreunaiset, sivutapeilla varustetut, erikoi-

sesti tarkoitettu kokkareiden särkemiseen ; sa-

moin t ä h t i j y r ä. Saksassa suosittu jyrämuoto;
prisma- eli t a n k o j y r ä j. n. e. Painon mu-
kaan jaetaan jyrät keveisiin (paino alle 100 kg
leveysmetriä kohti), keskiraskaisiin (200-250 kg)

ja raskaisiin jyriin (aina 700 kg leveysmetriä
kohti). Jyrän työmäärä on 3 ä 5 hehtaaria päi-

vässä. /. A. S.

J3rränkö, Ruotsalaisesta Konneveteen vievä
virta, kanavoitu. Sen pohjoisrannalla on Hei-

nolan kaupunki. K. S.

Jyrävä, suurehko koski Kitkajoessa (ks. t.).

Jyskyjärvi (Jysk'ärvi). 1. Järvi Vienan-
Karjalassa, siinä missä Tsirkkakemijoen ja

Kuittijärvien laajain vesialueitten vedet yhtyvät;
pinta-ala lähes 10 km^ suurin pituus n. 5 km.
J. laskee Vienan-Karjalan mahtavinta jokea,

Kemijokea myöten Vienanmereen. — 2. Kunta ete-

läisessä Vienan-Karjalassa, Kemin kihlak., saman-
nimisen järven, Tsirkkakemijoen suupuolen ja

Kemijoen alkujuoksun ympärillä. 1,066 as. (1907),

joista karjalaisia 1,060. Kuntaan kuuluu 5 ky-

lää. Kansakouluja 2 (venäjänkielisiä). •— 3. Kir-
konkylä, samannimisen järven rannalla Vienan-
Karjalassa, Tsirkkakemijoen suistomaalla. J:n
kunnan pääpaikka; n. 85 taloa, hiukan yli 500 as.

(1900). L. H-nev.
Jysk'ärvi ks. Jyskyjärvi.
Jyslik (turk. jys - sutsi), turkkilainen kulta-

raha = medzidie, Turkin punta = 100 gurus - n.

23 mk. K. T-t.

Jiiterbogk [jyterhok], vanha kaupunki etelään-

päin Berliinistä Brandenburgissa; tunnettu siitä

voitosta, minkä Torstensson siellä 23 p. marrask.
1644 saavutti Gallasin johtamasta keisarillisesta

ratsuväestä.

Jyvitys, maanjaoissa ja tilusvaihdoissa toimi-

tettava tilusten suhteellisen arvon määrääminen
(ks. M a a n a r V i o i m i n e n) . Tilusten arvo 1.

jyväluvut määrätään suhteellisesti maanlaatujen
hyvyyden, tilusten vaikeamman tai helpomman
aitauksen ja viljelyksen sekä enemmän tai vä-

hemmän suotuisan aseman mukaan kuin myö.skin

samalla oikeassa suhteessa eri tiluslaatujen kes-

ken siten, että osoittavat oikean arvosuhteen kai-

ken jyvitettävän maan välillä, kuten metsämaan
arvon peltojen ja niittyjen arvoon j. n. e. sekä

piiinvastoin, jota vastoin tilusten huonoa hoitoa,

metsäuhaaskausta y. m. ei oteta huomioon, vaan
palkitaan toisella tavalla (ks. Tasinko). Jyvä-
luvut määrätään siis pääasiassa tiluksista taval-

lisella hoidolla saatavan puhtaan (netto) tulon
mukaisessa suhteessa.

Nykyään annetaan jyvityksessä parhaimmalle
maalle arvo- 1. jyväluku 10 ja huonommille tiluk-

sille pienempi, kokonaisilla tai kymmenmurto-
luvuilla osoitettu jyväluku, joka suhtautuu ensin-

mainittuun niinkuin huonomman maan arva-
taan suhtautuvan parhaaseen, niin että, kun esim.
kaksi hehtaaria huonompaa maata katsotaan vas-

taavan arvossa yhtä hehtaaria parhainta maata,
edelliselle annetaan jyväluku 5 j.n. e. Koko tilan

suhteellinen arvo laskettuna 1. muunnettuna 10-

jyväiseksi maaksi saadaan siten, että tilan tilus-

ten pinta-alat kerrotaan vastaavilla jyväluvuilla
ja tulokset jaetaan 10:llä sekä näin saadut
muunnetut alat lasketaan yhteen. Esim. 1 ha 5: n

jvvän maata vastaa ^^-—- = 0,5 muunnettua ha 10-

jyväistä maata j. n. e.

Älaanjakotoimituksissa on tilallisilla 1. osak-

kailla oikeus yksimielisesti sopia ja määrätä ti-

lukselle toinen jyväluku kuin minkä maanmittari
on ehdottanut, mutta riitaisissa tapauksissa mää-
räävät toimitusmaanmittari ja 2 uskottua miestä
yhdessä äiinten enemmistöllä jyväluvut. Jyvityk-
sissä syntyvät tilojen suhteelliset arvot 1. muun-
netut alat eivät ole verrannollisia keskeniiän suu-

remmalla alueella esim. yli koko läänin tai maan,
sillä 10-jyväiset maat voivat olla eri seuduilla

ja samalla paikkueellakin eri maanjakotoimituk-
sissa hyvyydeltään hyvin erilaisia. Sitä vastoin

on veronpanoissa toimitettava jyvityksen vertai-

nen tilusten luokitus paremmin verrannollinen

yli koko maan.
Ruotsissa annetaan jakokunnan parhaimmalle

maalle jyväluku 1 ja huonommille 1,2, 1,5, 2,

3, 4 j.n. e., joten 1 ha parasta maata vastaa

1,2, 1,5, 2 j.n. e. ha huonompaa maata. Saksassa
osoitetaan maanarvo rahassa, joko puhdas (netto)

tulo, tai kauppa-arvo 1. hinta aarille tai ha:lle.

E. A. P.

Jyvä ks. J y V i t y s.

Jyvä, teräväkärkinen suuntauslaite ampuma-
aseessa.

Jyvähanhi = iso-hanhi. ks. Hanhet.
Jyvälahti ks. J y v ö ä 1 a k s i.

Jyvälevät ks. Vihreät levät.
Jyväluku ks. Jyvitys.
Jyvämato ks. C a 1 a n d r a.

Jyväruuti ks. Ruuti.
Jyväsjärvi, Päijiinteeseen la.skeva järvi, jonka

rannalla on Jyväskylän kaupunki. K. S.

Jyväskylä. 1. Kaupunki Pohjois-Hänieessä,

Vaasan läänissä, Päijänteen pohjoispäähän las-

kevan pienen Jyväsjärven luoteisrannalla, 62° 14'

polij. lev. ja 25° 44' it. pit. GreeuNV. Asukas-

luku 1910 kirkonkirjain mukaan 3,615 henkeä,

henkikirjain mukaan 2,995 henk. ; 3,8% ruotsin-

kielisiil (1900). Kaupungin omistama maa-alue

on kaikkiaan 961,o2si ha; siitä käsittää itse kau-

pungin asema-alue 180,oi42 ha, yleiset puistot

ja kävelypaikat 23,44no ha, viljelykset ja tilukset

120,1117 ha, tiet 10,4575 ha, luonnonniityt ja lai-

tumet 36,6800 ha, metsää 350,68so ha ja jouto-

maat y. m. s. 234,uos ha. Kaupungin vanhin ja
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Jyväskylän asemakaava ja vaakuna.

pääcsa sijaitsee n. s. Syrjäuharjun ja Jyväsjärven
välisellä loivalla rinteellä, mutta uuden (1909)

vahvistetun asemakaavan mukaan on suurin osa

vastaista kaupunkia aiottu äskenrakennetun itä-

puolella oleville laajemmille tasangoille. Kau-
pungissa on neljä yhdensuuntaista pitempää ka-

tua, joita poikkikadut leikkaavat kohtisuorasti;
kadut kaikki kiveämättömiä. Rakennukset ovat
enimmäkseen matalia puurakeniuiksia, lukuun-

NUkiiala Harjulta.

ottamatta muutamia kivisiä, joista huomattavim-
mat ovat kaupungin lounaislaidassa kohoavat
seminaarit luonnonihanan puistonsa ympäröiminä
(valmistuivat 1881-84), ly.seo (valm. 1902) ja

kunnallistalo (valm. 1899). jossa viimemainitussa

sijaitsevat m. m. raastupa, poliisikamari, raha-

toimikamari, kansankirjasto ja lukusali, kau-

pungin suurin juhlasali, Suomen pankin haara-

konttori y. m. — Yleisiä puistoja: Rantapuisto

kesäravintoloineen, Louuaispuisto. jossa pidettiin

Suomen ensimäinen laulujuhla 1884, ja Cygnseuk-

seu-puisto. jossa ennen oli kirkko (kaupungin

ensimäinen) ja nykyään on Uno Cygnaeuksen

muistopatsas. Kauppatori en keskellä kaupunkia
ja sen keskuksessa on kaupungin kirkko. — Kau-
pungin omaisuus (1910) Smk. 1,543,344:95, ve-

lat Smk. 677,505:79; säännölliset tulot (tulo-

arvion mukaisesti) Smk. 183,630:— ,
joista tak-

soitettuja veroja Smk. 66.555:— ; säännölliset

menot (menoarvion mukaisesti) Smk. 191,220:—

,

joista huomattavimmat erät elivät: oikeuden

hoito 16,900:— , kunnallishallitus 12.760:— ,
po-

liisilaitos 13,040:— . vaivaishoito 19,000:— ja

katuvalaistus 8,062:— (1910). Kaupungin osuus

anni.skeluvoittovaroista (1910) Smk. 85,915:79.

Kaupungin hoidossa olevista raha.stoista suu-
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Seminaarit.

I

rimmat (1910) : Jyväskylän yliopistorahasto

Smk. 155,154:55, Pitennysmerkki rahasto Smk.
11,017:43, Keisari Aleksanteri II :n stipendira-

hasto Smk. 18,520:22, Gustafva Gummeruksen
lahjoitusrahasto Smk. 11,100:— , Varattomain
kuumesairaiden avustusrahasto Smk. 2,483:16,
Sairaskodin rakennusrahasto Smk. 5,500:26 ja

Otto Erosen rahasto Smk. 8,626:60. — Kunnal-
lisista laitoksista mainittakoon kuumesairaala ja

sähkölaitos; sitäpaitsi vesijohto- ja likaviemäri-
laitos (valmistumaisillaan). Kunnallisten viras-

tojen ohella on kaupungissa tullikamari ja

pakkahuone sekä sähkölennätinkonttori. Yleinen
sairaala ja synnytyslaitos. Kaupunginlääkäri,
sairaalanlääkäri y. m. ; apteekki. — Kouluja:
suom. klassillinen lyseo reaali-osastoineen (ensi-

mäinen suomenkielinen, alkoi toimintansa 1 p.

lokak. 1858), maamme ensimäinen mies- ja nais-

seminaari malli- ja osastokouluineen (per. 1863,

johtajana Uno Cygnaeus 1863-70), tyttökoulu (al-

koi toimintansa 1864, ollen siten myös maan ensi-

mäinen suomenk.), kuuromykkäinkoulu, kauppa-
koulu, merimieskoulu, käsityöläiskoulu, valmistus-

laitos kiertokoulunopettajia ja seminaariinpyrki-
viä varten ja valmistava koulu lyseoita ja tyttö-

kouluja varten. — Kansankirjaston nideluku
1,958 (1910) ; paitsi kansankirjastoa on kau-
pungissa vielä seminaarin ja lyseon suuret kir-

jastot, sekä käsityöläis-yhdistyksen ja kauppa-
laisseuran melkoiset lainakirjastot. — Sanoma-
lehtiä ilmestyy : „Suomalainen", „Keski-Suomi",
,,Keski-Suomen sanomat" ja „Sorretun voima";
sitäpaitsi ilmestyy kaupungissa „Kyläkirjaston
kuvalehti" (A-sarja), „Lasten kuvalehti", „Kylä-
kirjasto" ja „Nuorten nuija". — Yhdistyk-
siä ja seuroja: Keski-Suomen nuorisoseura,

Keski-Suomen eläinsuojelusyhdistys, K.,-Suomen
maanviljelysseura, Kauppalaisseura, Työväen-yh-
distys, Raittiuden ystävien paikallisyhdistys. Jy-
väskylän puutarhayhdistys. Vapaaehtoinen palo-

kunta. Jyväskylän teknillinen seura, Päijänteen
purjehdusseura. Jyväskylän metsästyksen-hoito-

yhdistys, N. M. K. Y:n ja N. N. K. Y:n paikal-

lisosastot. Jyväskylän kauppiasyhdistys, K.-Suo-
men hippos-yhdistys, K.-Suomen hevosjalostusyh-

distyksen liitto. Kuuromykkäin auttajayhdistys,

„Lasten ystävät". Suomen naisyhdistyksen haara-

osasto. Jyväskylän naisseura, Martta-yhdistyk-
sen haaraosasto. Kasvatusopillinen yhdistys,

useita urheilu-yhdistyksiä y. m. y. m. (puolue-,

ammatti-, y. m. s. yhdistysten kanssa kaikkiaan

48). — Pankkeja: Säästöpankki (varat 1908

yhteensä Smk. 3,559,461 :—), Suomen pankin. Suo-

men yhdyspankin, Kansallis-osakepankin ja Poli-

joismaiden osakepankin haarakonttorit. — Sata-

man tulot (1910) Smk. 7,471:38, tuulaakitulot

Smk. 3,337:40; tullikamarin kanto Smk.
197,039:39. — Purjehduskautena 1910 satamassa

50. III. Painettu «/iqH.

kävi 55 höyryalusta, joiden kattilain tulipinta
teki yhteensä 1,179 m*. Paikallista liikettä vä-
littää, lukuisaa rahti- ja hinaajalaivajoukkoa lu-

kuunottamatta, 10 matkustajahöyrylaivaa (kul-

jettavat myös rahtitavaraa), joitten yhteenlas-
kettu kantavuus on n. 492,5 tonnia. Kesäisin
laivaliike yli koko Päijänteen ja Vesijärvelle asti.

— Jyväskylän rautatieasema (III: n luokan) on
78 km: n päässä Haapamäeltä, jossa Jyväskylän
rata haarautuu Vaasan radasta; matka Helsin-
kiin 379 km. Asemalle saapui 1908 28,195 ton-
nia rahtitavaraa, josta suurimmat määrät olivat
halkoja 13,646 ton., lankkuja, lautoja ja muuta
puutavaraa 2,452 ton., paperiteollisuuden tuot-
teita 1,939 ton., jauhoja ja ryynejä 1,066 ton. sekä
maitoa 646 ton. Aseman vienti oli sam. v. 7,722
ton., josta huomattavimmat määrät olivat: jauhoja
ja ryynejä 2,342 ton., paperiteollisuudentuotteita

1,922 ton., hirsiä, lankkuja, lautoja ja muuta
puutavaraa 726 ton., kiviä, kalkkia y. m. s. 280
ton., öljyä, tervaa ja valaistustarpeita 242 ton.,

lihaa 151 ton. sekä maitoa 93 ton. j. n. e. —
Teollisuuslaitoksia: lakki-, kravatti- ja
hansikastehdas (omist. A. Fredrikson), rinkeliteh-

das (omist. R. Ruth), oluttehdas (parhaillaan hää-
dön alaisena, omist. Jyväskylä bryggeri a.-b.),

osuusmeijeri, kaupungin sähkötehdas, hautakivi-

veistämö (omist. V. Mikkilä), paloruiskutehdas
(omist. H. Toivola & poika) ja joukko virvoitus-

juomatehtaita sekä aivan kaupungin äärellä Kan-
kaan paperitehdas (ks. t.) ja Tourulan nahkateh-
das.

Luonnonnähtävyyksistä mainittakoon kaupun-
gin luoteispuolella oleva korkea „Harju" 1. „Syr-

jänharju", jonka tornista on erittäin ihana näkö-

ala kaikkialle yli ympäristön. Kaupunki itses-

sään tekee kesä-aikaan varsin viehättävän vaiku-

tuksen, jolloin esim. laivalla saavuttaessa voi

koko puidenpeittämästä kaupungista huomata tus-

kin muuta kuin rannalla olevat talorivit. Kolmi-
sen km kaupungin lounaispuolella on korkea Ron-
ninmäki (oikeammin Roninmäki) ; se on koko

Lyseo ja osa uutta kaupunkia.
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Keski-Suomen korkeimpia vuoria (227 m yi. me-
renp.) ; sen rinteellä on huomattavissa geologi-

sesti merkillinen rantatörmä n. 200 m merenp.

yläp. ; sitä pidetään jääkauden jälkeisen jäämeren
jättämänä.
Etukaupungin tapaisia Jyväskylällä on kaksi,

toinen n. s. ,,Mäkmatinmäki" aivan ääressä länsi-

puolella ja toinen, „Taulumäki", n. 1 km päässä
pohjoiseen päin.

Historia. Kaupungin perustamista Jyväs-

kylän kappeliin alettiin erikoisella innolla har-

rastaa 1830-luvun alussa; asian silloisiksi huo-

mattaviksi ajajiksi mainitaan m. m. kappelin

alueella Oravisaaren kylässä asuva vapaaherra
K. Kr. Eosenbröijer, joka kuului myöskin siihen

senaatin asettamaan valiokuntaan, jonka toimena
oli kaupungin asemapaikan määrääminen. Valio-

kunta, jonka muina jäseninä olivat m. m. Vaasan
ja Hämeen läänin maaherrat, päätti kaupungin
rakennettavaksi Jyväskylän kirkonkylässä ole-

valle vanhalle markkinapaikalle; tämän päätöksen
senaatti hyväksyi ja uuden kaupungin asema-
kaava allekirjoitettiin Helsingin keis. inten-

denttikonttorissa 11 p. helmik. 1837. Julistuksen

kaupungin perustamisesta antoi keisari Nikolai I

Pietarisssa 10 p. maalisk. sam. v. Uuden ar-

vonsa merkiksi kaupunki sai vaakunan 1839.

Ensimäinen järjestysoikeuden istunto pidettiin

15 p. jouluk. 1837. Oikeudenhoidollisesti kaupunki
kuului suorastaan Laukaan kihlakuntaan, kun-
nes se sai oman raastuvanoikeuden ja maistraa-
tin 1861; ensimäinen pormestari sai nimityk-
sensä 1862. Jo perustettaessa määrättiin kau-
punki piirilääkärin asuinpaikaksi; oma kau-
punginlääkäri nimitettiin 1861. Apteekki sijaitsi

paikkakunnalla jo ennen kaupungin perustamista.
Sairaalan perustamisesta annettiin arm. määräys
9 p. huhtik. 1850 ja sam. v:n syyskuussa se

jo avattiin käytäntöä varten. Postitoimisto siir-

rettiin Laukaasta Jyväskylään 1841. — Kau-
pungin niin henkisten kuin aineellistenkin rien-

tojen etevimpänä ja innokkaimpana johtajana
mainittakoon kaupungin alkuvaiheitten ajoilta

piirilääkäri W. S. Schildt (ks. t.). Hänen toi-

mestaan perustettiin m. m. säästöpankki (1842),
suomenkielinen ylä-alkeiskoulu (1858), jo.sta sit-

temmin tuli lyseo, Jyväskylän suomalainen kir-

jallisuudenseura y. m., hän herätti myös tunne-
tun Jyväskylän yliopisto-aatteen ja perusti
pohjarahaston sitä varten. — V. 1874 perustet-
tiin Jyväskylässä Kansanvalistusseura, josta sit-

temmin on tullut tunnettu suomalaisen sivistyk-
sen tuki. V. 1881 pidettiin kaupungissa Kansan-
valistu.sseuran juhlalaulajai.set ja 1884 maamme
ensimäinen varsinainen laulu- ja soittojuhla. —
Jyväskj'lä pääsi Päijänteen kanssa suoranaiseen
kulkuyhteyteen, kun Jyvä.sjärvestä juokseva Äijä-
länjoki pfrattiin kulkukelpoiseksi väyläksi 1840.
Säännöllinen höyrylaivaliike on ollut v:sta 1856
alkaen. — Rautatieverkon yhteyteen kaupunki
joutui Jyväskylän radan (ks. t.) valmistuessa
1897.

Kirkollisesti kaupunki muodo.staa oman
kirkkoherrakunnan, joka erotettiin yhdistetystä
maa- ja kaupunkisourakTinna.sta keis. käskykir-
jeellä **/» 1875. Kirkko (tiilestä) valmistui 1880.

2. J:n maalaiskunta (siihen luettuna
Toivakan kunta), Vaasan 1., Laukaan kihlak.,
Petäjäveden-Jyväskylän-Toivakan nimismiesp.

;

pinta-ala 744,4 km^ joista viljeltyä maata 9,897
ha (1901) ; maatilojen lukumäärä 253, manttaali-
määrä 31"/42. talonsavuja 225, torpansavuja 413
ja muita savuja 1,494 (1907). 11,312 as. (1909),
miltei kaikki suomenkielisiä. Kansakouluja 11

(15 opett.).

3. J:n maaseurakunta, konsistorillinen,

Porvoon hiippak., Jyväskylän rovastik. ; maini-
taan Laukaan rukoushuonekuntana jo ainakin
1600; tuli kappeliksi 1693, sai kuitenkin vasta
1787 oman kappalaisen, erotettiin Laukaasta
yhteisenä maa- ja kaupunkiseurakuntana omaksi
kirkkoherrakunnaksi keis. käskykirjeellä ^/n 1856

;

siitä erosi kaupunkiseurak. 1875. Seurakun-
nasta erosi Petäjäveden kappeli omaksi kkhra-
kunnaksi 1867 ja Toivakan kappeli 1909. Kirkko,
puinen, rakennettiin 1883-85.

[A. L. Nyman, „Muinaismuistoja Laukaan
kihlakunnasta" (Muinaism.-yhd. aikak. V siv.

234 ja seur.) ; Hannes Wegelius, „Keski-Suomi"
(Suomen matkailijayhd. vuosikirja 1899, siv.

45-54.).] L. E-nen.
Jyväskylän rata, Haapamäen asemalta, (Vaa-

san radalla) Jyväskylän kautta Suolahteen kul-

keva rautatie, pituus 119,84 km; korkein kohta
(186,83 m yi. merenp.) on Asunnan ja Petäjä-
veden asemien välillä lähellä Huttulan pysäkkiä;
10 asemaa ja 6 pysäkkiä, suurempia kaarisil-

toja 3. Radan asemille saapui 1909 135,245 ja
lähti 135,152 matkustajaa; saapui 49,455 tonnia
ja lähetettiin 60,027 tonnia tavaraa. — Radan
rakentaminen päätettiin v:n 1894 valtiopäivillä;

rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 1895 ; Haapa-
mäen-Jyväskylän rataosa avattiin väliaikaiselle

liikenteelle 1896 ja yleiselle liikenteelle 1 p.

marrask. 1897, Jyväskylän-Suolahden rataosa
avattiin yleiselle liikenteelle 1 p. marrask. 1898;
v:n 1898 loppuun oli ratarakennukseen käytetty
kaikkiaan 8,175,423:68 mk ja tilinpäätöstä teh-

täessä 1900 8,351,000:— mk. (=69,684:58 mk.
1 km:iä kohti). — Matka Helsingistä Suolahteen
421 km. Jyväskylään 379 km. — Suolahdesta
kulkee 9,25 km pitkä kapearaiteinen (yksityinen)

rautatie Äänekoskelle. //. E-nen.

Jjrväskylän rovastikunta käsittää Jyväsky-
län maaseurakunnan. Jyväskylän kaupungin, Toi-

vakan, Laukaan, Sumiaisten, Saarijärven, Pylkön-
mäen, Karstulan, Uuraisten, Viitasaaren, Kongin-
kankaan, Pihtiputaan ja Kivijärven kirkkoherra-
kunnat. Porvoon hiippakuntaa. K. S.

Jyväskylän tuomiokunta käsittää Jyväs-
kylän ja Petäjäveden, Virtain ja Ätsärin, Keu-
ruun, Pihlajaveden ja Multian käräjäkunnat.
Vaasan hovioikeuden alainen. K. S.

Jyvöälaksi, isonpuoleinen kylä (lähes 50 taloa)

Vienan-Karjalassa, Uhtuan kunnassa, Ylä-Kuitti-

järven itäpään pohjoisella rannalla, sen jaKeski-
Kuittijärvestä länteen pistävän pitkän lahden
välisellil kapealla kannak.sella, n. 15 km Uhtualta
(suorin tein) lounaaseen (vesitse 20 km), 30 km
Vuokkiniemeltä itäkoilliseen, tärkeällä liikepai-

kalla sekä erittäin vilkasliikkeisen kesäisen vene-

kulkuväylän että ikivanhan talvisen valtatien

varrella; paljon käytetty pysähdys- ja maja-
paikka (m. m. Lönnrot majaili kylässä viidennellä

ja kuudennella runonkeruumatkallaan 1834 ja

1835, sekä M. A. Castron 1839). — Rukoushuone
(n. s. ,,tsässöynä"). — [I. K. Inha, „Kalevalan
laulumailta" (siv. 12-18, 46-54).] L. E-nen.
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Jäderin [jederVn], Edvard (s. 1852), ruots.

geodeetti. Oltuaan m. m. amanuenssina ja apu-
astronomina Tukholmassa ja Upsalassa vv.

1870-78 hänet 1878 nimitettiin Tukholman tek-

nillisen korkeakoulun geodesian ja topografian
lehtoriksi. J. johti ruotsalaista osaa ehdotta-

missaan Huippuvuorten astemittaustöissä vv.

1899-1900. J:n keksimä menetelmä käyttää lan-

koja erinäisistä terässeoksista baasismittaukseen
on herättänji; suurta huomiota ja on se tarkkuu-
tensa ja nopeutensa takia otettu käytäntöön uu-
demmissa astemittauksissa, kuten Huippuvuorilla
ja Etelä-Afrikassa. E. R.

Jäger (Jffiger) [jegsrj, Gustav (s. 1832),

saks. luonnontutkija ja hygienikko, tunnettu etu-

päässä n. s. normaali-vaatteuksen eli jägeriaanisen
vaatteuksen innokkaana puoltajana. J. piti näet
kaikkia kasvimaailmasta saatuja vaateaineita ter-

veydelle haitallisina suosittaen sen sijaan käy-
tettäväksi ainoastaan villasta valmistettuja kan-
kaita yksin alusvaatteiksikin. Hänen teoksistaan

mainittakoon „Mein System" (1885). M. 0-B.

Jäger [jegsrj, Oskar (s. 1830), saks. histo-

rioitsija ja pedagogi. Toiminut opettajana useissa

eri lukioissa sekä johtajana Friedrich-Wilhelm
lukiossa Kölnissä. V:sta 1901 kasvatusopin pro-

fessorina Bonnissa. Julkaissut m. m. ,,Geschichte

der Römer" ja „Gesehichte der Griechen", joista

on ilmestynyt useita painoksia, „Die punischen
Kriege, nach den Quellen erzählt" sekä useita

yleistä historiaa käsitteleviä teoksia. Historian-
opetuksen metodiikkaa käsittelee hänen teoksensa
„Didaktik und Methodik des Geschichtsunter-
richts (2:nen pain. 1904), yleisiä koulu- ja opetus-

kysymyksiä ,,Gymnasium und Realschule erster

Ordnung" (1871), „Aus der Praxis" (I 1883, 2:nen
pain. 1885; II 1897, 2:nen pain. 1901).

O. M-e.

Jägerhorn fjegerhurnj, vanha suom. aatelis-

suku, jonka väitetään jo Eerik Pyhän mukana
tulleen Suomeen. Sille kuului jo keskiajalla Spuu-
rilan ja Isonkylän kartanot Paimiossa ja Naan-
talissa, ja suku jakautui molempien kartanoiden
nimisiin haaroihin. J.-suvulla on ollut huomat-
tavampia edustajia ainoastaan Spuurilan haa-

rasta

1. Georg Henrik J. (1747-1826), soturi,

tuli 1775 luutnantiksi, oli Brahelinnan sota-

koulussa opettajana, majuriksi 1786; oli vv.

1788-90 sodassa etevimpiä päälliköitä, laati sota-

suunnitelmat vv:n 1789 ja 1790 retkille, otti

vaikuttavasti osaa Porrassalmen ja Parkunmäen
taisteluihin 1789, yllätti seur. v. venäläiset 15 p.

huhtik. pakottaen heidät peräytymään Partakos-
kelta ja Kärnäkoskelta. Sodassa osoittamansa
kunnon johdosta korotettiin J., joka pysyi eril-

lään Anjalan liiton ja itsenäisyysmiesten veh-

keistä, 1789 everstiluutnantiksi ja 1790 Karjalan
rakuunain everstiksi. Rauhan tultua J. oli Suo-

men sotaväen ylipäällikön apulaisena ja 1791-93

Haapaniemen sotakoulun johtajana, sekä ku-

ningasta kohdanneen murhayrityksen jälkeen tä-

män kuolemaan asti Suomen ylimpänä komen-
tajana, tuli 1799 kenraalimajuriksi ja 1800 Savon
rykmentin päälliköksi; siirtyi 1804 Ruotsiin,

jossa 1808 kenraaliluutnantiksi ylennettynä oli

jonkun aikaa Tukholmaan sijoitetun sotaväen
päällikkönä.

2. Johan Anders J. (1757-1825), Suo-

J. A. Jägerhorn.

men itsenäisyyden harrastaja, tuli 1775 korne-
tiksi Karjalan rakuunoissa, sittemmin kaptee-

niksi Uudenmaan ra-

kuunarykmentissä, maju-
riksi ja yliajutantiksi

;

joutui aikaisin läheiseen

tuttavuuteen Yrjö Maunu
Sprengtportenin kanssa,
toimi opettajana tämän
sotakoulussa Brahelin-
nassa ja oli Sprengtpor-
tenin esittämän itsenäi-

syystuuman innokkaim-
pia kannattajia. Lahjak-
kaana ja toimeliaana
miehenä J. jo nuorena
saavutti suuren vaiku-
tusvallan Suomen upsee-
riston keskuudessa ja

toimi 1780-luvulla Suo-
men upseerien ja aatelismiesten keskuuteen synty-
neen Valhalla-liiton johtajana koettaen herättää
sen jäsenissä nurjaa mieltä hallitusta vastaan.
Sprengtportenin siirryttyä 1786 Venäjälle J. oli

itsenäisyysmiesten varsinaisena johtajana Suo-
messa. Kun sota oli syttynyt 1788 ja yleinen
tyytymättömyys vallitsi upseerien keskuudessa,
oli J:n mielestä tullut otollinen hetki ryhtyä
toimimaan itsenäisyysaatteen toteuttamiseksi. Hä-
nen kehoituksestaan sepitettiin elok. 9 p. n. s.

Liikalan kirje (ks. t.), jonka kenraali K. G.
Armfelt ja kuusi muuta upseeria allekirjoittivat

ja jossa Venäjän keisarinnalle ehdotettiin sodan
lopettamista. Kirjeen perille vieminen uskottiin

J:lle, joka Pietariin saavuttuansa sen lisäksi

omin valloin esitti itsenäisyystuuman ja pyysi
Venäjän hallituksen kannatusta sen toteuttami-
seksi. Saatuaan keisarinnalta epämääräisen vas-

tauksen J. saapui 23 p. elok. Anjalaan, jossa

kapinalliset upseerit vähää ennen olivat tehneet

Anjalan liiton (ks. t.). Mutta suurin osa Anjalan
liiton jäsenistä halusi vain rauhaa ja valtio-

päiviä eikä hyväksynyt J:n toimia itsenäisyys-

tuuman perilleajamiseksi, niin että J. ei voinut

armeiassa saada mitään aikaan. Toiselta puolen
hän taas ei ollut tyytyväinen Venäjän hallituk-

sen antamiin epämääräisiin vakuutuksiin, ja
joutui tämän vuoksi epäsopuun Sprengtportenin
kanssa, joka puolestansa moitti ystäviänsä toi-

mettomuudesta. Anjalan liiton hajottua J. aset-

tui Brahelinnan kartanoon Savossa ja muodosti
eräiden sikäläisten tilanomistajain kanssa liiton,

jonka piti Venäjän keisarinnan turvissa saada
toimeen Suomen itsenäisyys. Tämän jälkeen J:lla

ei enää ollut tilaisuutta jatkaa vehkeilyjänsä

Suomessa. Marrask. alussa 1788 hän sai käskyn
lähteä virantoimitukseen Ruotsin puolelle, mutta
katsoi viisaammaksi paeta Venäjälle. Ruvettuaan
everstiluutnanttina Venäjän sotapalvelukseen hän
otti 1789 osaa venäläisten sotaretkeen Savossa;

sam. V. Ruotsin sotakollegio tuomitsi hänen me-
nettämään henkensä, aatelisarvonsa ja omaisuu-
tensa. Värälän rauhan jälkeen hänen täytyi pois-

tua Venäjältä, minkä jälkeen hänen sanotaan
jonkun aikaa oleskelleen Lontoossa; palasi 1808-

1809 sodanaikana Suomeen ja oli mukana Por-

voon valtiopäivillä. Jätti siihen aikaan keisari

Aleksanterille valmistamansa varsin huomatta-

van ehdotuksen uudeksi perussäännöksi Suomelle.
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Jäkälät — 1. Leptogium scotinumin poikkileikattu yhtenäinen sekovarsi. — 2. Sticta fuliginosan kerrok-
sikkaan sekovarren poikkileikkaus, o jlempi kuorikerros, g gonidikerros, m ydinkerros, u alempi kuoriker-

ros, r hapsijuuri. — 3. Kerroksikkaan sekovarren ja itiölavan poikkileikkaus. — 4. Itävä jäkälänitiö («),

jonka iturihma on alkanut ympäröidä levää. — S. Sinivihreä levarihma (g), jonka jmpärille haaraiset
sienirihmat (^i) alkavat kietoutua. — 6. Yksisoluinen levä (g) sienirihmojen (h) ympäröimänä.

Tuli lokak. 1809 asetetun Suomen asiain komis-

sionin jäseneksi, mutta ei saavuttanut mitään
vaikutusta asiain menoon. [Yrjö Koskinen,
„Y. M. Sprengtportenista", K. K. Tigerstedtin

kirjoitukset Y. M. Sprengtportenista Finsk Tid-

skriftissä IV-VII, IX, XIII, E. G. Palman, „J. A.
Jägerhornin v. 1809 Suomelle ehdottama uusi

perussääntö" (Hist. arkisto VIII).] J. F.

3. Fredrik Adolf J. (1760-1817), edellisen

veli; sotilas, tuli 1777 vänrikiksi Savon rykment-
tiin, 1799 everstiksi ja 1801 erään pestatun ryk-

mentin (n. s. ,,Jägerhornin rykmentin") päälli-

köksi. Sodan syttyessä 1808 J. oli Viaporin lin-

naväessä. Hän saavutti suuren vaikutusvallan
linnan komentajaan Cronstedtiin ja etupäässä hä-

nen syykseen on pantu Viaporin antautuminen.
Sodan loputtua hän oli 1810-12 Heinolan läänin
maaherrana.
Jägeriaani, henkilL», joka käyttää Jägerin n. s.

normaalivaatteusta; vrt. J ä g e r, Gustav.
Jägersdorf ks. G r o s s-J ägersdorf.
Jähdyspohja, kylä ja höyrylaivalaituri sa-

mannimisessä Vaskiveden pohjukassa Virroilla.

Jähmähame ks. Puku.
Jähns [jensj, Friedrich Wilhelm (1809-

88), saks. laulunopettaja ja musiikkikirjailija.

Johti 1845-70 omaa kuoroansa Berliinissä. Jul-

kaisi Weberin elämäkerran (1873) ja luovutti sit-

temmin Berliinin kunink. kirjastoon laajan koko-
elman Weberin elämää ja sävellystyötä koskevia
aineksia. 7. K.
Jäkkärä ks. G n a p h a 1 i u m.
Jäktaaki, aluksen raaka- tai muuhun pyörö-

puuhun kiinnitetty rautapuikko tai puurima, jo-

hon purje nidotaan kiinni. F. W. L.

Jäkälämuru, s o r e d i o, jäkälän sekovarren
pinnalla tavattavia harmaita murenia, joiden
avulla nämä kasvit kasvullisesti lisääntyvät. J:t

syntyvät sekovarren gonidiokerroksessa siten,

että yksityisten gonidioitten t. gonidioryhmien
ympärille kietoutuu hyyfejä. Gonidioitten ja-

kaantuessa j. yhä kasvaa, kunnes sekovarren sitä

peittävä kuorikerros ratkee ja j. pääsee vapau-
teen ja saattaa kasvaa uudeksi sekovarreksi.

J. A. W.
Jäkälät (Ldchenes), itiökasveja, joita pää-

asiassa Sch\vendenerin 1869 julkaisemien tutki-

musten perustuksella pidetään sienen ja levän

muodostamina kaksoisolioina. Jäkälä-sieni on ko-

telomaljainen tai -pulloinen kotelosieni fAscoZic/ie-

nes), harvoin (tropiikeissa) itiökantainen (Basi-

diolichenes), levä useimmin yksisoluinen viher- t.

sinilevä, harvemmin rihmamainen sinilevä. Siitä

huolimatta j. tuskin milloinkaan muistuttavat
kumpaakaan komponenttiaan. J:n sekovarsi

esiintyy kolmessa päämuodossa, joita kuitenkin
lukuisat välimuodot yhdistävät toisiinsa. Yksin-
kertaisin on rupimainen sekovarsi, joka lit-

teänä koko alapinnallaan kiinnittyy alustaansa

(kiveen, kaarnaan). Reunat eivät kohoa lehtimäi-

siksi liuskoiksi, kasvu tapahtuu reunassa keskus-

tan vähitellen kuollessa. Lehtimäinen seko-

varsi eroaa edellisestä sen kautta, että reunat ovat

vapaat muodostaen usein lehtimäisiä liuskoja.

Usein kasvavat myös ainoastaan määrätyt rajoi-

tetut kohdat kiinni alustaan. Pensasmainen
sekovarsi kiinnittyy ainoastaan kapealla tyvellään

alustaan. Se on usein monihaarainen, asento

pysty tai riippuva. Sekovarressa saattavat levä-

solut (gonidiot) olla tasaisesti hajaantuneina sieni-

rihmojen seassa (homeomeerinen sekovarsi) tai olla

kokoontuneina erityiseksi kerrokseksi (heteromee-

rinen sekovarsi). Jälkimäisessä tapauksessa muo-
dostavat sienirihmat pinnalle tiheämmän kuori-
k e r r o k s en, jotavastoin tämän sisäpuolella oleva

ydinkerros on höllää rihmastoa. Äsken-
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mainittujen välissä sijaitsee gonidiokerros. Ala-
puolella sienirihmat yhtyvät pieniksi kimpuiksi
(rhiziineiksi), jotka tunkeutuvat alustaan kiin-

nittäen sekovarren siihen. — J:issä sieni ja levä

elävät symbioosissa (ks. t.). Sieni imee alustasta
epäorgaanista ravintoa, josta leväkin saa osansa,
tämä taasen yhteyttää myös sienen hyväksi ilman
hiilihappoa. — Lisääntyminen tapahtuu itiöitten,

jäkälämurujen (ks. t.) tai emäkasvista satunnai-
sesti irtaantuneitten palasien avulla. Ensinmai-
nitut syntyvät kuten kotelosienillä vapaan solu-

muodostuksen kautta itiökoteloihin, jotka yhdessä
lisärihmojen kanssa muodostavat erityisen itiö-

lavakerroksen. Tämä sijaitsee joko leveissä, avo-

naisissa, eri värinsä kautta sekovarresta esiin-

tyvissä kotelomalj oissa (apothecium) tai enemmän
tai vähemmän suljetuissa, päältäpäin mustilta pis-

teiltä näyttävissä kotelopulloissa (perithecium).

J., n. 20,000 lajia ja muotoa, jotka ovat levin-

neet yli koko maanpallon, tunkeutuvat korkeam-
malle pohjoiseen ja vuorille kuin mitkään muut
kasvielimistöt. Ne esiintyvät puun kuorella tai

paljaalla kuivuneella puulla, sileällä kivellä vaa-
tivaisemmille kasveille kasvupaikkaa valmistaen,

maassa sammalten välissä tahi paljastuneella

maaperällä, kosteilla kallioseinämillä, joskus ve-

dessäkin. Kuolematta ne saattavat täydellisesti

kuivua, ne kestävät kovimpia pakkasia. J. eivät

sisällä tärkkelystä, sen sijaan tälle lähisukuista

jäkälätärkkelystä, karvaita ja väriaineita, jonka
vuoksi eräitä lajeja käytetäänkin, varsinkin po-

rojen, mutta joskus myös lehmien ja katovuosien
sattuessa myös ihmisten ravinnoksi, alkoholin ja

ravitsevan lääkkeen valmistukseen ja kansan-
omaisessa värjäyksessä. J. A. W.
Jäkäläviina. Muutamissa jäkälissä, esim. tav.

islannin-jäkälässä (Cetraria islandica) on tärk-

kelyksen kaltainen aine, likeniini, jota voi muut-
taa sokeriksi ja siis saada käymään. Siitä käy-
misen ja tislaamisen kautta valmistettua viinaa

nimitetään j:ksi. Edv. Ej.

Jäljennyskone ks. Jäljennyspainin.
Jäljennyspainin 1. kopiopainin, yksin-

kertainen ruuvikone, jolla liiketoimistoissa me-
nevät kirjeet jäljennetään silkkipaperilehtiseen,

n. s. jäljennyskirjaan. Tähän käytetään
tavallisesti erityistä mustetta (ks. t.) tahi kir-

joituskoneen kirjoitusta. Viime aikoina on ra-

kennettu useita muita jäljennyskoneita,

I ^
Jäljennyskone.

joilla jäljennöksiä saadaan hyvin nopeasti. Kir-

joituskoneellakin saadaan ohutta paperia ja ohuita

kalkiolehtisiä välissä käyttäen useita jäljen-

nöksiä rinnan pääkirjoituksen kanssa. Kirjoitus-

koneella (ja välittömästi teräskynälläkin) voi-

daan ohueen vahapaperiin tehdä lävistetty malli-

kirjoitus, jolla sitten monistuskoneessa voidaan
lyhyessä ajassa ottaa suuri joukko jäljennöksiä.

(V. V-la.)

Jäljennös 1. kopio, asiakirja, joka toistaa
jonkun muun asiakirjan sisällyksen. Lukuunotta-
matta siihen oikeutetun viranomaisen todistamia
julkisten asiakirjain jäljennöksiä, ei jäljen-

nöksillä, vaikkapa ne olisivatkin oikeiksi todis-

tetut, yleensä ole samaa todistusvoimaa kuin
alkuperäisellä asiakirjalla. Niinpä lausuu jäljen-

nösten käyttämisestä oikeudenkäynnissä Oikeu-
denkäymiskaaren 14 luvun 4 § sen säännön,
että ,,kaikki jäljennökset todistuksista, joita esiin

tuodaan, pitää olla joko Oikeuden käskyläisten
tahi muiden uskottavain miesten vahvistamat kai-

kin kohdin yhtäläisiksi kuin pääkirjat; ja pää-
kirjat ovat kuitenkin nähtäviksi tuotavat, jos

Oikeus tahi vastapuoli sitä vaatii". O. K:nen.
Jäljittely ks. Imitatsioni.
Jälkeenelokorkovakuutus ks. Elinkorko-

vakuutus.
Jälkeenjääneiden vakuutus ks. L e s k i e n ja

orpojen vakuutus.
Jälkeiset, yhteinen nimitys niille sikiöön kuu-

luville muodostumille (istukka siihen liittyvine

sikiönkalvoineen), jotka synnytyksen jälkeen ir-

roittuvat kohdusta ja työntäytyvät pois äidin
ruumiista. (M. 0-B.)

Jälkeisten jäänninen. Tapahtuu tuontuosta-
kin, että jälkeiset (ks. t.), joitten vähän jälkeen
sikiön syntymisen pitäisi kohdun lihasten kou-
ristumisen vaikutuksesta poistua äidin ruumiista,
eivät irtaannu, seikka, joka vaatii asianomaista
lääkärinapua. (M. 0-B.)

Jälkeläiset 1. descendentit ovat jonkun
henkilön alenevaa polvea olevat sukulaiset, ku-
ten lapset, lastenlapset, näitten lapset j. n. e.,

vastakohtana saman henkilön ylenevää polvea
oleville sukulaisille eli ascendenteille, joita

ovat vanhemmat, näiden vanhemmat j.n. e.

(L. Cg.)

Jälkiarvo (saks. Nachwert), metsät., on se

arvo, mikä pääomalla on määrättyjen vuosien
kuluttua. Lasketaan kaavalle K-k.l,op>i, jossa

k on pääoman nykyarvo, p on prosentti ja w
tarkoittaa vuosia. Tulee kysymykseeen metsän-
arvonlaskussa. A. C.

Jälkihakkaus, siemennyksen tapahduttua toi-

mitettavia hakkauksia, joista siemenpuut pois-

tetaan. Viimeinen niistä käy päätehakkauksen
nimellä. A. C.

Jälkihoito, jonkun taudin erikoishoidon jäl-

keen usein vielä tarvittava joko paikallinen hoito

tahi myöskin yleishoito toipumisen ja yleisen

vaurastumisen saavuttamiseksi.

Jälki-indossamentti, maksettavaksi joutuneen
vekselin indossamentti (ks. t.).

Jälkijoukko ks. Takajoukko.
Jälkikaihi (cataracta secundaria), kaihioperat-

sionin jälkeen usein tavattavat läpinäkymättö-
mät osat silmänmykiön koteloa ja itse mykiötä-
kin, mitkä eivät ole tulleet operatsionissa pois-

tetuiksi, siten häiriten näköä. (M. 0-B.)

Jälkikaira ks. Kaira.
Jälkikasvi, jonkun viljelyskasvin jälkeen sa-

malla paikalla kasvava kasvi.

Jälkilypsy, varsinaisen lypsämisen eli uta-

reiden tyhjentämisen jälkeen tapahtuva tarkistus-
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lypsy, jossa samalla utareita eri tavoin käsitel-

lään.

JälkipaixLos ks. Omistusoikeus.
Jälkiparvi, parvi työmehiläisiä, jotka halua-

vat vielä esiparven lähdön jälkeen muodostaa
uuden yhteiskunnan ja siitä syystä estävät äsken-

mainitun parven lähdön jälkeen kennostaan en-

siksi vapautuneen kuningattaren tappamasta ken-

noissa vielä olevat siskonsa ja lentävät sen

kanssa ulos. J. lähtee tavallisesti n. 9: ntenä vuoro-

kautena esiparven lähdöstä, välittämättä päivän

ajasta ja ilman laadusta. Se lentää usein kauas

pesä-stä, on vilkasliikkeinen ja vaikea ottaa

kiinni. Tavallisesti l:n j:n tultua parveilu lop-

puu ja mehiläiset surmaavat ylimääräiset ku-

ningattaret ja tuovat ne kuolleina lentolaudalle.

Jos useampia j:ia tulee, seuraavat ne toisiaan

n. 1-2 vuorokauden väliajoilla. Ne ovat itsekseen

pidettyinä arvottoman pieniä, mutta yhdistet-

tyinä arvokkaita. Tavallisesti on j:issa useam-

pia kuningattaria, jotka voidaan panna pieniin

pesiin ja jakaa parvesta työmehiläisiä yhtä paljo

kullekin. Kun kuningatar on hedelmöittynyt ja

ruvennut munimaan, pannaan se suuriin yhteis-

kuntiin mehiläisineen päivineen jatkamaan mu-
nintaansa. Yleensä pienet j:t estetään kokonaan
tulemasta. A. M.

Jälkipoltot, kipuja tuottavat kohdun kouris-

tumiset jälkeistenkin lähdettyä. J. eivät ole vaa-

ralliset; ensisynnyttäjillä ne kuitenkin saattavat

joskus olla niin kovat ja kiusalliset, että vaa-

tivat lääkärin apua. (M. 0-B.)

Jälkiruoka 1. desääri (ks. t.) , varsinaisen

jykevän ruuan jälkeen ja aterian lopuksi syötävä
makea ruoka.

Jälkisilmu ks. Silmu.
Jälkisoitto ks. Loppusoitto.
Jälkisyntyinen (lat. poathumus), isän kuole-

man jälkeen syntynyt.

Jälkisäädös ks. Testamentti.
Jälkisäädöslahjoitus 1. legaatti (lat. le-

gä'tum) oli muinaisilla roomalaisilla testamen-
tillinen määräys, jota perinnönsaajan oli noudat-
taminen, kun taas fideicommissum (ks.

Fideikomissi) alkuaan sisälsi ainoastaan
perillisille lausutun toivomuksen. Legaatti oli

tehtävä vissillä määrätyllä tavalla ja sen suu-
ruuteen nähden oli rajoituksia olemassa. Nyky-
aikaisessa oikeudessa käytetään tätä sanaa (saks.

Vcrmächtnis) yleensä merkitsemään perinnön-
jättäjän tekemää testamentillista määräystä,
jonka mukaan määrätty hänen jäämistöönsä kuu-
luva omaisuus on annettava jollekin määrätylle
henkilölle. J. sisältää siis määräyksen erikois-

1. singulaarisuksessionista eikä tuota legataarille
mitään oikeutta päästä osalliseksi kuolinpesän
hallinno.sta. [Chydenius, „Lärobok i finsk arfa-

och testamentsrätt" (1910).] O. K:nen.
Jälkitislaatti, alkoholin valmistuksessa tisla-

tessa alkoholin jälkeen haihtuva aine (sikuna-
öljy) : siitä valmistetaan m. m. amylialkoholia.

S. V. E.
Jälkivaali (täytevaali), yksityistapauksellinen

edustajanvaali, joka useitten maitten oikeuden
mukaan tulee toimitettavaksi, milloin jokin edus-
taja on kuollut, toimestaan vapautettu tai muu-
ten joutunut eduskunnasta pois, joten edustajan-
paikka jää avoimeksi. Suomessa saattaa jälki-

vaali tulla kysymykseen ainoastaan Lapin vaali-

piirissä (Vaalilain 67 §; vrt. Valtiopäiväjärjes-

tyksen 22 §) . ks. E d u s t a j a n V a a 1 i. R. E.

Jälkivaatimus, tavaran lähettäminen vastaan-
ottajalle sillä ehdolla, että tämä saa tavaran vain

siinä tapauksessa, että hän tavaran kuljettajalle

tai välittäjälle suorittaa maksun itse tavarasta,

rahdista, tullikustannuksista y. m. ; se summa,
mikä tavaran vastaanottajan ennen tavaran saa-

mista on suoritettava. Suomen valtion rauta-

teillä otetaan tavara jälkivaatimuksella kulje-

tettavaksi, jos se on pantu tarkoituksenmukai-
seen ja asemapäällikön tahi muun viranomaisen
hyväksymään päällystään. Vastaanottajan on
silloin, ennenkuin hän saa tavaran, suoritettava

maksu vastaanottoasemalla. Tältä asemalta lä-

hetetään rahat lähetysasemalle, joka toimittaa ne
tavaran lähettäjälle, vrt. Postietuanti.

(O. K:nen.)
Jälkivirta ks. Sähköinduktsioni.
Jälkivuoto, verenvuoto, joka ilmenee esim.

haavassa sen jälkeen kuin veren tyrehdyttäminen
jo on toimitettu ja näennäinen verenvuoto saatu

asettumaan; enimmäkseen hienonhienoista veri-

suonista tapahtuva hiljainen veren kihoaminen;
harvoissa tapauksissa myöskin runsaampi, suu-

rempien verisuonien rikkaantumisesta aiheutunut
verenvuoto. (31. 0-B.)

Jälleendiskonteerata 1. rediskonteerata
ks. Diskontto.
Jälleenkasvu eli n u o r e n n o s on se uusi

metsänkasvu, joka nousee vanhan metsän sijalle.

Jälleenkasvulaki, metsänh., sellainen metsä-

laki, joka pakottaa asianomaisen hankkimaan
uutta metsänkasvua sellaiselle alueelle, missä
enemmän tai vähemmän täydellistä metsänhävi-

tystä on harjoitettu. Jälleenkasvumääräys on
m. m. Kuotsin voimassaolevassa metsälaissa vuo-

delta 1903 sekä jo aikaisemmassa Gotlantia kos-

kevassa metsälaissa vuodelta 1869. Samanlainen
määräys sisältyy myöskin uudempiin kotimaisiin

metsälakiehdotuksiin. A. G.

Jälleenvakuutus on vakuutuslaji, jonka tar-

koituksena on poistaa ne haitat, mitkä vakuutus-

kannan epätasaisuus tuottaa vakuuttajalle. Ellei-

vät myönnetyt vakuutukset ole jokseenkin tasa-

suuria tai ainakin vaihtele määrätyissä rajoissa,

syntyy vakuuttajalle suurten vahinkojen korvaa-

misesta vaikeuksia. Näitä estääkseen vakuutus-

laitokset tavallisesti määräävät säännöissään kor-

keimman vakuutussumman määrän, maksimi-

määrän, samasta vastuusta. Mitä vaarallisempi

vastuu on, sitä pienempi on maksimimäärä. Se

osa vakuutussummasta, mikä nousee yli maksimi-
määrän, jälleenvakuutetaan s. o. vakuutetaan va-

kuutuksen ensi kädessä päättäneen yhtiön hy-

väksi jossakin toisessa yhtiössä. Jos tämäkin
yhtiö vuorostaan vakuuttaa osan näin saadusta

vakuutussummasta jossakin kolmannessa, syntyy

menettely, jota nimitetään retrosessio-
niksi. Suuri vakuutus voi täten atomisioi-
t u a 1. hajota useisiin pieniin eriin. Vakuutuksen-
ottaja saa vahingonkorvauksen suoranaisesti va-

kuuttavalta ylitiöltä, joka puolestaan on oikeu-

tettu kantamaan jälleenvakuutusyhtiöltä kor-

vauksen sille siirretystä osasta. — Pienet keski-

näiset vakuutusyhtiöt käyttävät jälleenvakuu-

tusta joko muodostamalla erityisen jälleen-
vakuutusliiton, joka suorittaa korvausta
yli määrätyn, yhtiöiden itsensä kannettavan osan
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vakuutussummasta, tai ottamalla vakuutuksen
mahdollisesti sattuvien suurten vahinkojen aiheut-
taman lisämaksuvelvollisuuden va-
ralta, missä tapauksessa jälleenvakuutusyhtiö suo-
rittaa yhtiölle syntyneiden vahinkojen korvaa-
miseksi tarvittavat lisämaksut.

Jälleenvakuutuksia myöntävät joko suoranai-
sesti vakuutusliikettä harjoittavat yhtiöt tai var-
sinaiset jälleenvakuutusyhtiöt. Edellinen tapa on
ainoa käytännössä oleva muutamissa maissa, ku-
ten esim. Englannissa, toisissa sitä käytetään rin-

nan varsinaisten jälleenvakuutusyhtiöiden kanssa.
Jälleenvakuutysliikettä voivat harjoittaa sekä
osakeyhtiöt että keskinäiset yhtiöt. — Jälleen-

vakuutussopimukseen nähden ovat tavallisesti voi-

massa samat vakuutusehdot kuin päävakuutuk-
sessakin; poikkeuksia saattaa kuitenkin olla.

Jälleenvakuutussopimus voidaan päättää kerta
kerralta taikka pitemmäksi ajaksi juoksevana
sopimuksena, jolloin syntyy n. s. yleinen jäl-
leenvakuutussopimus (Generalriickver-

sicherungspolice). Sopimus voi olla vapaa-
ehtoinen 1. fakultatiivinen tai pakol-
linen 1. obligatorinen. Jälkimäisessä ta-

pauksessa on jälleenvakuuttaja pakotettu hyväk-
symään kaikki ne vakuutukset, joita suoranai-
sesti vakuuttava yhtiö tarjoaa. Pakolliset jälleen-

vakuutussopimukset ovat joko exsedentti-
sopimuksia tai osamääräsopimuk-
9 i a. Edellisessä tapauksessa pitää suoranaisesti
vakuuttava yhtiö oman maksimimääränsä ja an-

taa ylijäämän jälleenvakuutusyhtiölle, osamäärä-
vakuutuksessa suoranaisesti toimiva yhtiö ottaa
omalle vastuulleen esim. 30 % koko vakuutus-
summasta ja siirtää jäännöksen, 70 %, jälleen-

vakuutusyhtiölle. Exsedentin jakaminen jälleen-

vakuuttajalle tapahtuu aste- tai osamäärä-
menetelmän mukaan. Ensinmainittua mene-
telmää käyttämällä annetaan seuraaville jälleen-

vakuutusyhtiöille se, mikä jää yli, kun kukin
edellisistä on oman osansa saanut; jälkimäistä
noudattamalla jaetaan koko exsedentti tasan
kaikkien kysymykseen tulevien jälleenvakuutus-
yhtiöiden kesken. — Jälleenvakuutuksia ryhdyt-
tiin myöntämään jo 14:nnellä vuosis., mutta
vasta 1842 perustettiin ensimäinen yksinomaan
jälleenvakuutuksia päättävä yhtiö. Suomessa toi-

mii kaksi kotimaista jälleenvakuutusyhtiötä,

jotapaitsi usea ulkomainen yhtiö täällä myöntää
vakuutuksia. Vanhin suomalainen yritys tällä

alalla, „Jälleenvakuutusosakeyhtiö
Osmo" perust. 1899 Helsingissä 500,000 mk:n
osakepääomalla, josta 150,000 mk. on rahassa
maksettu. Yhtiö kantoi 1909 vakuutusmaksuja
omalle osalleen 1,117,801:63 ja suoritti vahingon-
korvauksia 650,136:91 mk. sekä sai liikkeestään

30,227 : 85 mk. ylijäämän. Jälleenvakuu-
tusosakeyhtiö Verdandi perustettiin

1905 Turussa 1,000,000 mk: n pääomalla, josta

300,000 mk. on rahassa suoritettu. V. 1909 yhtiö
kantoi vakuutusmaksuja 841,863 :85 ja suoritti va-

hingonkorvauksia 245,442:36 mk. Vuoden voitto

oli 21,685:37 mk. V:n 1909 päättyessä olivat mo-
lempien yhtiöiden vakuutusrahastot yhteensä
780,772:23 ja vahinkorahastot 278,259:35 mk.

E. H.
Jällinge, kylä ja kirkko Jyllannissa, jossa on

Tanskan kaksi suurinta hautakumpua. Ne ovat,

niinkuin niiden päällä ennen olleet muistokivet

ilmoittavat, pystytetyt kuningas Gorm Vanhan
ja hänen puolisonsa Thyra Danebodin muistoksi
(vrt. Harald Sinihamma s). K. O.
Jällivaara, ruots. G ä 1 1 i v a r e. Ruotsissa,

Norrbottenin lääniä, J:n pitäjän kirkolta 7 km
pohjoiseen oleva rautamalmivuori (ruots.
tav. Malmberget); korkein kohta 617 m yi.

nierenp. Neljästä, itä-läntistä suuntaa kulkevasta
malmikerroksesta ovat tärkeimmät Stora malm-
lagret ja Kaptenslagret; jälkimäisen fosforin-
pitoisuus on suurin, keskim. 1 %. Raudanpitoi-
suus vaihtelee 61-69%. Vuosittain louhitaan nyk.
n. 900,000 tonnia, joista suurin osa viedään ulko-
maille, etupäässä Saksaan. Vienti käy Luulajan
ja Narvikin satamien kautta, joihin J. on yhdis-
tetty 1884 aletulla, 1903 lopullisesti valmistu-
neella Luulaja-Ofoten radalla. — V:teen 1908 on
kaikkiaan louhittu 13 milj. tonnia malmia. J:n
JNIalmbergetin sekä läheisen n. s. KoskullskuUenin
kaivosten ympärille on syntynyt suuria työväes-
tön yhdyskuntia, joiden väkiluku (1907) 6,846.
Työssä on paljon suomalaisia. — J:n omistaja on
Grängesberg-Oxelösund trafik-aktiebolag (ks.

Grängesberg) v:sta 1903. E. E. K.
Jälsi (camhium), paljassiemenisten ja kaksi-

sirkkaisten kasvien varsissa ja juurissa oleva
kasvusolukko (ks. t.), jonka avulla näiden kasvin-
osien paksuuskasvu tapahtuu. J:n solut ovat elä-

viä, alkulimalla täyttyneitä, yleensä pitkävetei-

sen, suorakulmaisen prisman muotoisia. Solujen
jakautuessa erilaistuvat jälsisolujen jakautumi-
sen kautta syntyneet uudet solut vähitellen sisään-

päin n. s. toisikäisen puun, ulospäin toisikäisen

kuoren aineksiksi. Aluksi tavataan j. varressa
vain johtojänteiden puu- ja nilaosan välissä,

jännejälsi, mutta paksuuskasvun jatkuessa
syntyy myös johtojänteiden välisiin ydinsäteisiin

edellisten j.-solukon kohdalle solujen pintamyö-
täisesti jakautuessa myös j.-kerros, jänneväli-
jälsi, joten poikkileikkauksessa j. esiintyy sul-

jettuna renkaana. Paksuutta kasvavissa juurissa

muodostuu j.-rengas siten, että yksityisten hadro-
mien väliset ja leptomien sisäpuolella olevat solut

muuttuvat j.-soluiksi. J. A. W.
Jälttäneste ks. Mahla.
Jämijärvi. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.,

Ikaalisten khlak., Ikaalisten-Jämijärven nimis-

miesp. ; kirkolle 27 km Ikaalisten kauppalasta;

194,9 km', joista viljeltyä maata 3,191 ha (1901);

15 Vs manttaalia, talonsavuja 120, torpansavuja
255 ja muita savuja 306; 3,521 as. (1907), joista

kaikki suomenkielisiä; 1,215 hevosta, 4,192 nau-

taa (1908). — Kansakouluja 2 (opett. 3). —
Osuusmeijeri. — 2. Seurakunta, konsistoril-

linen, Turun arkkihiippak., Tyrvään rovastik.

;

itsen, khrakunnaksi Vb 1909 (Sen. p. »/« 1899)

Ikaalisista. Kirkko puinen (rak. 1860). [Juhana
Lehtinen, „Muinaisj äännöksiä Ikaalisten kihla-

kunnasta" Suomen muinaism.-yhd. aikak. VI,

siv. 115 seur.] K. S.

Jäminki, virta Virtain vesireitissä Ruoveden
kunnan alueella; höyrylaivalaituri.

Jämsä. 1. Kunta, Hämeen 1., Jämsän khlak.,

Jämsän niniismiesp. ; kirkolle Jyväskylästä 44
km; 1,045,0 km^ joista viljeltyä maata 12,719 ha
(1901) ; talonsavuja 285, torpansavuja 571 ja

muita savuja 653; 13,419 as. (1907), joista mil-

tei kaikki suomenkielisiä; 2,146 hevosta, 9,295

nautaa (1908). — Kansakouluja 17 (opett. 22).
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J:n yhteiskoulu. — Apteekki. — Teollisuuslai-

toksia: Jämsänkosken puuhiomo, paperi- ja sellu-

loosatehdas, Konkolan saha (1888), Lahnakosken

saha; osuusmeijeri. — 2. Seurakunta, keisa-

rillinen, Porvoon hiippak., Jämsän rovastik.

;

mainitaan itsen, jo 1442, jota ennen ehkä ollut

Sysmän kappeli. Seurakuntaan kuuluu Kosken-

pään rukoushuonekunta. Kirkko puinen (rak.

1826). K. 8.

Jämsänjoki laskee useampien pienten järvien

(Petäjäveden y. m.) läpi Päijänteen Tiirinselän

lahteen. J:n pituus on n. 90 km. K. S.

Jämsän kihlakunta käsittää Jämsän; Korpi-

lahden; Längelmäen. Kuoreveden ja Eräjärven;

Luopioisten ja Kuhmolahden sekä osan Sahalah-

tea; Kuhmoisten nimismiespiirit, Hämeenlääniä.
K. S.

Jämsänkosken paperitehdas, Jämsän pitä-

jässä, Päijänteeseen laskevan Jämsänjoen var-

rella ; omistaja A.-b. Jämsänkoski (pääoma
1 milj. mk.). Maatiloja 1,800 ha; kosket Jämsän-
koski ja Rekolankoski yhteensä 3,000 hevosv. —
Tänne perustivat sahanomistaja Elieser Johans-

son ja sahanhoitaja P. B. Kohlin 1887 paperi-

massatehtaan. Alkuaan oli kattiloita 3, paperi-

koneita 1. Laitoksiin kuului myös saha. V. 1894

tehdas vararikon kautta joutui nykyiselle yhtiölle.

Ensim. paperitehdas ja Eekolankosken puuhiomo
1898, toinen paperitehdas 1901. — Valmistus:

paperia 6,000 tonnia, selluloosaa 4,500 tonnia,

puuma.ssaa 2,000 tonnia kulutetaan osaksi Suo-

messa, osaksi viedään Venäjälle. — Työväestö 420
henkeä (1910) ; heillä on sairaskassa ja kirjasto.

— Liikenne käy kesällä Vesijärvelle, talvella

maitse Vilppulan asemalle Tampereen-Vaasan ra-

dalla. E. E. K.

Jämsän rovastikunta käsittää Jämsän, Korpi-
lahden, Kuhmoisten, Padasjoen ja Petäjäveden
kirkkoherrakunnat, Porvoon hiippakuntaa.

K. S.

Jämsän tuomiokunta käsittää Jämsän,
Korpilahden, Längelmäen ja Kuoreveden sekä
Eräjärven ja Sahalahden Pajulan kyläkunnan,
Padasjoen ja Kuhmoisten käräjäkunnat; Turun
hovioikeuden alainen. K. 8.

Jämtland [je-J. 1. Maakunta Ruotsin Norrlan-
nissa, sisämaassa Norjaan rajoittuen, 36,900 km^
Länsiosa on 450-600 m korkeaa vuoristomaata
(mainio, luonnonkaunis Areskutan 1,472 m),
jonka juurella alkaa n. 300 m korkea J:n ta-
sanko, metsäisten selänteiden täyttämä, joki-

ja järvirikas, maaperältään harvinaisen hedel-

mällinen. J:n päävirta on Indalsälfven, järvistä
suurimmat Storsjön, Kallsjön ja Torien. Ilmas-
ton kylmyyden (tammik. keskilämpö — 8° C, hei-

näk. -f- 13,»° C) ja lukuisista suista sekä rämeistä
nou.sevan hallan tähden viljan sato epävarma.
Ohra tärkein. Karjanhoidolla on mainiot edel-

lytykset, kehittyy järkiperäiseksi. J:n taloudel-
lisesti tärkein elinkeino perustuu kuitenkin sen
rikkaisiin metsiin. Vuorityötä ei ole, teollisuus
vähäinen. Rautatie Trondhjemistä Sundsvalliin
(1882) kulkee J:n läpi, samoin osa Pohjoista
emärataa. Kulkuteitten parantuessa J. on tullut
matkailijain luvatuksi maaksi. — J:n ensimäinen
asutus tapahtui jo varhain (Storsjönin seutu on
ikivanhaa asutusaluetta) , epävarmaa Norjanko vai
Ruotsin puolelta. Rajasodissa jämtit ovat enim-
mäkseen pitäneet Norjan puolta, vaikka olivat-

kin taloudellisesti ja kirkollisesti (J. kuului Up-
salan arkkihiippakuntaan) Ruotsista riippuvai-

sia. Brömsebron rauhassa 1645 J. lopullisesti luo-

vutettiin Ruotsille. — 2. J. on suurin osa J:n
lääniä, johon lisäksi kuuluu Härjedalen (ks. t.)

sekä pieni alue Hälsinglandista, yhteensä 50,972

km% 117,021 as. (1909), Norrbottenin jälkeen

harvimmin asuttu Ruotsin lääni. Peltomaa 1,» %
pinta-alasta, metsää 62 %. Pääkaupunki Öster-

sund. E. E. K.
Jänicke [jenike], Johan, saks. pappi. Avasi

V. 1800 Berliinissä ensimäisen saksalaisen lähetys-

koulun, josta (eri seurain palveluksessa) useita

lähetyssaarnaajia on pakanain keskuuteen lähte-

nyt. Hänen oppilaitaan ovat m. m. Giitzlaff, Rhe-
nius ja Riedel. V. P.

Jänis (Lepus), jyrsijäsuku, johon kuuluvilla

eläimillä on yläleuassa varsinaisten etuhampait-
ten takana pari pientä etuhammasta, pitkät taka-

jalat, pään pituiset, mustakärkiset korvat, lyhyt

häntä. Tavallinen j. (L. timidus) on 54-57

cm pitkä (häntää lukuunottamatta), kesällä har-

maanruskea tai harmaa, talvella lumivalkea paitsi

mustakärkisiä korvia; häntä aina valkea. Talven
alussa huomattava värinvaihdos johtuu kesäkar-
vojen muuttumisesta valkeiksi, ei itse karvojen
vaihdoksesta, joka tapahtuu vain kerran vuodessa,

keväällä. Se on levinnyt Euroopan ja Aasian poh-

joisosiin, mutta tavataan myös Keski-Euroopassa
Alpeilla, Pyreneillä ja Kaukasuksessa, ja on ja-

kautunut useihin muunnoksiin. Suomessa tav.

j. on hyvin yleinen Etelä-Suomesta Lappiin asti.

Se asuu metsissä, metsän laiteilla ja ahoilla; syö

ruohoja ja orasta, talvella haavan ja muittenkin
puitten kuorta. Se on arka, tarkkakuuloinen ja

hyvä juoksija, yöeläin. Enemmän ehkä kuin nämä
ominaisuudet korvaa eläimen turvattomuutta
erinomainen hedelmällisyys: se synnyttää huhti-

kuussa, kesäkuussa ja elokuussa 3-5 poikasta.

— Rusakko 1. saksanjänis (L. euro-

pceus), jonka kotimaa on Keski-Eurooppa, on

edellistä kookkaampi, 57-60 cm pitkä, kesän tal-

ven saman värinen, harmaanruskea, korvat ja

häntä, joka on päältä musta, pitemmät kuin edel-

lisellä. Asuu hedelmällisillä tasangoilla ja met-

sänlaiteilla. Se on viime vuosikymmeninä levin-

nyt Karjalan kannakselta Savoon, Hämeeseen ja

Uudellemaalle ja käynyt paikoin yhtä yleiseksi

kuin tav. j. — J:t ovat innokkaan metsäs-

tyksen esineenä; niiden liha on maukasta; ru-

sakkojäniksen nahka myös tärkeähkö kauppa-

tavara, (vrt. Jyrsijät ja Jäätikkö-
jä n i s). K. M. L.

Jänishiiri (Lagidium Cuvieri), pitkähäntäisen

jäniksen näköinen jyrsijä, joka elää Perun ja

Chilen vuoristoissa ja luetaan villahiirien (Chin-

chillidcej heimoon. K. M. L.

Jänisjoki ks. Läskelänjoki.
Jänisjärvi, 204 km* suuri järvi, Ruskealan,

Suistamon, Soanlahden ja Pälkjärven kunnan
alueisiin kuuluva. Jakaantuu pienempään poh-

joiseen ja isompaan eteläiseen selkään, joita

salmi yhdistää. Sisältää joks. runsaasti järvi-

malmia, jota on nostettu Värtsilän tehdasta var-

ten. Tärkeimpiä J:een laskevia jokia ovat Jänis-

joki, Soanjoki ja Suistamonjärven läpi virtaava

Sarkajoki. Korkeus yi. merenp. 67 m, yli Laato-

kan pinnan 62 m. Rannat joks. tiheään asut-

tuja, laivaliike Värtsilästä Läskelänjoen nis-
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kaan, mistä kapearaiteinen rata Hämekoskelle.
Sen vedet laskevat Läskelänjokea pitkin Laa-
tokkaan.
Jäniskoira ks. Koira.
Jänissaari, saari Nevajoessa. Siihen Pietari

Suuri teetti 1702 linnoituksen. Tässä Pietari-

Paavalin nimisessä linnoituksessa on, paitsi

linnavarustuksia, kirkko keisarillisine hautoi-

neen, valtakunnan rahapaja sekä vankila val-

tiollisia y. m. rikoksellisia varten. K. 8.

Jänisselkä, osa Orivettä Rääkkylän ja Liperin
kuntien alueella.

Jänissilmä .1. avosilmä (lagophtalmtis),

silmäluomen epämuodostumisen, arpeutumisen
tahi myöskin halvaantumisen aiheuttama silmän
avonaiseksi ja peittämättä jääminen.

(M. 0-B.J
Jänkäsirriäinen ks. Sirriäiset.
Jänne, se sidekudoksen muodostama osa, jonka

välityksellä lihas on luuhun kiinnittynyt (tendo).

Kielenjänne (frenulum linguce), limakalvon
muodostama poimu, joka kielen kärjen alapuo-

lelta kulkee suun pohjaan. Kielenjänne on lap-

sessa joskus siksi lyhyt ja vahva, että se on
puhunnalle esteeksi, jolloin se on puhtailla sak-

silla varovaisesti leikattava poikki; kansalla nä-

kyy kumminkin olevan tapana leikkuuttaa lap-

sen kielenjänne vallan turhaan niissäkin tapauk-
sissa, joissa se ei ollenkaan ole miksikään hai-

taksi. (M. 0-B.)

Jänneheijastus, jännerefleksi, joidenkuiden
lihasten reflektorinen supistuminen niiden jän-

nettä mekaanisesti, esim. sormella koputtamalla,
ärsytettäessä. Tavallisin käytännöllisessä lääke-

tieteessä kysymykseen tuleva j. on n. s. polvi-

ilmiö, jossa, säären riippuessa vapaasti polvesta

alas, polvilumpion alla olevan jänteen mekaa-
nisesta ärsyttämisestä vastaava lihasryhmä (mus-
culus cruris quadriceps) supistuu, synnyttäen jal-

kaa eteenpäin heiluttavan ja kohottavan liik-

keen. Käytännöllisessä lääketieteessä j:lla on
merkitystä diagnostiikassa. (M. 0-B.)

Jännekalvo, jännetuppi (vagina tendinum),
jänteen ympärillä oleva, sisältä hyvin liukas-

kalvoinen, sidekudoksesta syntynyt putken tai

tupentapainen muodostuma. (M. 0-B.)

Jänneleikkaus (tenotomia), jänteen — tavalli-

sesti ihonalaisesti toimitettu — poikkileikkaami-
nen, operatsioni, johonka turvaudutaan niissä ta-

pauksissa, että vastaavat lihakset ovat joko py-
syväisen taudillisen kouristustilan tahi myöskin
arpeutumisen tai muun kutistumisen vuoksi käy-
neet liian lyhyiksi ja venymättömiksi siten ollen

jäsenen liikkumiselle kovin suureksi ja muulla
neuvoin voittamattomaksi esteeksi. (M. 0-B.)

Jännemitta ks. Jännity s väli.
Jännenykäykset (subsultus tendinum), erityi-

sen taudillisen tilan (lavantaudissa, lyijymyrky-
tyksessä) aikaansaamat lyhykäiset lihasten kou-

ristukset, jotka aiheuttavat pieniä värähtelemi-
siä tai nykäyksiä vastaavissa lihasjänteissä.

(M. 0-B.)

Jännes, Arvi ks. G e n e t z, A. O. G.

Jännesaha ks. Saha.
Jännesiteet (ligamenta), kiinteät, osaksi jän-

teen muotoiset (tendines), osaksi kalvontapaiset

(aponeurosis), jotka yhdistävät lihaksia luihin

tahi jälkimäisiä keskenänsä. (M. 0-B.)

Jännesolmu (ganglion), jänteessä tai oikeas-

taan sen tupen sisäpinnassa joskus tavattava
herneenmuotoinen paksuneminen, jonka sisältö on
kolloidintapaisesti muuttunut. (M. 0-B.)

Jännetuppien taudit, eläinl. Kiihotus saa
aikaan jännetupissa olevan nesteen lisääntymisen,
jota ilmiötä on verrattava paikallisiin katarrei-

hin. Loukkauksesta johtuneessa tulehduksessa
neste usein on hyytyneen veren tai syyaineen
sekaista. Liiallisella nesteellä täytetty jänne-
tuppi pullistuu rakkomaiseksi, hyllyväksi muo-
dostumaksi, jota sanotaan jännetuppikuhluksi.
Pitkällinen tulehdus saattaa turvottaa jännetupen
seinämät sekä kasvattaa sen yhteen jänteen
kanssa. Haavan kautta tai muuten päässyt tar-

tunta-aine saa aikaan märkimisen ja hyvin
useassa tapauksessa verenmyrkytyksen. Kp.
Jännevirta, salmi, jonka kautta Nilsiän vedet

Juurusvedestä laskevat Kallaveteen; Kuopion
maaseurakunnassa; laivalaituri ja lauttauspaikka.

K. S.

Jännitys, tila, johon kimmoinen kappale jou-

tuu, kun venyttävä tai kokoonpuristava voima
muuttaa sen osien (molekylien) asemaa toisiinsa

järkyttämättä kappaleen koossapysyväisyyttä.
J:ksi sanotaan myös venyttämistä tai kokoon-
puristamista vastustavaa voimaa. Kaasujen jän-

nityksestä ks. Kaasut. Sähköjännityksestä ks.

Sähkö.
Jännitysjakso ks. G a 1 v a n i s m i.

Jännityspyörä ks. Hihnankäyttö.
Jännitystasapaino-oppi ks. Statiikka.
Jännitysväli 1. jänneväli, jännemitta,

jänne on palkeissa, kaarissa, riippuketjuissa ynnä
muissa kantavissa rakenteissa tukikohtien väli-

nen matka.
Jänteen haavoittuminen, eläinl. Etenkin he-

voset haavoittavat jänteensä helposti teräaseisiin,

lasinsiruihin y. m. ja ovat tällaiset haavat, eHei

niitä heti alusta sopivasti hoideta, pidettävät vaa-

rallisina. Ellei haavaan pääse tartunta-ainetta,

paranee se verrattain pian, jos se taas märkii,

kestää paraneminen viikkoja jopa kuukausiakin,

vieläpä eläin voi joskus jäädä käyttöön kelpaa-

mattomaksi tai kuollakkin. Kp.
Jänteen katkeaminen, eläinl., voi tapahtua

loukkaantumisesta, äkillisestä jännittämisestä

j.n. e., tavallisimpana syynä siihen on kuitenkin

jonkun pitkällisen infektsionitaudin tai vieläpä

isonpiaikaisen levonkin aiheuttamat ravitsemus-

häiriöt jänteessä, joka näiden vuoksi on siksi

heikontunut, että vähempikin rasitus saa sen kat-

keamaan. Vammasta johtuu vaikea ontuminen.

Sopivalla hoidolla jänne kasvaa yhteen, vaatien

kuitenkin viikkoja jopa kuukausiakin paran-

tuakseen. Kp.

Jänteen tulehtuminen, eläinl., joka johtuu

miltei yksinomaan mekaanisista vaikutuksista, ku-

ten ylenmääräisestä jännittämisestä ja liialli-

sesta venyttämisestä, on hevosilla sangen yleistä.

Vallankin tulehtuvat helposti taivutusjänteet etu-

jaloissa, joilla koko ruumiin paino pääasialli-

sesti lepää ja joihin sysäykset liikunnossa etu-

päässä kohdistuvat. Jännetulehdus aiheuttaa pa-

han ontumisen, ja ellei vammaa aikanaan saada

ehkäistyksi, turpoaa jänne, jopa voi usein lyhen-

tyäkkin, joka taas saa aikaan monenlaisia vir-

heellisyyksiä jalkojen asennossa. Kp.
Jäntere ks. Jänne.
Jäppilä. 1. Kunta, Mikkelin 1., Juvan khlak.,
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Pieksämäen pohjoisosan-Jäppilän nimismiesp.;

kirkolle Pieksämäen asemalta 18 km; 1,008,7 km^
joista viljeltyä maata 1,248 ha (1901) ; talon-

savuja 106, torpansavuja 51 ja muita savuja 38;

13,904 as. (1907), miltei kaikki suomenkielisiä;

155 hevosta, 980 nautaa (1908). — Kansakouluja

1. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savon-

linnan hiippak., Juvan rovastik. ; rukoushuone-

kunta V. 1860, sitten kappeli, josta erosi itsen,

khrakunnaksi (Sen. p. 7i„ 1894) Pieksämäestä.

Kirkko puinen (rak. 1870). K. S.

Järeä puu, metsätaloudessa yleensä jykevähkö

puu. Saksassa järeällä puulla (Deriholz) tarkoi-

tetaan koko sitä puun maanpäällistä osaa (run-

koa ynnä isompia oksia), joka on vähintään

7 cm paksua; kanto kuitenkin jätetään lukuun-

ottamatta. A. C.

Järeä taonta, takoraudan muovailu takomisen
kautta harkko- tahi kankiraudasta puolivalmiiksi

g=^ tekeleeksi, josta sitten tarkoituksenmukai-
sella tarkemmalla työllä, kuten sorvaa-

malla, höyläämällä, koristelemalla j. n. e.

lopullinen esine valmistetaan. Rauta on
ensin ahjossa kuumennettava hehkuvaksi
ja sitten muovailtava käsin heilutettavalla

j

moukarilla tahi konevasaralla (höyry- tahi

jousivasara, ks. n.). Isommissa tehtaissa

käytetään puristimiakin, mutta ne vaa-

tivat yleensä hyvin suurta voimaa. Taot-

tavaa rautaa pidellään sopivilla pihdeillä

(kuv.), jotka renkaalla r pidetään kiinni puris-

tettuina; isompia esineitä vielä kannatetaan ka-

tosta tahi ranasta riippuvilla ketjuilla. Käsin-
taottaessa esine lepää alasimella ja seppä
pitää toisella kädellään pihdeistä, kiertäen tar-

peen mukaan taottavaa esinettä, toisella hän
pitää asetinvasaraa esineen päällä, apulai-

sen lyödessä moukarilla asetinvasaran järkälettä;

taotaan asetinvasaraa käyttämättäkin, jolloin

seppä lyö käsivasaralla sille paikalle esinettä,

johon hän kulloinkin tahtoo apulaisensa lyömään
moukarilla. Ne työt, jotka yleensä j:ssä t:ssa

tulevat kysymykseen, ovat venyttäminen, kokoon-
lyöminen, taivuttaminen, katkominen. Kun eri-

koisempaa muotoa tahdotaan, käytetään vastaa-
vaa teräsmuottia. E. S-a.

Järjestelmä 1. systeemi on jokainen mää-
rätyn säännön mukaan tehty, lukuisien yhteen-
kuuluvain osien yhdistäminen yhdeksi kokonai-
suudeksi; varsinkin loogillisten näkökohtien mu-
kaan tehty käsitteiden tai väitteiden yhdistelmä.
Useat tieteet pyrkivät esittämään koko tieto-

varastoaan j:nä, joka loogillisesti johtuu yhdestä
tai muutamista harvoista periaatteista; niin esim.
matematiikka, mekaniikka, monet filosofiset oppi-
suunnat. Luonnontieteellinen (varsinkin eläin- ja
kasvitieteellinen) j. on luonnonesineiden luokit-
telu eri tavoin valittujen tunnusmerkkien mukaan.

Järjestelyraide on sellainen raide asemien
ratapihoilla, jota käytetään junaan tulevien vau-
nujen järjestämistä varten sellaiseen järjestyk-
seen, että samalle väliasemalle, taikka haara-
radalle menevät vaunut tulevat yhteen jaksoon
ja sellaiselle paikalle junassa, että ne voidaan
jättää asianomaiselle asemalle mahdollisimman
vähäisellä vailitelutyöllä, jonka suorittaa joko
junaveturi taikka erityinen, asemalla työskente-
levä järjestäjä-veturi. Suurilla a.semilla ryhmi-
tetään järjestelyraiteet ryhmiin kutakin rataa

varten, ja kussakin ryhmässä on raide sen radan
kullekin asemalle, jolle niihin aiotut vaunut työn-

netään ja joista ne sitten poimitaan junaan
siinä järjestyksessä kuin haararadat ja eri ase-

mat tulevat junan kulkiessa. Järjestelyraiteiden

oikea sijoittaminen suurilla asemilla on erittäin

tärkeä seikka, sillä sen kautta voidaan järjes-

telytyötä suuresti vähentää ja selventää. Ame-
riikkalaiset ratapihat ovat viime aikoina tässä

kohden erityisesti herättäneet huomiota ja Eu-
rooppaankin on käyty sieltä oppia hakemassa.

J. C-en.

Järjestys, lakit. Tätä sanaa käytetään joskus
merkitsemään sellaista lakia tai asetusta, joka
säännöstelee määrätyn oikeusalan (esim. valtio-

päiväjärjestys), tai myöskin niitä eri säädöksiä

tai määräyksiä, jotka yhdessä järjestävät jon-

kun vissin oikeudellisen tai yhteiskunnallisen
elämän piirin. Niinpä puhutaan esim. oikeuden-
käyntijärjestyksestä, perintöjärjestyksestä, kau-
pungeilla on rakennusjärjestyksensä, poliisijär-

jestyksensä j.n. e. O. K:nen.
Järjestysliikkeet. J:den tarkoituksena on

saada useampia henkilöitä yhtaikaa
liikkumaan selvin, ehein muodoin. Käytetään
etupäässä voimistelussa voimisteluasentoihin aset-

tuessa (alkumarssi) sekä voimisteluohjelman
viimeisenä numerona, jotta harjoituksen loppu-

vaikutus olisi järjestyksellinen. Yksinkertaisin
järjestymismuoto on suora peräkkäis- tai rintama-
rivi, josta erilaisten järjestysliikkeiden, kaari-

marssin, pyörteen t. m. s. avulla voidaan aset-

tua voimisteluasentoihin. Järjestysharjoituksiin

kuuluvat erilaiset käyntilajit: varpailla-, kääpiö-

käynnit, rintama-, vasta-, kulma-, pujottelu-

käynnit; määrätyt askeleet eteenpäin, taakse-

päin tai sivulle j. n. e. Ominaisimpia järjestys-

liikkeitä ovat sotilaiden marssi-, käännös- y. m.
harjoitukset. — Järjestysliikkeiden luoja ja jär-

jestäjä on tunnettu saksalainen voimisteluraies

A d o 1 f S p i e s s. A. A. V-a.

Järjestysluku ks. Laskusanat.
Järjestysmies ks. Järjestysoikeus.
Järjestysoikeus, lakit., kauppalan tai sellaisen

kaupungin, missä ei ole raastuvanoikeutta ja

maistraattia, yleistä hallintoa, järjestystä ja ta-

loutta käsittelevä viranomainen. J:een, missä sel-

lainen on olemassa, kuuluu järjestysmies
puheenjohtajana ja tarpeellinen määrä apujäse-

niä. Oikeudellisessa suhteessa j :11a varustettu

kaupunki ja kauppala on asianomaisen kihla-

kunnanoikeuden alainen. — Suomen kaupungeista
on nykyisin ainoastaan Maarianhaminassa jär-

jestysoikeus. O. K:nen.
Järjestyssääntö, lakit., ne lähemmät määräyk-

set, jotka jollakin taloudellisen toiminnan,

yhteiskunnallisen elämän tai muulla määrätyllä

alalla asianmukaisessa järjestyksessä on annettu

asianomaisten noudatettavaksi. Niinpä esim. palo-

viinapolttimoille on vahvistettu erityinen j., jota

niiden tulee noudattaa, ja samoin metsäntuottei-

den lauttausta varten niissä vesistöissä, joissa

lauttausta yleisemmin harjoitetaan. Niinikään
on useita valtion tai yksityisten omistamia lai-

toksia varten vahvistettu erityisiä järjestyssään-

töjä. O. K:nen.
Järkeisjohteinen = deduktiivinen, ks. D e d u-

seerata ja A priori.
Järkeisoikeus ks. Luontaisoikeus.
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Järkeisusko ks. Ratsionalismi.
Järki (lat. ratio, ruots. förruift, saks. Vernunft,

ransk. raison, engl. reason) on ihmisen kor-
kein henkinen kyky. Tavallisesti arvellaan, että

ihminen eroaa eläimistä järkensä kautta. J.

voidaan määritellä kyvyksi itsetoimivasti muo-
dostella ulkoa saatuja mielikuvia sekä siten

kehittää niitä päteviksi käsitteiksi ja arvostel-

miksi. J. näin ymmärrettynä eli laajemmassa
merkityksessään on olennaisesti - ajatuskyky
(vrt. Aj atteleminen). Usein kuitenkin ero-

tetaan vielä ajatuskyvyn kaksi astetta, ymmär-
rys ja j. Silloin ymmärrys osoittaa sellaista

ajattelemista, joka tyytyy kokemuksen havain-
nollisten tosiasiain ja yksityisilmiöiden ajatte-

levaan tarkastamiseen, j. (ahtaammassa merkissä)
ajattelemista, joka pyrkii korkeimpien, välittö-

män kokemuksen tuolle puolen ulottuvien perus-

teiden perille sekä siten yhdistämään kaikki eri-

koistietomme yleisimpien periaatteiden avulla

eheäksi kokonaisuudeksi. Tarkkaa rajaa ei voida
kumminkaan tehdä ymmärryksen ja j:n välillä,

eikä mitenkään saa arvella niiden olevan kaksi
eri olentoa tahi kaksi erotettua hengen osaa, jotka

piilevät ihmisessä; ne ovat vain abstraktisia kä-

sitteitä, jotka osoittavat ajatuskyvyn eriasteisia

toimintatapoja eli ajatuskyvyn käyttämistä eri-

laatuisiin esineisiin ja kysymyksiin. Monet filo-

sofit erottavat teoreettisen eli tietope-
räisen ja praktillisen eli käytännöl-
lisen j:n. Tietoperäinen j. koettaa saada sel-

ville olevaisen perusteet eli muodostaa käsi-

tyksen tosiolevaisesta, s. o. aineen, hengen sekä,

jos mahdollista. Jumalan olemuksesta; käytän-
nöllinen j. koettaa selvittää korkeimpia peri-

aatteita, jotka määräävät tahi joiden pitää mää-
rätä toimintaamme, — oikeuden, velvolli-

suuden, korkeimman hyvän aatteita, (vrt. Aate,
Henki, Idea, Filosofia.) A. Gr.

Järnefelt [-S'-J -suku polveutuu Saksasta;
Ruotsiin muuttanut kantaisä kapteeni Diedrik
Keldunck kuoli 1600-luvulla. Hänen kaksi poi-

kaansa aateloitiin, toinen, Wilhelm, nimellä

Jernskjöld, toinen, Johan, J. nimisenä.
1. August Alexander J. (1833-96), so-

tilastopograf i ; upseeri Haminan kadettikoulusta
1853, jatkoi opintojaan ven. esikunta-akatemian
geodeettisessa osastossa, komennettiin 1860 Suo-
meen ottamaan osaa ven. topografikunnan töi-

hin; tuli 1868 everstiksi ja mainittujen töiden
johtajaksi; Suomessa toimivan topografikunnan
päälliköksi 1870. Hänen johdollaan kartoitettiin

suuri osa Etelä-Suomea mittakaavassa 1:21,000.

Venäläis-turkkilaisen sodan puhjettua J. mää-
rättiin yliesikunnan topografisen osaston päälli-

köksi kartoittamaan ven. sotajoukon valtaamaa,
tieteellisesti aivan tuntematonta aluetta. Vv.
1877-79 hän kartoitti huolellisesti n. 140,000 km';
tunnustukseksi J. koroitettiin kenraalimajuriksi
1878. V. 1883 hän nimitettiin Mikkelin, seur. v.

Kuopion läänin kuvernööriksi ; kummassakin
läänissä määräsi virkakieleksi suomen. Vaasan
läänin kuvernööri 1888, sam. v. kenraaliluut-

nantti, 1894 senaattori. Suomen maantieteellisen
seuran perustajia. Julkaissut „Die astrono-

mischen, geodetischen und topografischen Arbei-
ten auf der Balkanhalbinsel 1877-79" (Russische
Revue XVII) sekä ven. „Tähtitieteellis-geodeet-

tiset työt Suomessa 1865-75" (1891). Naimisissa

Arvid Järnefelt

saksalais-itämerenmaakuntalaista vapaaherral-
lista sukua olevan Elisabeth Clodt von Jiirgens-

burgin kanssa, jonka setä oli tunnettu kuvan-
veistäjä Peter Clodt von Jiirgensburg (ks. t.).

E. E. K.
2. Arvid J. (s. 1861), kirjailija, edellisen

poika s. marraskuun 16 p. 1861 Venäjällä Pul-
kovassa, jossa isä siihen

aikaan oli observatorin as- —
sistenttina. V. 1863 perhe
muutti Suomeen, asettuen
ensin Viipuriin ja sitten,

poikien tultua koulu-ikään.
Helsinkiin asumaan. Täällä
J. kävi Helsingin suomen-
kielisen alkeisopiston ja

tuli ylioppilaaksi 1880.

Valveutuneen ja lahjak-
kaan isän ja taiteilija-

vaistoisen äidin poikana,
hienosti sivistyneessä ja

nuorta kansallista vilje-

lystä lämpimästi suosi-

vassa kodissa kasvaen oli

J : llä hyvät edellytykset
taiteilijaksi kehittymiseen.
Jo koulu-aikana hänessä heräsi kirjailemishalu.
Ylioppilasvuosina ilmestyi hänen ensimäinen no-
vellinsa, joka sai savokarjalaisen osakunnan pal-
kinnon; tapaammepa vv:n 1883-84 »Valvojasta"
hänen silloisen kirjailijanimensä Arvi Rauta
kahden kertomuksen otsakkeen alta. Kuitenkin
pysyivät J:ssä muut harrastukset tähän aikaan
etualalla. 1880-luvun vilkas ylioppilaselämä vaati
niistä runsaan osansa. Suoritettuaan 1885 filo-

sofiankandidaattitutkinnon hän antautui opiske-
lemaan lakitiedettä. V. 1887-88 hän oleskeli yli-

opiston stipendiaattina Moskovassa. Kun Päivä-
lehti 1889 perustettiin, oli hän yrityksessä mu-
kana. Suoritti 1890 lakitieteitten kandidaatti-
tutkinnon ja oli v:n 1891 valtiopäivillä laki-

valiokunnan sihteerin apulaisena ja tulkkina.
Samana syksynä hän seurasi tuomaria Etelä-

Pohjanmaalle. Näillä matkoilla tapahtui hänessä
Leo Tolstoin opin vaikutuksesta murros,
joka perinpohjin muutti hänen elämänkäsityk-
sensä ja elämäntapansa. Se sai hänet jättämään
lupaavan lakimiesuran ja antautumaan pikku-
viljelijän ja kirjailijan vapaaseen työhön. — Tä-
män murroksen, sen syyt ja seuraukset J. on
itse avomielisesti esittänyt kirjassaan ,,Herää-
miseni" (1894). Vuotta aikaisemmin ilmestyi J:n
ensimäinen romaani „Isänmaa" (1893), jolla on
merkitsevä sija kirjallisuudessamme. Siinä J.

käsittelee, 1880-luvun ylioppilaselämä kuvauksen
pohjana, kysymystä isänmaanrakkaudesta, aset-

taen vastakkain aatteellisen isänmaallisuuden ja

ujon, mutta konkreettisen kotiseututunteen ja

osoittaen, kuinka ainoastaan jälkimäinen voi olla

perustana todelliselle, elävän ihmisrakkauden elä-

hyttämälle isänmaa-tunteelle. Tässä teoksessa ei

Tolstoin vaikutus vielä sanottavasti tunnu. Hel-

pommin se on jo havaittavissa J:n kolmannessa
teoksessa ,,Ihmiskohtaloja" (1895). Siinä J. osoit-

taa taiteellisesti hallituissa kuvissa, kuinka tur-

hia ja vahingollisia ihmisten tulevaisuuden suun-

nitelmat ovat. Ken niille rakentaa, rakentaa
hiedalle. Tolstoilaista elämänymmärrystään J.

kehittelee tarkemmin puoleksi filcsofisissa kir-
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joissaan „Ateisti" (1895) ja ,.Puhtauden ihanne"

(1897), selittäen edellisessä käsitystään sisäisestä,

luonnollisesta Jumalasta ulkonaisten jumaluuskä-
sitteiden vastakohtana ja asettaen jälkimäisessä

ehdottoman puhtauden sukupuolisiveyden ihan-

teeksi. J:n kielteinen suhde kirkonopin yliluon-

nollisuuksiin käy ilmi kertomuksesta „Maria"

(1597), joka herätti ilmestyessään suurta pahek-

sumista kirkollisissa piireissä. Ikäänkuin tar-

kemmaksi selitykseksi kannastaan J. julkaisi kir-

jasen ,,Evankeliumin alku" (1898).

Keväällä 1899 J. teki matkan Leo Tolstoin

luo ja siitä matkasta hän on julkaissut kuvauksen
»Matkaltani Venäjällä ja käynti Leo Tolstoin

luona" (1899). Sam. v. J. julkaisi ensimäisen
näytelmänsä ,,Samuel Cröell" (1899), jonka aihe

on Suomen historiasta 17:nneltä vuosis. Sen
päähenkilön kohtalo on läheistä sukua J:n aikai-

semmin kuvaamille »ihmiskohtaloille", joskin

elämäntaistelun lohdullinen lopputulos viittaa seu-

raaviin teoksiin. Syvimmän ja laajakantoisim-

man kuvan ihmiskohtaloista sen elämänkäsityk-
sen valossa, jossa kirjailija itse näkee elämän
totuuden, J. on antanut laajassa, kolmi-osaisessa

romaanissaan ,,Veljekset" (1900). Niin erilaisia

kuin siinä kuvatut, samasta kodista maailmalle
joutuneet veljekset ovatkin, niin erilaisiin teh-

täviin kutsutuilta kuin he näyttävätkin, vie

kohtalo heidät samaan siveelliseen päämäärään:
tietoisuuteen kaiken itsekkään pyrkimyksen tur-

huudesta ja turmiollisuudesta. Elämä ikäänkuin
väkisin johtaa ihmiset kärsimysten ja pettymys-
ten tietä ymmärtämään rakkaudenopin välttä-

mättömän totuuden, kutsuen heitä- suku- ja kan-
sallisuusitsekkyydestä ihmiskunnan yhteiseen pää-
määrään —

,.uuteen valtakuntaan, jonka ku-
ningas on näkymätön". Samoja ajatuksia, jotka
esiintyvät tässä romaanissa, J. on kehitellyt us-

konnollisessa lentokirjasessaan „Mitä on juma-
lanpalvelus?" (1901).

Seuraavassa suuressa romaanissaan ,.Helena"
(1902) J. astuu arvostelevan yhteiskuntakuvauk-
sen alalle. Herkkä, vapaudessa kasvanut hie-
noston lapsi, Helena, saa jo nuoruudessaan tutus-
tua kapitalismiin ja kirkonopin tukeman luokka-
elämän turmiollisuuteen ja joutuu sitten sovituk-
sen-kaipuussa uudistusta lupaavan sosialismin yh-
teyteen, kunnes elämänkokemus vie hänet siihen
tolstoilaiseen vakaumukseen, ettei mikään joukko-
liike eikä lainsäädäntö, vaan henkilökohtainen
elämänmuutos yksin on yhteiskunnallisen paran-
nuksen ainoa varma perusta. »Kiivetä kaikessa
sijaisuudessa talonpoikain hartioilta maahan",
kuuluu sen muutoksen tärkein vaatimus. . . Val-
lan turmiollisuus on perusajatuksena J:n seuraa-
vassa roomalais-aiheisessa näytelmässä »Orjan
oppi" (1902), josta kirjailija myöhemmin pää-
henkilön, Jerusalemin valloittajan, luonteessa pii-

levää traagillisuutta kehitellen — on muodos-
tanut »Titus" nimi.sen uusinnon (esitetty ensi
kerran Kansallisteatterissa kevättalvella 1910).
Kahtena eri muodostelmana on niinikään esi-

tetty J:n 3-näytök8inen aatteellinen satunäytelmä
,,Kuolema" (ensi kerran Kansallisteatterissa rj03,
uusittuna 1911), joka ei kuitenkaan ole painet-
tuna ilmestynyt. J:n kertomuskokoelmassa »Elä-
män meri" (1904) ilmenee tolstoilainen maailman-
katsomus vain panteistisenä ja eetillisenä taus-
tana. Syvä ja harras tunnelmapohja taiteelli-

seen muotoon yhtyneenä on tehnyt useista tämän
pienen kokoelman kertomuksista oikeita suora-
sanaisen mieterunouden helmiä.

Vääryys, joka piilee siinä, että yksityiset omis-
tavat suuria maa-aloja, itse niitä viljelemättä

ja valliten niitten ihmisten kohtaloa ja viljelys-

oikeutta, jotka ovat kaikki voimansa uhranneet
maaemolle, mutta joilla ei ole siihen nimellistä

omistusoikeutta, on pohjasävelenä J:n suur-

lakkovuosina ilmestyneessä teoksessa »Maaemon
lapsia" (1905). Tämän vääryyden uhrin J. on
kuvannut torppari Janne Kinturin elämyksissä
sellaisella taiteellisella vaikutusvoimalla, että Kin-
turia käsittelevä ensi luku (»Satimessa") kuu-
luu suomalaisen taidekirjallisuuden korkeimpiin
saavutuksiin. Sen rinnalla jää muu osa romaania
varjoon. Maanomistuskysymyksen selvittämiseksi

tolstoilais-georgelaisessa hengessä J. on julkaissut

lentokirjansa ,,ÄIuistelmia Laukon lakkomailta"

(1907) ja »Maa kuuluu kaikille" (1907). Sillä

on myös suuri osa hänen kaksi-osaisessa romaa-
nissaan ,,Veneh'oj alaiset" (1909), joka esittää

erään hämäläisen talonpoikaissuvun tarunsekai-

sen vaellushistorian vanhoista maanjakoaj oista

alkaen aina viime vuosien suuriin tapauksiin
saakka. Tämä teos ei ole kuitenkaan jaksanut
herättää yleisössä huomattavampaa taiteellista

mielenkiintoa.

J. on kirjailijana aatteidenajaja. Kaikkia
hänen elämännäkemyksiään on hänen siveellinen

maailmankatsomuksensa kannattamassa. Saat-

taapa hän joskus väkivaltaisestikin alistaa tai-

teensa siveellisten vakaumustensa palvelukseen.

Kuitenkin on hänellä tarkassa sieluntuntemuk-
sessaan ja syvässä ihmisrakkaudessaan taiteel-

linen ohjaaja, joka on vienyt hänet moneen kau-
niiseen ja pysyvään voittoon. Jos J. elämän-
käsityksessään onkin Tolstoin vaikutuksen alai-

nen, ovat hänen taiteilijanäkemyksensä itsenäi-

set. Myöskin kääntäjänä J. on toiminut, suo-

mentaen etupäässä Tolstoin teoksia.

Melkein kaikki J:n teokset ovat ilmestyneet

myöskin ruotsiksi. Useita niistä on myös ilmes-

tynyt venäjäksi joko suuremmissa aikakausleh-

dissä tai eri kirjoina, ja onpa muutamia kään-
netty tanskan ja saksan kielellekin. E. K-ma.

3. Eero Nikolai J. (s. 1863), taidemaalari,

edellisen veli, ylioppilas 1881. Opiskeltuaan jon-

kun ajan Taideyhdistyk-
sen piirustuskoulussa hän
oli Pietarin taideakate-

mian oppilaana vv. 1883-

86. V. 1886 hän lähti Pa-
riisiin, jossa ,.Acad^mie

Julien"issä nautti samo-
jen taiteilijoiden — Bou-
guereau'n ja Tony Robert
Fleury'n — ohjausta kuin
pari vuotta aikaisemmin
tullut Aksel Gall6n. Er.ini-

män hänen taiteensa ke-

hittymiseen vaikutti kum-
minkin Degas. Pariisissa

hän oleskeli yhtämittaa
v:een 1888, palasi sinue
uudelleen 1889 ja oli siellä

valtion avustuksella taas
1890-91. Hovingin matkarahalla hän 1894-95 oli

Italiassa ja Saksassa sekä 1897 uudelleen Ita-

H

Eero Järnefelt.
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Lt^aiu,;,dwi (1891).

liassa. V. 1889 hän sai maalauksestaan „Sa-

volaisvene" Taideyhdistyksen toisen tukaattipal-

kinnou, sam. v. valtion lisäpalkinnon maisema-
maalauksessa taulullaan ,,Pyykkirannassa" ja

1891 varsinaisen palkinnon teoksellaan „Maisema
Savosta". Yliopiston juhlasalin seinämaalauksia
varten toimeenpannussa kilpailussa hän sai kol-

mannen palkinnon. — J. on koko taiteilija-

aikansa pysynyt uskollisena nykyaikaisen ulko-

ilmamaalauksen ja realistisen kansankuvauksen

Isäntä ja rengit (1893).

periaatteille, vaikka hänen tyyni ja intoilema-

ton luonteensa ja lyyrillisen hieno ja varma
luonnontajunsa on häntä aina estänyt menemästä
mihinkään äärimäisyyteen. Hänen taiteessaan ei

huomaakkaan mitään varsinaisia eri suuntia,

mutta kyllä kehitystä sisällöllisen puolen syven-

tämiseen ja taidekeinojen yhä suurempaan hal-

litsemiseen. Hän on maalannut laatukuvia, alt-

taritauluja, maisemia ja muotokuvia ja hän käyt-

edellä

nassa'

(i89i;

uetut

telee yhtä etevästi sekä vesi- että öljyvärejä. Hänen
väriasteikkonsa on ollut yleensä hillitty, useissa

viimeaikaisissa teoksissa on sentään havaittavissa
selvä, itsetietoinen käänne entistä rohkeampiin
ja koristeellisiin väreihin. — J:n ensimäiset
taulut olivat laatukuvia: ,,Kapakassa" (1888),

mainittu „Savolaisvene" ja „Pyykkiran-
(1889), idyllinen „Lehmisavu" ja „Kaski"
Näiltä vuosilta ovat myöskin hänen tun-

alttaritaulunsa „Ristiinnaulitseminen"
1890, Keuruun kirkossa) ja „Kristus käy veden

päällä" (1891, Jyvä-skylän maaseura.k.), joka oli

aijottu Jyväskylän kirkkoon, mutta jota kirkko-
neuvosto ei valmiina hyväksynytkään. Myöhem-
pien vuosien laatukuvista ovat tärkeimmät humo-
ristinen akvarelli ,,Isäntä ja rengit" (1893, Turun
taidemuseossa), suuri, järkyttävä kansanelämän
kuvaus „Raatajat rahanalaiset" (1893, Taideyhd:n
kokoelmissa), tempera ,,Leikkiviä lapsia" (1895,

Taideyhd:n kok:ssa), erittäin luonteenomainen
ja humoristinen vesivärimaalaus ,,Paluumatkalla
kaupungista" (1903, Turun taidemuseossa) ja

useat kalastavia poikia sekä taiteilijan koti-

elämää esittävät taulut, joista „Lukeva tyttö"

(1910) on Antellin kokoelmissa. — Varsinaisen
maisemamaalauksen alalla J. on luonut muuta-
mia erittäin kauniita teoksia; niistä ovat etu-

päässä mainittavat suuri ,,Syysmaisema Pielis-

järveltä" (1899, Taideyhdm kok:ssa) hienoine

liillittyine väreineen sekä samanaiheinen, mutta
dekoratiivisen komea ,,Maisema Kolilta" (1910).
— Hänen kookkain maisemataulunsa on Berliinin

kansainvälisen matkailijanäyttelyn (1911) Suo-

men osastoa marten maalaama jättiläiskokoinen

..Suomalainen järvimaisema". — J. on myöskin
lahjakas muotokuvamaalaaja; hän onkin luonut

useita luonteenkuvauksen terävyyteen ja sielulli-

sen analyysin syvyyteen nähden oivallisia teok-

Paluumatkalla kaupungista (1903). Matilda Wreden muotokuva (1896).

\
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Armas Järnefelt.

sia. Sellaisia ovat J. Ph. Palmgnin (1892, Yli-

opistossa), Matilda Wredeii (akvarelli 1896, Taide-

yhd:n kok:ssa), Juhani Ahon (1909), N. Gerar-

din (1909, Senaatissa) ynnä usean muun huomat-

tavan henkilön muotokuvat. Mestarillisia ovat

niinikään hänen pienen poikansa ja tyttärensä

kuvat. Paitsi var.sinaista maalausta hän on myös-

kin harjoittanut etsausta. — J. on taiteellaan

-saavuttanut tunnustusta ulkomaillakin; m. ra.

hän sai kultamitalit maailmannäyttelyissä Pa-

riisissa 1889 ja 1900 sekä Budapestin kansain-

välisessä taidenäyttelyssä 1907. V:sta 1902

hän toimii Yliopiston piirustuksenopettajana.

[G. Strengell, »Suomalaisia taiteilija-mestareita"

(1906).] F. L.

4. Armas J. (s. 1869), säveltäjä ja kapelli-

mestari, edellisen veli. Jo varhain J. sai musi-

kaalisia herätyksiä. Tul-

tuaan ylioppilaaksi 1887

harjoitti jonkun aikaa yli-

opistossa lakitiet. opin-

noita. Oli Helsingin mu-
siikkiopistossa M. Wege-
liuksen ja pianisti F. Bu-
soni'n oppilaana, opiskeli

sittemmin Berliinissä A.

Beckerin ja Pariisissa

Massenefn y. m. johdolla

sävellystä. Tuli Magde-
burgin kaupunginteatterin
kapellimestariksi 1896,

>araanl. toimeen Diissel-

dorfiin 1897; toimi Vii-

purin orkesterinjohtajana
1898-1903. V:sta 1907 J.

on Tukholman kunink. oopperan kapellimestarina

ja on saanut siellä hovikapellimestarin arvon.

J. on kaikissa suhteissa erittäin kehittynyt,

nykyaikainen musiikkimies. Säveltäjänä hän on
kotimaisten taiteilijain eturivissä. Hänen teok-

sensa osoittavat hienostunutta muotoaistia ja

ovat useimmiten kuulakan, pohjoismaisen lyrii-

kan läpitunkemia. Orkesterisävellyksissänsä J.

näyttää loistavaa soitinnustaitoa. Hän on sävel-

tänyt sinfonisia runoja („Korsholma"), sarjoja,

alkusoittoja, näyttämömusiikkia y. m. orkeste-

rille, pianosävellyksiä ja suuren määrän kuoro-
ja yksinlauluja, joilla on keskeinen asema suom.
laulukirjallisuudessa. Kapellimestarina J:llä on
kaikki ensi luokan johtajan ominaisuudet. Hän
hallitsee vaikeimmatkin orkesterinjohtajan teh-

tävät mestarin tavoin. Hänen verratonta ooppe-
ranjohtamistaiisa on saatu kotimaassakin ihailla

silloin kun hän 1904-06 Kansallisteatterissa toi-

meenpani, suureksi osaksi kotimaisin voimin, on-

nistuneita Wagner-, Carmen- y. m. näytäntöjä.

—

Naimisissa v:sta 1893 laulajatar ^laikki Paka-
risen kanssa sekä toisissa naimisissa v:sta
1910 ruots. oopperalaulajattaren Liva Edströmin
kanssa. E. K.
Järnefelt-Palmgren, Maikki (s. 1871),

suom. laulajatar, omaa sukuaan Pakarinen.
Käytyään kotikaupunkinsa Joensuun tyttökoulun
hän tuli 1888 Helsingin musiikkiopistoon, mi&sä
opiskeli laulua Ojanperän, pianonsoittoa Wefin-
pin ja teoriaa Wegeliuksen johdolla. Matku.sti
1890 valtion taiteilijastipendillä Pariisiin, jossa
opiskeli laulua rouvien Marchesi'n ja Bertramin
johdolla. Meni 1893 naimisiin Armas Järnefeltin

Maikki Järnefelt-
Palmgren.

kanssa ja asettui asumaan Berliiniin, jatkaen
laulunopinnoitaan prof. J. Heyn johtamana. Si-

toutui sen jälkeen 1895
Breslaun oopperaan, josta " '

siirtyi Berliiniin Krolliin

(„Neues Königl. Opern-
haus") ja sieltä taas Mag-
deburgin sekä Diisseldor-

fin oopperoihin. Vieraili

sittemmin Bremenin, Wie-
nin, Kööpenhaminan ja i

Tuhholman kuninkaalli- '

sissa oopperoissa, esiintyen

pääasiallisesti Wagner-
osissa (1899 myös Bayreu-
thissa). Jätti sen jälkeen

muutamaksi vuodeksi oop- ,

perän ja esiintyi suurella

menestyksellä myös kon-
serttilaulajattarena mel-

kein kaikissa Euroopan
suuremmissa musiikkikes-
kustoissa. V. 1902 ja seur. vuosina J.-P. otti osaa
Helsingissä oopperanäytäntöihin, joiden varsinai-

sena alkuunpanijana häntä on pidettävä. Läksi
V. 1906 opintomatkalle Italiaan, jossa sittemmin
sitoutui ensin Torinon kuninkaalliseen ja myö-
hemmin Eimini'n oopperaan. Meni 1910 toisiin

naimisiin säveltäjä Selim Palmgrenin kanssa.

Laulajattaren lämmin ja voimakas taiteilija-

luonne on, yhtyneenä hänen mehevän kauniiseen

ääneensä, kaikkialla, niin ooppera- kuin varsinkin

konserttilavalla herättänyt yleisön suuren ihas-

tuksen. O. E.

Järta, Hans (1774-1847), ruots. valtiomies

ja kirjailija, alkup. nimeltään H i e r t a, pääsi jo

nuorena kuninkaallisen kanslian ulkoasiain toimi-

tuskuntaan, mutta joutui ennen pitkää terävien

leikinlaskujensa ja laulujensa vuoksi ylempiensä
epäsuosioon. Siirtyi 1796 oikeusrevisionitoimitus-

kuntaan ja tuli pian tunnetuksi älykkäänä laki-

miehenä. Lomatöikseen hän harjoitti kirjallista

toimintaa; suurta huomiota herätti hänen 1799

(salanimellä) julkaisemansa satiiri ,,Nägra tan-

kar om sättet att upprätta och befästa den ur-

gamla franska monarchien". Norrköpingin val-

tiopäivillä 1800 hän liittyi vastustuspuolueeseen

ja kuului niihin, jotka suostuntakysymyksessä
syntyneen ristikohdan johdosta luopuivat aatelis-

arvostaan; siltä pitäen hän käytti Järta nimeä.

Tultuaan virasta erotetuksi hän toimi asianaja-

jana, jota paitsi hän sai sihteerin toimen
Tukholman kaupungin palovakuutuskonttorissa.

Vaikka hän 1800-luvun alkuvuosina elelikin

etupäässä julkisesta elämästä syrjässä, hän kui-

tenkin vilkkaasti seurasi valtiollisten olojen

kehitystä, ja hänet luettiinkin yleensä yksin-

valtaa vastaan suunnatun liikkeen johtajiin.

Uuden hallitusmuodon luomiseen J. otti vaikut-

tavalla tavalla osaa v:n 1809 perustuslakivalio-

kunnan sihteerinä. Kesäk. 1809 J. nimitet-

tiin raha-asiain valtiosihteeriksi, jossa toi-

messa hän menestyksellä piti voimassa Ruotsin
ja Englannin välisiä kauppasuhteita silloisista

suurista vaikeuksista huolimatta. Jo 1811 hän
erosi, mutta otti v:n 1812 lopulla vastaan maa-
herran viran Stora Kopparbergin läänissä. Se
aika, v:een 1822, jonka hän tätä tointa hoiti,

oli sanotulle läänille monipuolisen edistyksen
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aika. Muutamia kuukausia (marrask. 1815-maa-
lisk. 1816) J. välillä hoiti raha-asiain valtio-

sihteerin tehtäviä, saaden ajaksi maan vapau-
tetuksi siitä taloudellisesta pulasta, joka oli Nor-
jan sodan seurauksena. Maaherran virastaan erot-

tuaan J. aluksi asui Falunissa innokkaasti ot-

taen osaa aikansa kirjalliseen elämään; vv.

1823-24 hän julkaisi aikakauslehteä „0dalman-
nen". Etupäässä hän kuitenkin kirjoitteli val-

tiollisista kysymyksistä, joissa hän, varsinkin
terveyden heikontuessa, kävi yhä katkerammaksi
vanhoilliseksi. Valtiollisten ja yhteiskunnallisten
kysymysten käsittelyn ohella J. 1825 Upsalaan
muutettuaan ahkerasti harjoitti historiallista tut-

kimustyötä, julkaisten teoksia oikeus- ja kirkko-
historian y. m. aloilta. V. 1837 J. vielä kerran
astui valtion palvelukseen, valtakunnanarkiston
hoitajaksi; tämän laitoksen hän 7-vuotisena

virka-aikanaan saattoi erinomaiseen kuntoon. —
J:n valitut teokset julkaisi H. Forssell 1882-83,

liittäen julkaisuun laajan elämäkerran
E. B:dt.

Järvamaa (saks. Jerioen 1. der Weisiien-

steinsche Kreis), Viron keskimaakunta, alkaen
pohjoisimmassa osassaan Loksa-joen eräästä kul-

mauksesta ja ulottuen Liivinmaan rajaan. Maa-
kunta ei kosketa merenrantaa, eikä siinä ole

järviäkään, mutta jokilaaksot ovat paikoittain

sangen ihanat. Maaperä on viljava. 2,871,2 km^
50,166 as. 1. 14,95 % koko Viron asukasluvusta.

Siinä kaupunki Paidelinna (Weissenstein), 8

seurakuntaa, 89 aateliskartanoa. K. S.

Järvelä, rautatienasema Riihimäki-Lähden
rataosalla, 33 km Riihimäeltä. Sen lähistöllä tiili-

tehtaita y. m. K. S.

Järvenlaskut ovat »tuhansien järvien maassa"
saaneet muualla tuntemattoman merkityksen,
niillä kun on arveltu voitavan helpoimmin laa-

jentaa viljelysalaa muuttamalla vedenalaista tai

vesiperäistä maata käyttökelpoiseksi. Vanhim-
mat järvenlaskut ovat aiheutuneet luonnonvoi-
mista: kun vedelle syystä tai toisesta on avau-

tunut suorempi tai jyrkempi juoksu, on järven
pinta alentunut. Niinpä esim. Hämeen Kyrös-
järvi alkujaan laski Viljakkalan Lavaj arven
kautta Alhoselkään, kunnes syntyi jyrkkä Kyrös-
koski, emme tiedä milloin ja mistä syystä, mutta
samassa vanha väylä kuivi. Jotta saataisiin

vesitie Viipurista Savonlinnaan, yritettiin keski-

ajan lopussa ja 1607-08 kaivaa väylä Saimaan
etelärannasta Salpausselän läpi. Mullistava alen-

nus olisi samassa uhannut Savon ja Karjalan
vesistöjä, mutta onneksi voimat eivät riittäneet

tuumaa perille ajamaan. Huomattava vedenpin-
nan alennus tapahtui sitä vastoin n. 1604 L ä n-

gelmävedessä, kun vesi äkkiä purki itsel-

leen Iharista (ks. t.) väylän paljoa alempaan
Pälkäneenveteen, syystä että kulovalkea oli polt-

tanut sammaloituneen kynnyksen järvien vä-

lillä, jonka jälkeen kai virta uoman syventi.

Längelmäveden ympärillä jäi silloin paljo vil-

jelysalaa kuivaksi ja Ihariin perustettiin vesi-

myllyjä. Ensimäinen tunnettu ja täydellä tar-

koituksella tehty suurempi järvenlasku on kui-

tenkin tapahtunut vasta 1743. Silloisessa Ilo-

mantsissa (nykyään Enon alueella) oli silloin

kolme S a r V i n g i n nimistä järveä, joista nyt
enää vain Ylimäinen on jäljellä, sittenkuin Kes-
kimäinenkin uusimpana aikana on saatu pää-

asiassa kuivatetuksi. Alimainen Sarvinki laski

vetensä suuntaan, jonka vielä aivan selvä koski-
paikka etelämpänä osoittaa, mutta luoteessa sen
erotti paljoa alemmasta Jakojärvestä kapea
hiekkasärkkä. Tämän kynnyksen läpi talonpoika
Lassi Nuutinen, kun ei saanut muita mukaan,
oman väkensä avulla kaivoi 70 m pitkän, 5,s m
leveän ja 9 m syvän viemärin, josta vesi 17 p.

syysk. 1743 (v. 1.) pääsi juoksemaan. Virta
syöpyi nopeasti harjun soravallin läpi, vieden
maata, kiviä ja suuria puita mukanaan, joten
2 peninkulmaa pitkä ja muutamia km leveä järvi
parissa tunnissa juoksi tyhjäksi. Jakojärvi tuli

täyteen hiekkaa, joka sitä paitsi pitkänä tasan-
kona johtaa Pielisjokeen; kadonneen järven pai-

kalla on suuri laakso, sen pohjassa lammikkoja
Ja pieni puro, mutta entisen harjun toisistaan

erotetut jyrkkärinteiset osat antavat käsityksen
tapahtuneesta mullistuksesta. Se sai pauhinal-
laan kyläläiset hetkeksi ajattelemaan tuomion-
päivää ja Nuutinen ensi suuttumuksessa vangit-
tiin, mutta kun kuivatetusta järvenpohjasta ru-

pesi kasvamaan runsaasti heinää, pyrkivät kaikki
saaliinjakoon. Kirkkoherra Molanderin välityk-

sellä työntekijä kuitenkin sai aloitteensa he-

delmät omikseen, vieläpä 1756 v:n valtiosäädyiltä

1,000 talaria hopeata palkkioksi. Etelä-Karjalassa
samaan aikaan ajateltiin suurta järvenlaskua.
Pitkän ja kaidan Suvannon vesi juoksi Kivi-
niemestä länteen 2 m alempana olevaan Vuokseen,
mutta idässä Taipaleen kohdalla kapea hiekka-

JCos^l^

Suvannon vesijättökartta.

harju sen erotti Laatokasta, jonka pinta oli monta
m alempana. Tämän seinän läpäiseminen oli jo

1741 päätetty, mutta juuri kun sinne lähetetyn

sotaväen oli ryhdyttävä työhön, alkoi sota. Seu-

raavan vuosisadan ensi vuosikymmenellä lienee

tehty työtä tämän tarkoituksen toteuttamiseksi,

mutta ei riittävästi. Suvanto kuitenkin tulvil-

laan teki keväisin rantaviljelyksille haittaa, ja

Kiviniemen puro ei maaperän lujuuden takia

päässyt laajentumaan. Nopea lumen sulaminen
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kohotti keväällä 1818 järven pinnan tavallista

korkeammalle, joten vesi 26 (toisen tiedon mu-
kaan 21) p. toukok. pääsi itsestään juoksemaan
Laatokkaan. Veden voima osoittautui nytkin

vastustamattomaksi : pauhinalla se vei pyörtei-

siinsä veneet, kalastusneuvot, rakennukset ja

suuria lohkareita maata; vuorokaudessa Suvanto
laski n. 7 m. Voittomaita jäi pitkin järven

rantoja, vähän ja arvottomia, missä rannat oli-

vat jyrkkiä, mutta järven itäinen matala poh-

jukka kokonaan muutti muotonsa; siellä saatiin

n. 5,000 ha hyvää maata viljeltäväksi, ja vuosi-

kymmen sitten on entisestä järvenpohjasta nos-

tettu paljo järvimalmia. Kuiville jäi lännessä

Kiviniemen puro; alentuneesta järvestä löydet-

tiin suuri Ison vihan aikana vihollisten pelossa

upotettu kirkonkello, jota rauhan tultua oli tur-

haan etsitty. Tähän samaan aikaan Suomessa
ennen toiminut Koskenperkausjohto-
kunta (ks. t.) oli uudestaan järjestetty, ja

hallitus kehotti sitä muun muassa järviä laske-

malla parantamaan maanviljelyksen edellytyksiä

Suomen sisäosissa. Ensimäisten joukossa tulivat

silloin Längelmävesi ja Pälkäneenvesi huomioon,
siellä kun tulva vuosi vuodelta teki suuremmat
tuhot. Myllypadoilla kavennettu Ihari ei riit-

tänyt laskuväyläksi, semminkin kun Pälkäneen-

veden allas täyttymistään täyttyi; sieltä Mallas-

veteen johtavalla Kostianjoella ei ollut putousta

kyllin ja Valkeakosken perkaamisesta ei saatu

apua. Kun Roine nyttemmin oli 2 m alempana
Längelmäveden pintaa, päätettiin Kaivan-
nosta, missä jo 1600-luvulla lienee yritetty

tehdä läpikaivaus, saada uusi lasku, laivakuluUe
soveltuva väylä, joka samalla olisi omiaan ver-

kalleen vähentämään yläjärven vedentulvaa.

Mutta juuri työn valmistuttua vesi 3 p. huhtik.

1830 uursi padot ja tokeet, työntäen silmän-

räpäyksessä kaikki Iloineen syvyyteen; uoma
laajeni moninkertaiseksi ja Längelmävesi aleni

samassa Roineen tasalle, joten Ihari mataloittui.

Längelmäveden rantamilta saadut viljelyskelpoi-

set voittomaat arvioitiin 2,200-2,600 ha:ksi.

Saavutettu kokemus veden voimasta vaikutti
paraikaa työnalaisena olevaan Päijänteen
laskemiseen: Kalkkisissa vaara jo uhkasi,
mutta noudatettiin varovaisuutta ja tyydyttiin
laskemaan Päijännettä puolentoista m:n verran.
Erittäin onnistuneen järvenlaskun tekivät sa-

maan aikaan Parikkalan pitäjäläiset viranomais-
ten myötävaikutuksella. Simpeleen vesistö

silloisella korkeudellaan esti käyttämästä laajoja

vesiperäisiä rantamaita, mitkä olivat alituisia

hallanpesiä. Simpele sitten 1830 ja seuraavina
vuosina laskettiin 2 m, mistä seurasi kaikkien
muiden pitäjän vesien alennus, ja viljelykselle

voitettiin 5,900 ha; kaupanpäällisiksi saatiin jär-

venpohjasta polttopuita pitkäksi aikaa. Ennen
köyhyydestä kuulu pitäjä tämän jälkeen silmin-

nähtävästi edistyi. Ainoa haitta oli, ettei kapea
Kokkolanjoki riittänyt tilapäisesti enentyneelle
tulvalle, joten Hiitolan Veijalanjärven lakeat
rannat muutamiksi päiviksi joutuivat veden val-

taan. Vähemmin onnistuneeksi on sitä vastoin

merkittävä Puulaveden 1831-52 toimitettu

lasku, jonka ehtona oli laskuväylän johtaminen
suoraan Kyminjokeen, kun se ennen oli suun-
tautunut Päijänteeseen; kuivatettujen alueiden

karu maaperä ei tuettanut viljelykselle sanot-

tavaa etua. Sillä välin kansa tavattoman kiih-

keästi oli ruvennut Vuoksen laaksossa
vaatimaan vedenpinnan alentamista, koska tulva

ajoittain teki suuren suuria vahingoita. V. 1818
kuiville jäänyt Kiviniemi oli puhkaistava,

jotta Vuoksi pääsisi nyttemmin alemman Su-

vannon kautta juoksemaan Laatokkaan. Viran-
omaiset kauan vastustelivat yritystä, ja esteenä

oli sekin, että alisen Vuoksen kuivuessa häviäi-

sivät sikäläiset kalastukset, jotka olivat venä-

läisten luostarien tulolähteenä. Mutta sota

1854-56 oli osoittanut Suomen kulkuneuvojen
parantamisen tärkeyden, jos mieli menestyksellä

puolustaa maata hyökkäävää vihollista vastaan,

ja niinpä keisari määräsi luostarien kalastukset

lunastettaviksi ja käski ryhtyä Vuoksen laske-

miseen. Päätarkoituksena oli saada laivakuluUe

soveltuva väylä Laatokasta Vuoksen keskiosiin;

lierkkäuskoisesti oletettiin, että virta, kun vain

^'*-*f»«pptil.

Längelmäveden laskut Äyräpäänselan vesijättökartta.
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Kiviniemestä avattaisiin väylä, raivaisi pur-
jehdusväylän valmiiksi. Kun uusi uoma sitten

17 p. syyskuuta 1857 juhlallisesti avattiin, saa-

tiin kuitenkin toisenlainen pettymys kuin aikai-

semmin : syntyi vain uusi koski. Kiviniemen
koski, jota virta ei puoleen vuosisataan ole saa-

nut muuttumaan; kulkuneuvoille ei tullutkaan
tarkoitettua hyötyä. Mutta ylempänä Vuoksen
pinta aleni 6,5, alisessa osassaan 1,5 m ja muu-
tamin paikoin, varsinkin Mudassa Äyräpään-
selän rannoilla, saatiin erinomaiset viljelysmaat

entisistä mutapohjäisistä lahdelmista ja pouka-
mista. Käkisalmen puolelta sitä vastoin vali-

tettiin veden alentumista, kunnes oli ruvettu
maatumista hyötymään. Viimeinen suuri viran-

omaisten aloitteesta tehty järvenlasku on Höy-
tiäisen (ks. t.). Sen vesi juoksi Polvijärven

kautta länteen Viinijärveen, mistä Taipaleen 1.

Komperonjoki johti Pyhäselkään, eikä Höytiai-

seen vaikuttanut tämän väylän perkaaminen.
Oli jo 1800-luvun alussa ajateltu uuden uoman
avaamista suoraan etelään, mutta maaherra Vibe-

lius oli varoittanut tähän ryhtymästä. Paikka-

Höytiäisen vesijättökartta.

51. III. Painettu ^^/loll.

kuntalaisten pyynnöstä koskenperkausjohtokunta
vihdoin 1850-luvulla ryhtyi asiaan entisellä ta-
vallaan: oli avattava vedelle tie, toivossa että
hyvä tulisi, kun virta saisi tehdä tehtävänsä;
ei kysytty takeita, miten syvälle se syöpyisi.
Odottamatta vesi sitten 3 p. elok. 1859 pääsi
valloilleen, kunnes vihdoin paljastunut pohja-
kallio sen voimaa pidätti : päiväkauden oli siellä

nähtävänä Imatran tapainen hyrsky. Läheinen
Joensuu joutui suureen vaaraan, Pyhäselän ran-
noilla ja alempanakin viljelykset joutuivat veden
valtaan, kirjoitettiinpa sanomalehtiin, että nel-

jäsosa Karjalaa oli veteen hukkua. Höytiäisen
entinen lasku jäi kuivaksi ja äärettömät alat
järvenpohjaa paljastuivat. Uutta Puntarinkoskea
perkaamalla edistettiin sitten laskua jonkun ver-,

ran; lopulta Höytiäinen oli laskenut 12 m.
Eteläpuolella nousi parhaasta päästä karuja
hiekkamaita esille, mutta järven pohjoispuolella
saatiin viljelykselle arviolta 13,000 ha enimmäl-
tään tavattoman hyvää maata. Tapahtuneet va-
hingot kruunu korvasi 28,286 ruplalla. Yleisön
käsitystapaan nyt saatu kokemus vaikutti ter-

veellisesti, semminkin kun Joroisistakin
saatiin esimerkki umpimähkään toimitetun jär-

venlaskun vaarallisuudesta. Talollisen Teittisen
toimesta 1856 kaivettu suurempi oja Valvatuk-
sesta Joroisselkään syöpyi huomaamatta syvem-
mäksi ja 13 p. heinäk. 1861 edellinen järvi

juoksi miltei tyhjäksi. Siitä lähtien ruvettiin

entistä suuremmalla huolella harrastamaan veden-
laskuja, joiden avulla vesiperäiset alueet voisi-

vat tulla pysyvän viljelyksen alaisiksi tai ajoit-

taiset tulvat estetyiksi; jälkimäiseen suuntaan
oli jo Ruotsin aikana toimittu esim. Koke-
mäenjoen seuduissa. Sen lisäksi on viime
aikoina eri osissa maata kuivatettu pieniä ma-
talia järviä, jotka ovat maatumaisillaan tai

uhkaavat soiksi muuttua; suoviljelyksen asiaa

on sitä vastoin pidetty yhä enemmän silmällä,

soita kun on lähes kolmasosa maata, kun taas

järviä (Laatokkaa lukuunottamatta) noin kym-
menesosa ja niiden ilmanalaa tasoittava mer-
kitys melkoinen. [E. G. Palman, „Äldre och

uyare sjöfällningar och sjöfällningsförsök i Fin-

land" (Fennia, 20, n:o 7); sama Valvojassa

1903; I. A. Schroeder, „Vesiperäisten maitten

kuivatus Suomessa" (Maahenki) ; L. Ilmari Pal-

man, „Suonkuivatustyöt Suomessa XIX vuosi-

sadalla" (Suoviljelysyhdistyksen vuosikirja 1903).]

E. G. P.

Järvenpää, rautatienasema Kerava-Hyvinkäiin
rataosalla, 37 km Helsingistä. Lähistöllä, luon-

nonihanan Tuusulanjärven rannoilla huviloita.

K. 8.

Järvi on suurempi, lampi taas pienempi suo-

lattoman tai suolaisen veden täyttämä allas.

Järvien muodot ja syvyyssuhteet muuttuvat ver-

rattain helposti; järvet ovat siis aina, geologi-

sesti katsoen, nuoria muodostumia; vanhempia
järviä kuin tertiäärikaudelta ei tunneta. Tärkeä
hydrografian ja maantieteen haaratiede on n. s.

järvitiede eli limnologia, jossa tutkitaan järvien

altaat (morfologia) ja niitten suuruudet (morfo-

metria) sekä veden paljoutta (hydrologia), vaih-

telua (hydrauliikka), laatua (veden kemia), lämpö-
suhteita (termiikki), väriä ja läpikuultavuutta

(optiikki) ja elämää (biologia). Järvet jaetaan

tavallisesti lampi-, lähde-, suvanto- ja pääte-



1603 Järvi—Jätteet 1604

järviin. Jollei niillä ole laskujokea. on vesi ta-

vallisesti suolaista. Kaikkien nykyisten järvien

pinta-alain summa on noin 1,700,000 km^ siis

Meksikon-lahtea hiukan suurempi. Suurin kai-

kista on Kaspian-meri; toinen suuruudeltaan on

Yläjärvi Ameriikassa, kolmas Viktoria Nj ansa

Afrikassa, neljäs Aral-järvi Aasiassa j.n. e. Laa-

tokka on vasta 17 suuruudeltaan. Järviä on enin

niillä maapallon vyöhykkeillä, missä kvartääri-

kaudella on ollut maajäätä eli jäätikköjä. Suomi
sijaitsee sillä vyöhykkeellä ja kantaa hyvällä

syyllä nimeä ,,tuhansien järvien maa", sillä Suo-

messa on useampia kymmeniä tuhansia järviä

(Maanmittauksen yleiskartassa mittakaavassa

1:400,000 on noin 35,500 järveä). Mutta Suomi
ei ole sinnepäinkään ainoa maa, joka voi vaatia

tätä kunnianimeä. Tuhansia järviä on myös
Ruotsissa, Vienan Karjalassa, Pohjois-Saksassa

ja ennen kaikkea Kanadassa. — Suuri osa Suo-

men järviä on n. s. reliktijärviä, s. o. vanhoja

lahdenpoukamia, siltä ajalta, jolloin suurin osa

maatamme oli meren peitossa. J. E. R.

Järvi, Kaarle Aukusti (alkup. sukunimi
Mällinen, s. 1869), suom. kirjailija, yliopp.

1889, toiminut sanomalehtimiehenä ja kansak.-

opettajana (Urjalassa v:sta 1908), julkaissut:

»Kuvauksia" (1891), „Työmiehiä" (1891, myös
ruots.), „Peräkartanon ylioppilas" (1893), „Puoli-

luonne" (1897), ,,Sanomalehtipoika y. m. kerto-

muksia" (1902), „Nousukas" (1904), „Akilles"

(1906), »Opettaja" (1907), „Loinen" (1908) ja

„Harry" (1910). Ensimäisten kertomustensa epä-

tasaisuudesta ja hataruudesta on J:n realismi

vähitellen vapautunut ja saavuttanut parhaan en-

nätyksensä ..Loisen" karheasti, mutta samalla

lämpimästi piirretyissä kuvauksissa. V. T.

Järvikerrostumat, järvien pohjaan ja ran-

noille muodostuneet sedimentit. Niihin kuuluu
sora-, hiekka- ja savikerrostumia, jotka ovat
merikerrostumain kaltaisia, mutta lisäksi muo-
dostuu erikoisia, järville ominaisia kerrostumia,
joiden ainekset ovat suolattoman veden eläin-

ja kasvimaailmasta peräisin. Järven pohjan ke-

hitys käy tavallisimmin siten, että ensin syntyy
liejua, jossa on epäorgaanisia lieteaineksia,

vesieläinten ulostuksia ja hajautumistilassa olevia

ruumiita ja vesikasvien jätteitä sekaisin. Jär-
ven madaltuessa vesikasvit pääsevät yhä suurem-
paan valtaan, kunnes kerrostuu pääasiallisesti

niiden jätteistä syntynyttä mutaa. Kun järvi

on miltei täyttynyt, alkavat siinä korte, kaisla,

sara ja muut putkilokasvit saada jalansijaa, ja

nyt muodostuu mutaturvetta ja tur-
vetta. Lopuksi useimmiten rahkasammal val-

loittaa alueen, ja niin on järvi muuttunut rahka-
suoksi. — Meidän maassamme hyvin lukuisissa
järvissä muodostuu pohjaan järvimalmia
(ks. t.). Toisissa järvissä elää suurin määrin
piileviä (Diatomaceaj), joiden kuori.sta pii-
mää muodostuu. Järvikerrostumiin kuuluvat
lopuksi myös la.skujoettomien aavikkojär/ien
suolakerrostumat. P. E.
Järvikoulu, engl. Lake-school [leik-.tkUl],

alkuperäisesti pilkkanimi, jonka engl. romanti-
koille Wordsworthille, Coleridgelle ja Southeylle
(ks. n.) antoi poliittisen vastustuskannan vuoksi
»Edinburgh Review" sen nojalla, että Words-
worth ja Southey asuivat Cumberlandin ja West-
morelandin järvien rannalla. Mainittuja kirjai-

lijoita sanotaan sentähden jotenkin satunnaisen
syyn vuoksi ,,Lakisteiksi". J. H-l.

Järvikouri ks. Kouri.
Järvikylä, maatila Joroisissa, Valvatusj arven

rannoilla. Tila, joka on Grotenfeltien vanha suku-
tila, on kauan ollut Savon parhaiten hoidettuja

tiloja; siinä on koetettu kasvattaa puhdasta suo-

malaista, kiuruveteläistä, karjarotua; meijeri-

koulu on toiminut n. 35 vuotta. Nykyisin sen
omistaa osakeyhtiö. K. 8.

Järvilohi ks. Taimen.
Järvimalmi, järvien pohjaan muodostunut

rautamalmi, joka kokoomukseltaan on rauta-

hydroksidia (limoniittia). Sitä on useimmiten
pieninä kuulamaisina tai levymäisinä myhky-
röinä, joiden suuruuden ja muodon mukaan j:lla

on eri nimiä: haulimalmi, hernemalmi, raha-

malmi, perunamalmi, korppumalmi. J. on taval-

lisesti epäpuhdasta, sisältäen paljon savea ja

hiekkaa. Sen raudanpitoisuus vaihtelee 25-40 %.
Rauta on kotoisin vuorilajien raudanpitoisista
kivennäisistä, joista maaperässä tihkuva sade-

vesi sitä liuottaa etupäässä sisältämänsä hiili-

hapon ja humushappojen avulla ja vie mukanaan
pohjaveteen. Kun hiili- ja humushappoisia rauta-

.suoloja sisältävä pohjavesi tulee lähteensilminä
maanpinnalle järven pohjassa ja sekoittuu järvi-

veteen, niin humushappoiset rautasuolat hapet-
tuvat ja rauta saostuu hydroksidina. J:a muo-
dostuu parhaasta päästä kylmänlauhkeissa seu-

duissa, missä maaperässä epätäydellisen lahoami-
sen vuoksi syntyy runsaasti humushappoja. Suo-
messa sitä on useimmissa järvissä, ja sitä on
monin seuduin nostettu masuuneissa valmistetta-

vaksi. [O. Asehan, »Humusämnena i de nordiska
inlandsvattnen och deras betydelse vid sjömal-

mernas daning" (1908).] P. E.

Järvisaari, suom. seurakunta itäisellä Inkerin-

maalla Laatokan eteläpuolella Lyyssin rovasti-

kunnassa. J:ssa sekä sen emäseurakunnassa on
yhteensä suomalaisten kyliä 26, joissa suoma-
laisia 4,925 as. K. S.

Jäsen, raaja, ekstremiteetti, se tai ne varta-

loon liittyvät ruumiinosat, jotka eläimissä toi-

mivat liikuntoeliminä; ihmisellä kädet ja jalat.

Jäsenheinä ks. Scleranthus.
Jäsentely. 1. Mus. ks. Fraseeraus. — 2.

Raketinust., kokonaisuuden jaoitus pienempiin
osiin eli muotojäseniin. U-o. N.

Jäte ks. R e s i d u u m.
Jätinroukkio ks. Hiidenkiuas.
Jätteet, teollisuudessa varsinaisten valmistei-

den ohella valmistuneet arvottomammat sivu-

tuotteet, joita nykyaikaisessa tekniikassa mahdol-
lisimman tarkalleen koetetaan käyttää hyödyl-

lisiin tarkoituksiin tai tehdä teollisuuslaitosten

ympäristölle vaarattomiksi, jos ovat terveydelle

haitallisia. Erittäin tärkeä kemiallisen suurteol-

lisuuden sivutuote on esim. suolahappo, jota saa-

daan Leblancin soodavalmistuksessa. Villakehruu-

laitoksissa saadaan villoja puhdistettaessa arvo-

kasta villarasvaa, raudanvalmistuksessa kuonaa
j.n. e.; maamme suurimmassa teollisuudenhaa-

rassa, puunjalostuksessa (sahat, rullatehtaat), syn-

tyy suuret jätemäärät, joita toistaiseksi varsin

vähän osataan käyttää. Useissa suurkaupungeissa,
joissa terveydenhoidosta pidetään huolta, ruuan-

jätteet jalostetaan ja lokaviemärijätteet tehdään
terveydelle vaarattomiksi. S. V. E.
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Jättiläiset. 1. Suunnattoman kookkaat ihmi-

set. Eri kansoissa on tavattavissa eri suuri määrä
(noin 5-6 prosenttia) ihmisiä, jotka ovat taval-

lista jonkinverran pitemmät, noin 175-205 cm
pitkät; näitä ei kuitenkaan vielä lueta jäin.
Vasta tätä mittaa pitempiä sanotaan j:ksi,

joissa suurin pituus on huomattu olevan 253-260

cm. Tällaiset ihmiset (enimmäkseen aina vain
miehiä) ovat ruumiinrakenteeltaan heikkoja, sa-

moinkuin henkisiltä kyvyiltäänkin kehnosti ke-

hittyneitä, eivätkä yleensä ole pitkäikäisiä.

(M. 0-B.)

2. Mytol. Jättiläiset esiintyvät kansanrunou-
dessamme etupäässä paikallistarinoissa, joissa

tiedetään kertoa heidän muinaisista asumuksis-
taan, jalanjäljistään, heittämistään suurista ki-

vistä, rakentamistaan kirkoista („Killi kirkkoa
tekee, Nalli nauloja takoo rahallisessa Raisiossa")

y. m. Nämä jättiläis-tarinat lienevät enimmältä
osaltaan skandinaavilaista alkuperää, mihin jo

jättiläinen, jätti nimityskin (•< ruots. jätte) viit-

taa.

Jättiläishai (Selache maxima), isoin pohjoi-

sissa merissä elävä haikala. Se kasvaa 13 m pit-

käksi. Sillä on monilukuisat, pienet hampaat,
käyttää ravinnokseen pieniä kaloja y. m. par-
vissa eläviä merieläimiä ja on sangen harmiton.
Maksasta saatavan öljyn takia se on ollut anka-
ran pyydystyksen alainen varsinkin Irlannin
länsirannikolla, vrt. Haikalat. K. M. L.

Jättiläishaudat on Pohjanmaalla kansan kes-

kuudessa nimenä erilaisilla, varsinkin kivillä hol-

vatuilla maakuopilla, jotka ovat syntyneet san-

gen erilaisissa tarkoituksissa. Niiden joukossa on
kuoppa-asuntojen, pyydyshautojen, tavaran-, var-

sinkin nauriiden ja kalansäilytyshautojen jät-

teitä y. m. s. Enimmäkseen ne lienevät myöhäis-
aikuisia. Yleisin nimitys tällaisille muinaisjään-
nöksille on ,,lapinhauta". Paikoin mainitaan
hiidenkiukaita (ks. t.) „jättiläisten haudoiksi".

Ulkomailla käytetään vastaavaa nimeä isoim-

mista megaliittihaudoista, esim. ruots. jätte-

grafvur, saks. Iliinengräher. A. Es.

Jättiläisheitto, rekkivoimistelijain mielitemp-
puja, missä, kädet, vartalo ja jalat yhdessä suo-

rassa viivassa, pyöritään rekin eli kiepputangon
ympäri. L. P.

Jättiläishirvi (Cervus giganteus), diluviaali-

ajalla tai ehkä vasta keskiajalla sukupuuttoon
kuollut hirvilaji. Sen sarvet muistuttavat enin
tavallisen hirven sarvia, kärkien väli 3 m. Useita
kokonaisia luurankoja on kaivettu esille Irlannin
turvesoista. K. M. L.

Jättiläiskaktus ks. Kaktuskasvit.
Jättiläiskalastaja (Halcyon giganteus), 45 cm

pitkä, kalastajalintujen heimoon (Alcedinidfe)

kuuluva 46 cm pituinen ja 65 cm leveä lintu,

joka elää Etelä-Austraaliassa. Sitä pidetään usein

Euroopan eläintarhoissa.

Jättiläiskasvu (akromegalia), synnynnäinen
taudillinen tila, jossa jäsenet ovat kasvaneet
suunnattoman suuriksi ja paksuiksi; myöskin
taudintila, joka ilmenee vasta tavallisen ruumiin-
kasvamisen päätyttyä, jolloin, luultavasti sai-

raloisesta hermovaikutuksesta, ruumiin sekä luut

että pehmeätkin osat, varsinkin kädet, jalat,

pää ja eritotenkin nenä ja alaleuka ynnä aivot

ja niissä ennen muuta n. s. hypofysis-rauhanen

aivojen pohjalla yhä jatkavat kasvamistaan.

Missä määrin j. perustuisi tautisiin muutoksiin
juuri tässä hypofysis-rauhasessa, siitä ei vielä

olla varsin selvillä. Toistaiseksi ei lääketiede ole

keksinyt keinoa sanottavasti vaikuttaa tähän
surkuteltavaan taudintilaan.

(M. 0-B.)

Jättiläiskenkuru ks. K e n k u r u t.

Jättiläiskirkot. Tällä kansan antamalla nimi-
tyksellä mainitaan tavallisesti niitä soikeita tai

suorakaiteen muotoisia kiviaitauksia, joita tava-
taan siellä täällä Pohjanlahden rannikolla Pur-
mosta ja Ahtavasta Kemiin saakka. Runsaimmin
niitä on Oulun seutuvilla Salon, Paavolan, Limin-
gan, Muhoksen, Kiimingin ja Iin pitäjissä. Kaik-
kiaan tunnetaan niitä maassamme 26 kappaletta.
Tavallisesti ne esiintyvät n. 1-4 penikulman
päässä meren nyk. rannasta, takamailla, soiden
kiertämillä, 6-15 m ympäristöstään kohoavilla
kivikkokankailla. Sisämaasta tunnetaan yksi ai-

noa Jyväskylän pitäjästä. — Rauennut kiviaita
on 2 m:ä leveä, 0,s-2 m:ä korkea. Joissakin on
aita kaksinkertainen, sisempi kehä ulompaa kool-

taan vähäisempi. Aitauksen ala vaihtelee tuntu-
vasti. Suurin pituus (sisäpuolelta mitaten) on 49,

suurin leveys 33 metriä. Vastaavat pienimmät
mitat ovat 6 ja 4,5 m. Useimmissa on huomat-
tavissa porttiaukkoja, joiden luku vaihtelee 1-6.

— Suurenmoisin lajiaan on Salon pitäjän Patti-

joen kylässä Linnankankaalla oleva kiviaitaus,

kokonaisuudessaan 58 m:ä pitkä, 33 m:ä leveä.

Itse aita on 7 m:ä leveä ja ulkopuolelta 2 m:ä
korkea. Näitä muinaisjäännöksiä ei ole vastai-

seksi tieteellisesti tutkittu, eikä niistä ole tal-

teen saatu satunnaisiakaan muinaislöytöjä, jo-

tenka niiden ikä ja tarkoitus vielä on hämärän
peitossa. — Gotlannin ja ölannin saarilla on
muinaisjäännöksiä —
siellä tunnetut nimellä

kämpagrafvar —
jotka sekä muodoltaan

että rakenteeltaan
muistuttavat meikäläi-

siä jättiläiskirkkoja.

Nämä muinaisjäännök-
set ovat tohtori Nor-
dinin tutkimusten mu-
kaan rakennusten pe-

rustoja, jotka, niistä löydetyistä muinaisesineistä

päättäen, ovat olleet käytännössä 2- ja 300-Iu-

vuilla j. Kr. Samantapaisia rakennusten perustoja

on myöhemmin huomattu myös paikoin Keski-

Ruotsissa sekä Islannissa, missä rakennusaineena
kiven ohella on etupäässä käytetty turvetta. Vii-

meksimainitut ovat viikinkiajalta. Rakennus-
muoto on paikoin eristetyillä seuduin, esim. Hebri-

deillä, Fär-saarilla ja Norjassa Ja;derenissä

säilynyt meidän päiviimme saakka, antaen elävän

kuvan muinaisen kämpagraf-asunnon ulkonäöstä.

Rakennusten perustoiksi on tämän johdosta ar-

veltu myös jättiläiskirkkojakin ja päättäen nii-

den ohella usein esiintyvistä kiviroukkioista —
arvatenkin kiviroukkiohautoja, jotka rannikol-

lamme olivat varhemmalla rautakaudella pää-

asiallisena kantamuotona (ks. Hiidenkiuas)
— ovat nekin olleet osittain käytännössä samaan
aikaan kuin Gotlannin ,,kämpagrafvar". — Var-

haisemmin on näitä muinaisjäännöksiä arveltu

varustuksiksi. Näin eivät kuitenkaan saisi seli-

tystään useat porttiaukot, eikä paikanvalinta-

Metelinkirkko Pohjanmaalla.
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kaaa anna tarpeeksi tukea tälle otaksumalle. [Hj.

A^ppelgren, „Suomen muinaislinnat", 1891].

A. Es.

Jättiläiskotilo (Strombus gigas), Länsi-In-

tiassa tavattava iso kiduskotilo, jonka 20-25 cm
korkeita kuoria käytetään puutarhojen koris-

teina ja taideteollisuudessa. K. M. L.

Jättiläiskäärmeet, isoja myrkyttömiä käär-

meitä, jotka elävät kuumissa maissa. Niillä on

parilliset keuhkot ja peräaukon kummallakin
puolella sarvenmuotoinen takajalan jäte. Ne ovat

voimakkaita eläimiä ja tappavat saaliinsa kier-

tämällä itsensä sen ympäri. Etelä-Aasiassa asuu
tiikerikäärme (Python molurus), joka kas-

vaa 5-8 m pitkäksi, Afrikassa kaksiviirui-
nen j. (Python Sebce), 6 m pitkä, Ameriikan
kuumissa osissa kuningaskäärme (Boa
constrictor) (ks. Boa) ja anakonda (Eunec-

tes murinus), joka kasvaa 7 m pitkäksi.

K. M. L.

Jättiläislaiskiainen ks. Laiskiaiset.
Jättiläisliskot ks. D i n o s a u r i a.

Jättiläissalamanteri ks. C r y p t o b r a n-

c h u s.

Jättiläissimpukka (Tridacna gigas), suurin

simpukoista. Sillä on paksut harjuiset kuoret,

kasvaa 1,5 m pitkäksi ja voi painaa 200 kg. Elää
Intian valtameren rannikoilla. Kuoria käytetään
astioiksi. K. 31. L.

Jättiläisvalas ks. S i n i v a 1 a s.

Jättiläisvyötiäinen ks. G 1 y p t o d o n.

Jättiläisäyriäiset (Gigantostraca), siluurikau-

desta permikauteen elänyt äyriäislahko, joka
näyttää olleen sukua skorpioneille. Siihen kuului

40 cm: n pituinen Eurypterus ja aina 2 m:n pi-

tuinen Pterygotus. Paitsi kooltaan nämä eläimet

erosivat kaikista muista äyriäisistä siinä, että

pään etumainen ulotinpari, joka muilla on muo-
do.stunut tuntosarviksi, oli näillä kehittynyt sak-

siksi. Siluurikauden j:t olivat merieläimiä, mutta
permikauden muodot näyttävät asustaneen suo-

lattomassa vedessä tai maalla. P. E.

Jättöpuu, sellainen puu, joka päätehakkauk-
sessa jätetään edelleen kasvamaan seuraavaan
kiertoaikaan. Jättöpuiden tulee olla ehdottomasti
terveitä ja elinvoimaisia; jättöpuiksi lisäksi kel-

paavat ainoastaan valoa vaativat ja tuulta kes-

tävät puulajit (esim. mjlnty ja lehtikuusi).

A. C.

Jäykistetty ansas, rakennust., on kannatus-
palkkien tai vuoliaisten vahvistamistapa, tehty

tavallisen ansaan (ks.

t.) periaatteen mukaan,
mutta siten, että ra-

^ kenne kokonaisuudes-
Jiiykistetty ansas. saan ei sanottavasti

nouse palkin korkeutta
ylemmäksi. Käytetään varsinkin semmoisissa pai-
koissa, missä tavallinen ansas korkeutensa täh-
den ei sovi, esim. välipermannoissa. K. 8. K.

Jäykistystauti, flähil. ks. K a n g i s t u s-

t a u t i.

Jäykkyys, tahdottomasta lihasjännityksestä
johtuva, on seurauksena joko pyramidiradois-a
kulkevien liikuntahermojen turmeltumisesta tai

muutamista hermostoon vaikuttavista myrkytyk-
sistä, kuten strykniinimyrkytyksestä ja teta-
niasta (ks. Jäykkäkouristus). Liha.sten
jäykistymistä tavataan myös mielisairauksissa,

neurooseissa ja epänormaalisissa mielentiloissa,

tavallisimmin katatoniassa, hysteriassa, epilep-

siassa ja hypnoosissa. E. Th-n.
Jäykkä, Erkki (1827-58), maanviljelijä.

Mustialassa ja Vainikkalan kartanossa oppimiaan
uusia viljelystapoja ja -koneita hän ryhtyi käyt-
tämään kotitilallaan Lillstrangin talossa Vimpe-
lissä, josta sitten levisivät, osaksi hänen paranta-
minaan, laajalti maakunnassa, esim. „Vimpelin
aura". — Oli myös kuntansa luottamustoimissa.

E. E. K.
Jäykkäkouristus (tetanus), yhtämittainen

(töninen) kouristus, joka tekee ruumiin vallan
jäykäksi. J. aiheutuu erityisestä n. s. tetanus-
basillista, joka joskus tavataan maan pintaker-
roksissa, josta .se tilapäisesti joutuu haavoittunee-
seen käteen synnyttäen sitten tuon sangen vaaral-

lisen, useimmiten kuolemaan vievän taudin. Tun-
nuksellisina taudinilmiöinä esiintyvät erittäin-

kin niskalihasten kouristuminen niin, että pää ve-

täytyy kovin taaksepäin (opisthotonus) sekä n. s.

t r i s m u s, puremalihasten kouristuminen niin,

että alaleuka vetäytyy kovasti yläleukaa vasten.

Viimeaikoina on tautia jonkinlaisella menestyk-
sellä ruvettu hoitamaan erityisen seerumin avulla,

vrt. Seerumhoito. M. 0-B.

Jäykkäleukaiset (Plectognathi), lyhyt- ja

kömpelöruumiisia luukaloja, joilla yläleuan ja
välileuan luut ovat liikkumattomasti kasvaneet
yhteen keskenään ja pääkallon kanssa. Ruumis
on peitetty luukilvillä tai piikeillä, eräillä se on
paljas; evät pienet. Vahvoilla, hampaallisilla

tai hampaattomilla, mutta kovalla kiilteellä peit-

tyneillä leuoillaan ne kykenevät pureksimaan
kovakuorisia eläimiä, kuten äyriäisiä, kotilolta

ja korallinoksia, joita ne käyttävät ravinnokseen.
Useimmat elävät kuuman vyöhykkeen merissä.

J :iin luetaan losserokala (Ostracion), siili-
kala (Diodon) ja möhkäkala (Orthagoris-

ctts). E. M. L.

Jää (macula cornece), silmän sarveiskalvossa ol-

leiden haavojen ja muitten taudillisten ilmiöiden

jälkeensä jättämät arvet ja muut läpinäkymättö-
mät, harmaat ja valkeat täplät ja pilkut.

Jää esiintyy sekä kiteisenä että kiteytymättö-

tnässä muodossa. Jäätymäpisteen alla olevilla

lämpöasteilla tiivistyy ilmassa olevasta vesihöy-

rystä pieniä heksagonaalisia jääkiteitä. Tyynenä
päivänä lumisateella putoilevat jääkiteet yhdis-

tyvät monenmuotoisiksi, säännöllisiksi, kuusisätei-

siksi lumihiutaleiksi. Jääkukat ikkunaruu-
duilla ovat myös jääkiteiden muodostamia yhdis-

telmiä. Pakkasella ilman vesihöyryn sisältämät

ylijäähtyneet (0° kylmemmät) vesipisarat jääty-

vät jähmeän esineen (esim. jääkiteen) kosketuk-

sessa pieniksi kiteytymättömiksi jäämöhkäleiksi

(ks. Sade). — Veden jäätyminen tapahtuu me-
ressä, järvissä, joissa j. n. e. tavallisesti pinnalta.

Syy on seuraava. Kun vesistöt jäähtyvät niiden

pinnalta tapahtuvan lämpösäteilyn tähden, niin

}'limmäinen nestekerros tulee kylmemmäksi ja

raskaammaksi kuin alemmat ja painuu sen täh-

den pohjaan. Syvemmältä kohoaa vettä sijaan.

Veden virtailu jatkuu samaan tapaan, kunnes se

on tullut läpeensä -f- 4-asteiseksi, jolloin sen ti-

heys on suurin (ks. Vesi). Sen jälkeen virtailu

lierkeää, koska pintavesi tulee alempana olevaa

kevyemmäksi. Pintakerros saavuttaa .sen tähden
ensiksi 0° lämpötilan ja jäätyy. Meriveden jääty-
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minen tapahtuu muutamissa suhteissa eri tavalla
kuin suolattoman veden. Suolanpitoisuus siirtää

meriveden suurimman tiheyden lämpötilan +4°
alemmaksi ja jäätymispisteen nollapisteen alle.

Sen ohessa merivesi saattaa olla ylijäähdytettyä
muuttumatta huljuttamisesta paikalla j:ksi ku-
ten suolaton vesi. Meren aaltoillessa voi niin

ollen kerros ylijäähdytettyä vettä ilmestyä pintaa
syvemmällä ja jäätyminen tapahtua monen met-
rin syvyydessä. Norjassa on 65° leveydellä usein

havaittu meren olleen jäässä 60:kin m:n syvyy-
dessä. Talven kuluessa jääpeitteen paksuus kasvaa
verrattain hitaasti. Jos otaksutaan, että j:n ylä-

puolella olevan kylmän ilman lämpötila pysyy
muuttumattomana ja j:n alin, veden kostuttama
kerros on 0°, niin muodostuneen jääkuoren pak-
suus on verrannollinen ajan neliöjuureen. Siten

jääkuori kasvaa esim. kaksi kertaa paksummaksi
neljä kertaa pitemmässä ajassa, kuin missä se itse

alkujaan syntyi. J:n sulamislämpötila on 0° ai-

noastaan siinä tapauksessa, että se on muodostu-
nut kemiallisesti puhtaasta, ilmaa sisältämättö-

mästä vedestä ja ulkonainen paine on 1 atmos-

fääri. Luonnollinen j. (joki- tai järvivedestä) sulaa
— 0,0017° :ssa, kuiva lumi— 0,oo6°:ssa; keinotekoi-

sen jään sulamispiste vaihtelee — 0,o5i9°:sta —
0,0919° :eeu. Kun j :n lämpötila on muutamia asteita

(tai enemmän) alle O, on se kovaa, ei johda yhtään
sähköä eikä näytä mitään muotonsa muuttamis-
kykyä ulkonaisen puristuksen vaikuttaessa. Sula-

miskohdalla se taas johtaa sähköä, taipuu ja muut-
taa muotoansa kestävän paineen alaisena. — J. te-

kee poikkeuksen siitä yleisestä säännöstä, että

kappaleet laajenevat sulaessaan. Se näet päinvas-

toin supistuu kokoon. Siten on j:n ominaispaino
0°:ssa ainoastaan 0,9i8. Veden laajeneminen jää-

tyessään tapahtuu hyvin suurella voimalla. Jää-

tyvä vesi katkaisee puusaavin vanteet, se halkai-

see rautaisen vesijohtoputken, porausläpeen jääty-

nyt vesi voi halkaista kallionkin. Näin kivien ja

kallioitten rakoihin ja halkeamiin jäätynyt vesi

jouduttaa niitten rapautumista. Koska j. supistuu

kokoon sulaessaan, niin ulkonainen paine edistää

sulamista. Tästä on seurauksena, että paineen kas-

vaessa j:n sulamiskohta alenee. Monista havain-

noista on laskettu sulamiskohdan alenemisen te-

kevän 0,0075° 1 atmosfäärin paineenlisäystä kohti.

Mousson'in kokeet osoittavat, että j. sulaa
— lS°:ssa, 13,000 atmosfäärin paineessa. J:n
sulamiskohdan aleneminen paineen lisääntyessä

antaa m. m. selityksen j:n regelatsionista
s. o. kahden 0-asteisen toisiansa vastaan puriste-

tun jääpalan yhteenjäätymisestä. Jääpalasien

puristuskohdissa alenee j:n sulamispiste, niissä

sulanut 0° kylmempi vesi tihkuu jäitten välisiin

lomiin, tulee siellä 0-asteisen j:n yhteyteen ja jää-

tyy sen tähden kohta uudelleen jääpalojen kanssa
yhteen kiinteäksi kappaleeksi. Sama ilmiö syntyy
kun puristetaan käsissä nuoskeaa lunta palloksi.

Regelatsionin vaikutuksesta taipuu myös kovassa
puristuksessa oleva, alituisesti halkeileva jäätik-

köjen j. vuorien notkoja myöten kuin mikäkin
paksu, sitkeä neste (ks. Jäätiköt). Mutta
regelatsioni voi myös syntyä, kun kaksi 0-asteista

jääpalaa ilman puristusta välittömästi kosketta-

vat toisiaan. Pfaundler selittää tämän tosiasian

perustuen olettamukseen jäähiukkasten vaihtele-

vasta olomuodosta lähellä j:n sulamislämpötilaa.
— Kun j:n lämpöaste alenee, niin j., noudattaen

samaa luonnonlakia kuin useimmat muutkin jäh-

meät kappaleet, supistuu kokoon ja laajenee siis

lämpötilan kohotessa. J:n pituuslaajen-
nuskoeffisientti 1 :stä asteesta (ks. Laa-
jennus) riippuu suuruudeltaan lämpötilasta,
missä koe on tehty. Eri kokeilijoitten keskimää-
räiset tulokset eriävät myös melkoisesti toisis-

taan. Ne osoittavat, että 100 m:n pituinen jää-

tanko tulee lämpötilan kohotessa 1° :11a 2,4 mm ä 5,4

mm pitemmäksi. J : n o m i n a i s 1 ä m p ö on 0,502

s. o. 1 g j :tä kuluttaa lämpötilansa kohottamiseksi
l°:lla vain puolet siitä lämpömäärästä, minkä 1 g
vettä tarvitsee samaan tarkoitukseen. J:n sula-
mislämpö on suurempi kuin minkään muun
aineen eli 80 (tarkemmin 79,25) kaloria. 1 g:n 0-

asteista j:tä muuttaminen vedeksi nielee siis 80
kertaa enemmän lämpöä kuin mitä kuluu korotta-
maan 1 g:n painoisen vesimäärän lämpötilaa 1°.

J. johtaa hyvin huonosti lämpöä. Kun esim. ho-

pean sisäinen lämmönjohtokyky on 1, on
j:n ainoastaan 0,oo5, siis hopea johtaa lämpöä 200
kertaa paremmin kuin j. — Napaseuduilla liik-

keessä olevaa j :tä sanotaan ajojääksi ja suu-

riksi röykkiöksi kokoonahdettua ajojäätä ahto-
jääksi. Jäävuoret taas syntyvät Pohjois-

Norjassa, Islannissa. Grönlannissa, Huippuvuo-
rilla, Patagouian länsirannikolla y. m., missä jää-

tikköjen alipäät liukuvat alas mereen sen pohjaa
myöten, kunnes ulkoreuna on saavuttanut sellai-

sen syvyyden, että veteen upotettu j. kohoaa pin-

nalle ja aallokon vaikutuksesta tai muista syistä

irtaantuu merivirtojen ajeltavaksi. Jäävuoret voi-

vat olla useampia km:ejä pitkät ja saavuttaa 100

m:n korkeuden, vaikka ainoastaan Vs-Vs niiden

massasta nousee merenpinnan yli. — J:tä käyte-

tään paljon taloudellisiin ja teknillisiin tarkoi-

tuksiin kuten meijeritaloudessa, lihan ja kalan
säilyttämiseksi pahenemasta, jäätelön valmistuk-

seen, olutpanimoissa, jääkaapeissa ja jääkella-

reissa y. m. Lääketieteessäkin on j:n käytöllä

tärkeä sija etenkin tulehduksien lieventämisessä

ja verenvuodon ehkäisemisessä. U. S:n.

Jäädytys ks. Jäähdytyskoneet.
Jäädytyssuola, ammoniumnitraatti. Sen liue-

tessa veteen alenee tämän lämpötila melkoisesti.

Jos sekoitetaan 100 osaa lunta ja 45 osaa tätä

suolaa, saadaan lämpötila alenemaan —16°:een.

Edv. Ej.

Jääetikka ks. E t i k k a h a p p o.

Jäähdyttäjä ks. Jäähdytyskoneet.
Jäähdyttäminen, joko koko ruumiin tai jon-

kin sen osan jäähdyttäminen vallitsevan kuu-

meen tai jonkin paikallisen vamman, tulehduksen,

loukkaantumisen y. m. s. vuoksi. Asianhaarain

mukaan voivat mitä erilaisimmat menettelyt

tulla kysymykseen, niinkuin: haaleat ammekyl-
vyt, valelut kylmällä vedellä, kylmällä vedellä

pyyhkimiset, kylmät, usein uudistettavat märät
kääreet, jääpussin tai lumen piteleminen asian-

omaisella kohdalla, vrt. Kylvyt ja Kääreet.
(M. 0-B.)

Jäähdytyskoneet, laitoksia, joilla jonkun pai-

kan tai aineen lämpötila voidaan alentaa. J:lla

kylmennetiiän kaasuja kriitilliseen temperatuu-

riin (ks. Kaasu) asti, kun tahdotaan niiden

olomuotoa muuttaa, jäähdytetään ruoka- ja

juomatavaroita ja valmistetaan keinotekoista

jäätä (jääkoneet), niitä tarvitaan myös mo-
nella teollisuuden alalla y. m. tarkoituksiin. Eri-
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laatuisista j:ista on mainittava k y 1 m ä i 1 m a-

koneet, absorptsionikoneetjapaine-
j äähdytyskoneet. Ensinmainituilla syn-

iiyt«tääii kylmää ilmaa, jota johdetaan jäähdy-

tettävään paikkaan. Niiden rakenne perustuu

siihen lämpötilan alenemiseen, joka ilmassa ha-

vaitaan, kun se laajetessaan suorittaa sisäistä

työtä. Kylmäilmakoneita on kahta lajia: a y o-

n a i s i a ja suljettuja. Avonaisissa koneissa

käytetään yhä uutta ilmaa jäähdytyksen aikaan-

saamiseksi. Suljetuissa sama ilmamäärä kier-

tää vuoroin kokoonpuristettuna vuoroin laajen-

nettuna. Edellisiin kuuluu Windhausenin laa-

jalle levinnyt ja nopeasti toimiva kone, jälki-

mäisiin Linden ja Hampsonin. Kahta viime-

mainittua konetta käytetään juoksevan ilman

valmistukseen. Linden koneessa on tiivistys-

pumppu t (kuva 1),

jolla pumputaan
ilmaa torvesta c

(läppä d on aluksi

suljettu) ja tiivis-

tetään sitä put-

keen o. Jää h-

dyttäjä i pois-

taa kokoonpuris-
tuksessa syntyneen
lämmön. Putkesta
o jäähdytetty ilma
virtaa edelleen

vastavirtako-
j e e n b . keski-

osaan. Tämä kier-

teinen putki (ku-

vassa yksinkertai-

suoraksi) on 100 m:n
on alipäässään

•o=s

Kuva

suuden vuoksi esitetty

pituinen ja 4 cm läpimitaten,
varustettu läpällä e ja päättyy säiliöön k (Dewa
rin pullo). Sitä ympäröi toinen samankeskinen
putki, joka on 10 cm läpimitaten. Kun ilma
on vastavirtakojeessa tarpeeksi tiivistä (200
ilmakehän paine), avataan läppä e, jolloin ilma
syöksyy laajeten ja jäähtyen säiliöön k, sieltä

putken c, ja vastavirtakojeen laajemman putken
läpi takaisin putkeen c. Kylmä vastavirta jääh-
dyttää yhä enemmän sisätorven ilmaa. Lopuksi
ilma syöstessään säiliöön saavuttaa kriitillisen

lämpötilansa (— 140°) ja tiivistyy nesteeksi.

Siitä alkaen täytyy uutta ulkoilmaa laskea ko-
neeseen läpän d:n läpi. Koneellaan Linde sai

20 tunnissa 8 1 juoksevaa ilmaa. Tämä aine on
niin kylmää, että elohopea siinä jäätyy kovaksi
kappaleeksi, jota voi takomalla muovailla.
Kautsu, kasviaineet yleensä, liha tulevat niin
hapraiksi, että niitä voi hieroa jauhoksi. —
Absorptsioni- ja paine-j:ssa kylmeneminen saa-
daan aikaan jäähdytysnesteiden avulla, joista

ammoniakki, rikkihappeuma ja hiilihappo ovat
tavallisimmat. Kuva 2 esittää Haberman-
nin absorptsionikonetta. Kattilassa A
kuumennetaan kierteisen putken ab läpi kulke-
valla kuumalla höyryllä jäähdytysnesteenä käy-
tettyä väkevöityä salmiakkiliuosta. Liuoksesta
nouseva ammoniakkihöyry, kuljettuaan torven .\

läpi, tiivistetään nesteeksi sekä jäähdytetään
kylmällä vedellä kondensaattorissa B
olevassa mutkailevassa putkessa. Jäähdyttämi-
seen käytetty kylmä vesi tulee putkesta c ja
purkautuu putkesta d. Juokseva ammoniakki

Kuva 2.

lasketaan avaamalla venttiili l höyrystä-
j ä s s ä F olevaan putkeen. Neste muuttuu laa-

jetessaan nyt uudelleen höyryksi ja sitoo ympä-
ristöstään lämpöä. Höyrystäjän sisältämä suola-

liuos kylmenee niin muodoin. Sitä voidaan juok-

suttaa tästä jäänvalmistus-laitokseen tai yleensä
kylmetettävään paikkaan. Höyrystäjäputken
kylmä ammoniakkihöyry virtaa edelleen absorp-

tsioni- eli imukojeeseen E, johon myöskin kat-

tilan (A) pohjassa olevasta aukosta torven k

ja lämpötilanvaihtajan Cm läpi juoksee am-
moniakinpitoisuuttansa menettänyttä salmiakki-

liuosta. Tähän ammoniakkihöyry imeytyy, joten

jälleen muodostuu väkevöityä salmiakkiliuosta.

Aineitten yhtymisen tuottaman lämmön imevät
imukojeen jäähdytysputket, joissa kiertää kyl-

mää vettä. Pumpulla D pumputaan väkevöity

neste putken i ja lämmönvaihtajan C läpi ta-

kaisin kattilaan. Lämpötilanvaihtajan tarkoitus

on kylmettää kattilasta tulevaa ammoniakitonta
liuosta ja lämmittää imukojeesta sinne pum-
puttavaa väkevöityä nestettä. — Tärkeimmät ny-

kyään käytännössä olevat j. ovat paine-j. ja

niistä ammoniakkikoneet ovat enimmän levin-

neet. Paine-j. eroavat absorptsionikoneista pää-

asiallisesti siinä, että niissä jäähdytysnesteen

kylmä höyry pumputaan imu- ja painepumpun
(kompressorin) avulla suoraan höyrystäjäput-

kesta kondensaattoriputkeen, jossa se uudelleen

tiivistyy nesteeksi. Kun siis aljsorptsionikoneissa

on kaksinkertainen kiertokulku, on painekoneissa

vain yksinkertainen. — Upottamalla alle 0°

jäähdytettyyn, höyrystäjästä laskettuun suola-

liuokseen vettä sisältäviä peltiastioita, voidaan
vesi niissä jäädyttää. Menetellään jään valmis-

tuksessa niinkin, että höyrystäjäputki itse joh-

detaan jäädytettävää suolatonta vettä sisältäviin

laatikkoihin. Uudenaikaiset hyvät paine- tai

absorptsionikoneet tuottavat 1 kg poltettua hiiltä

kohti 13 ä 14 kg jäätä. fStetefeld, „Die Eis-

uud Kälteerzeugungsmaschinen. Ein Kompendium
der gesamten Kälteindustrie" (1901), Göttsche,

,,Die Kältemaschinen" (2 pain. 1904).]

U. S: n.

Jäähdytysseos, kahden aineen sekoitus, jossa



Jääkauden muodostumia I.

Maajään hioma kallic 'J'\ iii luinucn saai islnssa.

Jäiiuurteinen kaiisaari Vihdissä. Moreenia' aa;i Tohmajärvellä.

Harjumaisema Perkjäiveltä. Vierinkivisoraa Humppilassa.



Jääkauden muodostumia II.

Moreeniinaisema Kiihtelysvaarassa.

l.aivasiirkiinharJM Kiihtelysvaarassa. Jäämereu.savfu Tam j)e reellä.
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toinen tai kumpainenkin aine liukenee sitomalla
paljon lämpöä, joten seoksen lämpötila tuntuvasti
alenee. Tarkoitukseen käytetään tavallisesti joko
kahta hienoksi survottua kiinteätä ainetta tai

nestettä ja kiinteää ainetta. Kolme osaa lunta
(jäätä) ja 1 osa keittosuolaa toisiinsa sekoitet-

tuina antavat noin — 20° j:n. Rikkihapon ja

lumen sekoituksessa on lämpötilan alennus riip-

puvainen siitä, kuinka moniprosenttista rikki-

happo on ja missä suhteessa aineet sekoitetaan.

Paras on tulos, kun sekoitetaan 1 osa 65,5 pro-

senttista, 0-asteista happoa l,i osaan 0-asteista

lunta. J:n lämpötila on silloin — 37°. Hyvin
sopiva aine j:een on kloorkalsiumi. Sekoitta-

malla sitä lumeen saadaan alin mahdollinen
lämpötila tälle seokselle — 55°, jos 70 osaan lunta
hämmennetään 100 osaa suolaa. — J:een voi

käyttää useampiakin aineita, esim. salmiakkia,

salpietaria, glaubersuolaa ja vettä. Hyvin alhai-

nen lämpötila saadaan juoksevan ilman avulla

(ks. Jäähdytyskoneet). U. 8:n.

Jäähdytysvaunu, ulospäin hyvin eristetty

tavaravaunu, jossa on jäähdytys- ja tavallisesti

myös lämmityslaitos, niin että siinä lämmönar-
koja ravintoaineita, kuten voita, maitoa, lihaa,

kalaa, olutta y. m. voidaan kaikkina vuoden-
aikoina, niiden pilaantumatta, kuljettaa. S. V.

R:n jäähdytysvaunuja nimitetään tavallisesti

kylmä- ja lämminvaunuiksi. V. V-la.

Jääjahti ks. Jääpurjehdus.
Jääkaappi, jäiden avulla viileänä pidettävä

pienehkö ruokatavaroiden säilytyspaikka. Seinät

j:ssa ovat tavallisesti kahdenkertaiset (metalli-

levystä), varustetut eristyskerroksella ja vuoratut
sisästä sinkillä. Uusimmissa j:issa jäät asete-

taan sen komeron yläpuolelle, jossa ruokatava-

roita kulloinkin on säilytettävä; sulanut vesi

juoksee tällöin kahdenkertaisten seinien välissä

olevien johtotorvien kautta pitäen koko kaapin
viileänä.

Jääkarhu ks. Karhut.
Jääkauden ihminen ks. Ihminen.
Jääkaudenjälkeiset muodostumat ks. K v a r-

täärisysteemi.
Jääkauden muodostumat. Maalajeistamme

ovat jääkaudella syntyneitä: moreeni- 1. murto-
kivisora, harjujen, salpausselkien sekä nummien
vierinkivisora ja -hiekka ja jäämeren savi. Muita
jääkaudenaikuisia todistuskappaleita ovat: kal-

lioperustan epätasaiseksi uurrettu pinta, vasta-

sivuiltaan pyöristyneet, suojasivuiltaan rosoiset

silokalliot sekä kallioihin piirretyt uurteet, jääti-

kön sulavesivirtojen kallioihin sorvaamat hiiden-

kirnut, tunturiseuduissa jäävirtojen muovailemat
U-laaksot, ja lisäksi myöhäisjääkautisen Yoldia-
meren jäävuorien kulettamat kulkukivet. ks.

Jääkausi, Jäätiköt ja Kvartäärisys-
t e e m i. P. E.

Jääkausi, kvartäärikauden alkupuoliskolla
(pleistoseeniajalla) ollut ajanjakso, jonka ku-
luessa suuri osa Eurooppaa ja Pohjois-Ameriik-
kaa on ollut mannerjäätikköjen peittämänä ku-
ten Grönlanti nykyään. J:n tiedetään syntyneen
yleisen lämpötilan alenemisen johdosta, joka on
tuntunut koko maapallolla. Kaikissa maanosissa
ovat silloin vuoristojen jäätiköt olleet nykyistä
laajempia. Fennoskandiassa mannerjäätikkö levisi

Skandinaavian tuntureilta kaikkiin suuntiin,
kunnes se peitti koko Pohjois-Euroopan ja suuren

osan Keski- ja Itä-Eurooppaa sekä yhtyi lännessä
Skotlannista ja idässä Uralista leviäviin jääkent-
tiin. Liikkuessaan yli maan aina 4,000 m:n vah-
vuisena maajää pyöristi ja silitti kallioiden vasta-
sivut, piirsi niihin uurteita ja vei mukanaan pal-

jo lohkareita ja soraa, jotka asettuivat jäätikön
ulompiin osiin sen alle tai reunalle moreenisoraksi.
Uurteiden suunnasta, silokallioiden vastasivun
asemasta ja moreenin kulkukivien tulosuunnasta
(nim. jos niiden emäkallio tunnetaan) käy selville

maajään liikuntosuunta. Näistä näkyy, että jääti-

kön keskus, n. s. j ä ä n j a k a j a, on ollut Skan-
dinaavian tunturien itäpuolella. Monin seuduin
on kallioissa useamman suuntaisia uurteita, joista
näkyy, että maajää on jääkauden eri vaiheilla
liikkunut eri tavalla. Ennen suurinta leviämis-
tään ja myös peräytymiskaudellaan jää näyttää
kulkeneen suunnattomana jäävirtana pitkin Itä-

meren syvännettä kiertäen Ruotsin eteläpuolitse

(vanhempi ja nuorempi balttilainen jää-
virta), kun taas maajään ollessa laajimmillaan
se kulki suoraan yli maitten ja merien. Jääkau-
den alkupuolesta ei paljoa tiedetä, sillä kaikki ne
muodostumat, jotka asettuivat jäätikön reunoille

siihen aikaan, jolloin se ei vielä ollut saavuttanut
suurinta laajuuttaan, vei jää myöhemmin muka-
naan. Sen sijaan maajään peräytymiskaudelta on
säilynyt lukuisia muodostuksia sellaisina kuin ne
olivat syntyessään. Missä jään reuna oli kauan
yksissä kohdin, siellä muodostui tämän suuntai-

sia päätemoreenivalleja sekä jäätikön
sulavesivirtojen tuomia fluvioglasiaalisia kerros-

tumia, n. s. r e u n a h a r j u j a. Näitä on en-

siksikin pitkin sitä viivaa, joka merkitsee maa-
jään suurimman leviämisen rajaa. Tämän jälkeen

on jään reuna vetäytynyt takaperin pysähtyen
uudelleen viivalle, joka käy kaarena Jyllannista

läpi Pohjois-Saksan, Länsi- ja Pohjois-Venäjän
Vienanmeren itäpuolelle. Tähän muodostui taas

päätemoreeneja ja suurenmoisia fluvioglasiaali-

sia hiekkanummia. Seuraavaa seisahdusta maa-
jään sulamisessa merkitsee Suomen Salpausselkä

ja sitä vastaava päätemoreenijakso Ruotsissa Itä-

ja Länsi-Göötanmaalla sekä Etelä-Norjan reuna-

harjut. Salpausselän ainekset ovat nekin suu-

rimmaksi osaksi sulavesivirtojen suille kerrostu-

nutta vierinkivisoraa ja hiekkaa. Vielä toista,

vähän myöhäisempää jäänreunan asemapaikkaa
merkitsee n. s. Salpausselän rinnakkaisselkä.

Paitsi näitä pitempiä seisahduksia keskeytyi jään

sulaminen tuon tuostakin lyhyemmäksi ajaksi,

jolloin aina syntyi päätemoreeneja ja reunahar-

juja. Sulamisen jatkuessa yhtäjaksoisesti sula-

vesivirtojen suistokerrostumat kasaantuivat jää-

tikköporttien edustalle samalla kuin nämä jään-

reunan keralla peräytyivät, ja niistä muodostui-

vat entisiä jäänreunan asenna vastaan likimain

kohtisuoraan suunnatut vierinkivi harjut.
— Suurin osa mannerjäästä vapautunutta aluetta

jäi meren valtaan (vrt. Fennoskandia), ja

tähän myöhäisglasiaaliseen jäämereen 1. Y o 1 d i a-

mereen siis kerrostuivat harjut ja reunaylän-

teet. Hienoin osa sulavesivirtojen tuomasta liet-

teestä kulki jään reunalta kauemmaksi ja aset-

tui merenpohjaan jäämeren saveksi, jonka
hyvin kehittynyt kerrallisuus juuri saa selityk-

sensä siitä, että sulavesivirrat lämpiminä vuoden-

aikoina kuljettivat enemmän ja karkeampaa lie-

tettä kuin kylminä. Saven vuosikertojen perus-
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teellä ou De Geer voinut jotenkin tarkalleen

määrätä maajään sulamisajan ja sen eri vai-

heitten pituuden sekä samalla ilmaston vaihtelut.

Jäänreunan peräytymiseen Skänesta Norrlantiin

kului sen mukaan n. 5,000 v. Etelä-Ruotsissa se

peräytyi 50-150 m vuodessa, sitten jäänreuna

oli Salpausselkää vastaavien päätemoreenien koh-

dalla pari sataa vuotta paikallaan, mutta pe-

räytvi sitten pohjoisempana yhä nopeammin,
Norrlannissa aina 400 m vuodessa. — Yoldia-

meressä uiskenteli sitä reunustavista jäätiköistä

lohkeilleita jäävuoria. Nämä kuljettivat paljon

kivilohkareita, joita nyt tavataan kulkukivinä

ja jotka ovat liikkuneet muihinkin kuin maa-
jään liikuntosuuntaan, päinvastoin kuin jäätikön

tuomat kulkukivet. — Maajään viimeinen jään-

nös oli Skandiuaavian tunturien itäpuolella. Se
patosi vuoriston itään viettävät laaksot järviksi,

jotka laskivat vetensä länteen yli tunturimuu-
rin, kuten siellä monin paikoin olevat entiset

joenuomat ja rantamerkit todistavat. — Muinai-
sen jäätikköalueen eteläosissa tavatut n. s. in-

terglasiaali.set kerrostumat (ks. t.) sekä niistä

löydetyt, lauhkeata ilmastoa todistavat fossiilit

ovat antaneet aihetta siihen teoriaan, että jää-

kautta keskeyttämässä on ollut interglasiaali-

kausia, jolloin maajää on ollut suurimmaksi
osaksi sulaneena. Näistä asioista on tutkijoilla

hyvin eri mielipiteitä. Eräät, kuten J. Geikie,

Penck ja Briickner, erottavat u.seita eri jää-

kausia, toiset taas, esim. Geinitz ja Lepsius, ovat

sitä mieltä, että n. s. interglasiaalikaudet mer-
kitsevät vain ohimenevää jäänreunan peräyty-
mistä jäätikköalueen reunaosista. Todella ei Fen-
noskandiassa eli siis alueen sisäosissa olekkaan
tavattu varmoja interglasiaalisia muodostumia. —
J:n olosuhteisiin lucvat valoa myös siltä ajalta

jäätikköalueen ympäristöissä säilyneet fossiilit.

Niistä käy selville, että Keski-Eurooppaan on
j:n alkaessa tertiäärikauden lämpimän ilmanalan
kasvi- ja eläinmuotojen sijaan tullut ensin lauh-
kean ja sitten arktisen ilmanalan kasveja ja
eläimiä (esim. mammutti, villakarvainen sarvi-

kuono, sekä kasveista tunturipaju ja lapin-
vuokko). Interglasiaalikausia vastaavilla ajanvai-
heilla sen sijaan on taas samoilla seuduilla ollut

eteläisempiä eläin- ja kasvimuotoja (esim. Ele-
phas antiquus, sarvikuono, virtahepo y. m. saman-
aikaisina lehtikuusen, tammen ja pyökin kanssa).
Lämpöisen ilmaston eläinmuodot ovat sittemmin
taas liävinneet Keski-Euroopasta, ja sijaan on
tullut viileämmässä ilmanalassa viihtyviä sekä
nykyaikaisia muotoja. — Moreeninvälisissä muo-
dostumissa on paikoin myös merikerrostumia, ja
niissäkin tavatuissa fossiileissa huomataan inter-
glasiaaliaikojen lämpimämmän ilmaston vaiku-
tusta. Myöhäisjääkautisessa jäämeressä taas on
elänyt todellisia jäämeren nilviäisiä ja muita
eläimiä (esim. Yoldia arctica, Mya truncata,
Pecten islatidicus, Area glacialis, sekä grönlan-
ninvalas ja grönlanninhylje). Mantereelle siir-

tyiviit peräytyvän jäänreunan jälessä ensinnä
aiktiset kasvit ja eläimet.

On ollut toisiakin j:ia vanhempina geologisina
aikoina. Tunnetuin nii.stä on permiläinen j. (ks.

Permisysteemi), jolloin eteläisellä pallon-
puoliskolla, vieläpä päiväntasaajan seuduillakin
on ollut suuria mannerjäätikköjä. Maajään teke-
miä muodostuksia on tavattu myös jo prekambri-

laisista kerrossarjoista (vrt. Eokambriset
muodostumat ja Kalevalaiset muo-
dostumat). Toiselta puolen on ollut kausia,
jolloin napaseudutkin ovat olleet jäästä vapaina,
ja silloin on ilmasto ollut lämmin koko maa-
pallolla. Kun nykyäänkin melkoinen osa man-
terista on maajään vallassa (vrt. Jäätiköt),
ja tämä vaikuttaa suunnattomasti valtamerien
ja koko maan lämpösuhteisiin, on nykyistäkin
aikaa oikeastaan pidettävä jääkauteen tai inter-

glasiaalikausiin kuuluvana, vrt. myös K v a r-

täärisysteemi. [J. Geikie, „The great ice

age" (3 p. 1894); E. Geinitz, „Die Eiszeit"

(1907) ; W. Ramsay, »Geologian perusteet"

(1909).] P. E.

Jääkellari, jäänsäilytyshuone, jollaisia oli jo

vanhoilla roomalaisilla, mutta jotka vasta 1800-

luvuUa saivat yleisen merkityksen, kun jäällä

tuli olemaan suuri merkitys useille teollisuuden

haaroille ja lääkintätaidolle. Yksinkertaisin jää-

kellari on kuoppa, johon jäät peitetään saha-

jauhoilla tai mudalla. Rakenteeltaan yksinkertai-

sia ovat myös tavalliset jäävarastot, joissa

jäät ovat suojatut kevyellä maanpäällisellä lauta-

suojuksella ja jollakin eristävällä kerroksella,

tav. sahajauhoilla. Varsinaiset jääkellarit ovat

säilytyshuoneita. Olutpanimoissa on niiden kel-

larien tasalla, joissa oluen käyminen tapahtuu
ja olut pidetään varastossa, n. s. jääarkkuja, joi-

hin jääharkot pinotaan nostckojeilla ja jotka

ovat erotetut käyttö- ja varastokellareista ohkai-

silla seinillä, usein vain rima-aidalla. Ulkoseinät
tehdään tavallisesti kaksinkertaiset ja väliin ase-

tetaan joko eristyskerros tai jätetään tyhjä ilma-

kerros. Ovet tehdään myös kaksinkertaiset. Ny-
kyisin käytetään panimoissa jo aivan yleisesti

jäähdytyskoneita (ks. t.).

Jääkenkä ks. Kalastus.
Jääkerrostumat ks. Jäätiköt.
Jääkoneet ks. Jäähdytyskoneet.
Jääkuikka ks. Kuikat.
Jääkyyhkynen (Mergulus alle), ruokkien hei-

moon kuuluva sukeltajalintu. Sillä on lyhyt ja

paksu nokka, lyhyet siivet ja lyhyt pyrstö; pää,

kaula y. m. yläosat ovat mustat, rinta ja vatsa

valkea, siivillä valkea poikkijuova; pituus 24 cm.

Elää Pohjoisessa-Jäämeressä, missä sitä jäitten

seassa näkee tuhansittain, ja lähestyy rantoja

vasta sikiämisajaksi. Naaras munii vain yhden
munan. K. M. L.

Jääkärit (saks. Jäger, ruots. jägare) on ni-

meltään se erikoinen jalkaväen laji, jota harjoi-

tetaan taisteluun hajaantuneessa taistojärjestyk-

ses.sä. Alkuaan jääkäriosastoihin kuuluivat ne,

jotka olivat tottuneet samoilemaan metsissä, oli-

vat taitavia ampujia j.n. e. J. olivat varustetut

rihlatuilla kivääreillä, n. s. tussareilla, kun taas

muulla jalkaväellä oli sileäpiippuiset pyssyt.

Jiläkäreitä käytettiin etupäässä pieneen sotaan

ja hajaliikkeisiin. Nykyisin jääkärien merkitys
on vähentynyt, kun jalkaväki yleensä on varus-

tettu kauaksi kantavilla uudenaikaisilla kivää-

reillä. Heitä vastaavat kuitenkin jossain mää-
rin nykyajan tarkk'ampujat, joita käytetään
etuvartiostossa ja yleensä kaikkialla, missä suurta

ampumatarkkuutta vaaditaan. „Jääkäri" nimitys
on kuitenkin vielä säilytetty eräille joukko-osas-

toille. Niinpä Venäjällä kaartin jalkaväen Itsen

divisioonan 4:s rykmentti on nimeltään jääkäri-
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rykmentti. Saksassa ja Ranskassa on myöskin
sekä jalka- että ratsuväessä jääkärijoukkoja. —
Ruotsissa perustettiin ensimäinen jääkärijoukko

1745, jolloin Savon jääkärikunta (sittemmin
rykmentti) muodostettiin värväämällä, 1791 muo-
dostettiin Karjalan jääkärit. M. v. H.

Jaalasi, jään näköinen lasi, jota valmistetaan

esim. kastamalla vielä kuumat lasiesineet veteen,

jolloin pinta jäähtyy nopeammin kuin sisemmät
osat ja lasiin muodostuu halkeamia. Antamalla
tärkkelysliimasta ja sinkkivihtrillistä valmiste-

tun tahmean seoksen kuivua lasin pinnalle, tämä
tulee sen näköiseksi kuin jääverho sitä peittäisi.

(S. V. H.)

Jäälintu ks. Kuningaskalastaja.
Jäämeren-savi, kerrallinen savi, myö-

häisjääkautiseen jää- 1. Yoldia-mereen kerrostunut

savi. Siinä vuorottelevat hienosta savialueesta

ja vähän karkeammasta hietamaisesta aineesta

muodostuneet kerrokset. Edelliset ovat syntyneet

talven kuluessa, jälkimäiset lämpimänä vuoden-

aikana, ja kukin tämmöinen savi- ja sen pääl-

lisen hietakerroksen muodostama kaksoiskerros

on niinmuodoin yksi vuosikerta. J. on Suomessa
kaikista yleisin savilaji. Missä myös on muun-
laista, kerroksetouta savea, siellä tämä on aina

alimmaisena. Jää meren hiekka on sekin

kerrostunut Yoldia-mereen, mutta lähemm.äksi

jäänreunaa. Sitä on saven alla sekä hiekka-

nummissa ja harjuissa. P. E.

Jäämeri ks. Eteläinen ja Pohjoinen j.

Jäämistö, lakit., jälkeenjäänyt omaisuus, vai-

najan jälkeensä jättämä omai.suus varoineen ja

velkoineen, vrt. Perintöoikeus.
Jäämistövero ks. Perintövero.
Jäämit on muinaishämäläisten nimitys, joka

on suomeen tullut luultavasti kirjallista tietä

lähinnä ruotsin- ja saksankielisestä historialli-

sesta kirjallisuudesta; siinä vastaavalla sanalla

(jämer, Jemen 1. Jamen) tarkoitetaan samaa
kuin vanhain venäläisten aikakirjain kirjoittajat

(XII-XV vuosisadalla) joukkonimityksellä Jnmj
1. Jam, Jämj, Jemj 1. Jem, joka on venäjään tullut

lainana silloisesta suomen kielestä: nimeä Häme.
Jan?;-niminen heimo mainitaan v:n 1110: n jona-

kin lähivuonna kirjoitetussa Kiovan munkin Nes-

torin kronikassa ,,russeille" veroa maksavain,
enimmäkseen suomensukuisten kansain luette-

lossa ,,tsudin", „merjan", ,,vepsän", ,,muroman",
„mordvan", ,,perman" y. m. ohella. V. 1042 mai-

nitaan Novgorodin ruhtinaan Jaroslavin pojan
Volodimerin tehneen ,,jäämiä" vastaan voitollisen

sotaretken. Sittemminkin ovat „jäämin" suhteet

Novgorodiin, ,,karjalaisiin" ja „vatjan" kansaan
enimmäkseen vihamieliset: kronikat kertovat

kahdenpuolisista hävitysretkistä. Ristiretkikun-

nassa, jonka Novgorodin ruhtinas Aleksanteri v.

1240 voitti Nevajoella, mainitaan svealaisten ja

norjalaisten ohella osanottajina „Jäämi" (Jemj)

ja ,,Suomi" (Sumj, s. o. Varsinais-Suomen miehet)

;

ja kertomuksessa novgorodilaisten v. 1311 ,.Jää-

min" maahan tekemästä sotaretkestä mainitaan
useita Etelä-Hämeen ja Uudenmaan paikannimiä,

esim. Vanaja, Pernaja, Kauhala. Tästäkin päät-

täen kronikkain
,,
jäämit" ovat olleet Suomen hä-

mäläisiä. A. J. Sjögrenin esittämät paikan-

nimi- ja paikallistarina-todisteet, jotka näyttä-

vät osoittavan mahdolliseksi, että ja7n- 1. gjam-

1. yäm -nimistä väestöä on ollut novgorodilais-

vallan aikana Venäjälläkin, vepsäläisten lähei-

syydessä, joten „jäämi"-nimitys olisi ollut etu-

päässä kansatieteellinen eikä maantieteellisesti

tarkkarajainen, ovat tarkistuksen tarpeessa. —
Nykyisen Suomen kansaneduskunnan uudistuk-
sesta (v. 1906) johtuneessa valtiollisten puoluei-

den järjestäytymisessä ovat n. s. „vanhain suo-

menmielisten" eli »suomalaisen puolueen" peri-

aatteita ja ohjelmaa kannattavat n. s. ,,kan-
sallismieliset nuorisoseurat" paikoittain Hämeen
läänissä omaksuneet ,,jäämien" nimen, esim. Tam-
pereen ,,Jäämit". [A. H. Snellman, „Itämeren suo-

malaiset itsenäisyytensä aikana", s. 48.] vrt.

H ä m e, II, 735. E. A. T.

Jäänjakaja ks. Jääkausi.
Jäänmurtaja, kivestä, paaluista tahi raudasta

rakennettu varustus silta-arkkujen ja silta-pyl-

väiden suojaamiseksi ajojäiltä. vrt. Silta.
E. Schwrtzbg.

Jäännös ks. R e s i d u u m.
Jäännösspektri ks. Absorptsioni ja

S pektraalian älyysi.
Jään patoamat järvet ovat syntyneet laak-

soihin, joiden alaosa on jäätikön täyttämä. Sem-
moisia ovat Norjassa Hardangerin jäätikön kyl-

jessä oleva Dommevand, Aletsch-jäätikön pa-

toama Merjelen-järvi Sveitsissä ja Grönlannin
Tasersuak-järvi. Skandinaavian tunturien itä-

puolella oli jääkauden lopulla useita suuria jään

patoamia järviä (vrt. Jääkausi). (P. E.)

Jäänsärkijä, potkurilla kulkeva, vahvasti ra-

kennettu ja koneistoltaan voimakas höyrylaiva,

joka tunkeutuessaan jäihin vesirajassa kaltevalla

rungon-muodollaan painaa jään allensa ja siten

murtaa sen ja avaa väylän heikompien laivojen

kulkea. H. 8chwrtzhg.

Jääpilvi ks. Pilvet.
Jääpurjehdus. J:ta harjoitetaan joko vain

luistimilla seisten, luistinpurjehduk-
s e n a tai erityisesti rakennetuilla j ä ä j a h-

deilla 1. -pursilla. Enimmän nämä urheilu-

muodot ovat levinneet Kanadassa ja Ruotsissa,

mutta myöskin Saksassa, Venäjällä y. m.; meil-

läkin niitä harjoitetaan jonkun verran. — Luis-

tinpurjehdukseen käytetään pitkiä, suorateräisiä

pikaluistimia ja sen muotoista purjetta kuin

tässä oleva kuva osoittaa. — Alkuperäinen jää-

jahti on lumireen muotoinen; sen siipien neniin

kiinnitetään yhdensuuntaisesti kaksi luistinta,

kolmas, peräsimenvarresta käännettävä lumireen

ir
Luistlnpurjehdusta.
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keulaan ohjaamista varten. Masto on lumi reki-

kolmion aseman keskipisteessä. Nykyaikainen

jääjahti on pohjapiirrokseltaan ristinpuun muo-

toinen, masto juuri ristissä. Luistimet tehdään

kovaa jäätä varten valuraudasta, pehmeällä

pronssi luistaa parhaiten. — Ameriikassa käyte-

tään eräänlaista jääjahdin ja veneen välimuotoa,

jota voisimme nimittää „hyppypurreks i".

Se on näkinkuoren muotoinen, jalaksilla ja

purjeilla varustettu ja sillä voidaan purjehtia

Uudenaikainen jääjahti.

sekä jäällä että avonaisten railojen poikki. —Jää-

purjehdukselle edullisin tuulensuunta on myötä-
laitainen. Suotuisissa olosuhteissa saavutetaan
tavattomia nopeuksia. 10 km on luistimilla seis-

ten purjehdittu 7 minuutissa ja jääjahdit kiitävät

hyvällä tuulella 70:kin km nopeudella tunnissa.

On huomattu, että purjehtijan vauhti jäällä saat-

taa olla tuulen nopeutta suurempi. L. P.

Jääpursi ks. Jääpurjehdus.
Jääraja ks. Rantaraja.
Jäärti (ruots. gärd), köysi, jolla aluksen kahve-

lin ulkopäätä tuetaan.

Jääruoho ks. Mesembryanthemum.
Jäärä, kuohitsematon pässi.

Jääsaha ks. S a h a.

Jääsjärvi, joki, jonka läpi pohjoisesta Suon-
tienjärvi ja lännempää Rautavesi juoksuttavat
vetensä Hartolan kirkon ohitse Koskipäänjoen
kautta Päijänteen Majusveden lahteen. K. 8.

Jääsken kihlakunta käsittää Joutsenon,
Ruokolahden, Rautjärven ja Ilmeen, Kirvun,
Jääsken, Antrean nimismiespiirit. Viipurin lää-

niä. — Ensi kerta mainitaan J. k. jo Pähkinä-
saaren rauhanteossa 1323 yhtenä niistä kolmesta
kihlakunnasta, jotka tulivat Ruotsille. K. G.

Jääsken rovastikunta käsittää Jääsken, Jout-
senon, Kirvun, Antrean, Ruokolahden, Rautjär-
ven, Hiitolan ja Nuijamaan kirkkoherrakunnat.
Savonlinnan hiippakuntaa. K. 8.

Jääsken tuomiokunta käsittää Joutsenon,
Ruokolahden ja Rautjärven sekä Ilmeen, Jääs-
ken, Kirvun, Antrean käräjäkunnat. Viipurin
hovioikeuden alainen. K. S.

Jääski (ruots. Jääski s). 1. Kunta, Viipu-
rin 1., Jääsken khlak., Jää.sken nimismiesp.; kir-

kolle Jää.sken a.semalta 1 km; 400,» km^ joista
viljeltyä maata 6,567 ha (1901) ; 46,(0 mant-
taalia, talonsavuja 681, torpansavuja 128 ja
muita savuja 1,135; 8,613 as. (1907), joista ruot-
sinkielisiä n. 1%; 980 hevosta, 3,536 nautaa

(1908). — Kansakouluja 11 (opett. 15). — Kun-
nanlääkäri. Apteekki. — Teollisuuslaitoksia: En-
son puuhiomo ja paperitehdas. — Kunnassa '^U^un

pitkä rautasilta Vuoksen yli. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak.,

Jääsken rovastik. ; keskiaikainen; siitä aikoinaan
erotetut Antrea, Ruokolahti, Rautjärvi ja Kirvu.
Kirkko puinen (rak. 1846). K. S.

Jääsumu, napaseuduilla nähtävä sumu, joka ei

ole vesipisaroita, vaan hienoja, auringon valossa

kirkkaasti kimaltelevia jääkiteitä. J. laskeutuu
jääpölynä kiinteille kappaleille.

Jäätelö, kermasta ja vaniljasta tai hedelmä-
mehusta valmistettu virvoitus- ja jälkiruoka,

joka tarjotaan jäädytettynä.

Jääteollisuus ks. Jää ja Jäähdytys-
koneet.
Jäätikköhyppiäinen ks. I s o t o m a.

Jäätikköjänis (Lepus glacialis), Grönlannissa
ja muissa napamaissa tavattava tavallisen jänik-

sen muunnos, joka on valkeakarvainen ympäri
vuoden. K. M. L.

Jäätikkökirppu ks. I s o t o m a.

Jäätikkötuuli on ilmavirta, joka syntyy jääti-

kön alaosan läheisyydessä olevan ilman sekä laak-

son (lämpöisemmän) muun ilman lämpötilan ero-

tuksesta, vrt. Jäätiköt ja Tuulet.
W. S-m.

Jäätiköt, vuoristojen ja napaseutujen pysyvät
jääkasaumat. Niitä on kaikkialla lumirajan
sisäpuolella, s. o. alueilla, missä kesän keski-

lämpö on siksi alhainen ja lumentulo talvella niin

runsas, että talven lumesta osa jää kesällä sula-

matta. Lunta kasaantuu vuodesta vuoteen. Se
muuttuu suojailmain ja pakkasten vaihdellessa

firniksi eli lumijääksi ja vihdoin karkea-
rakeiseksi jäätikköjääksi, jota myös, ero-

tukseksi vesiä kattavasta jäästä, sanotaan m a a-

jääksi. J: itä on kaikilla leveysasteilla, enim-
män luonnollisesti napaseuduissa, missä liuniraja

alenee lähelle merenpintaa, päiväntasaajan seu-

duissa taas ainoastaan n. 4,500 m:iä korkeam-
milla vuorilla. Euroopassa on jätä Huippuvuo-
rilla, Skandinaavian tuntureilla. Islannissa ja

Alpeilla sekä pienempiä myös Pyreneillä ja Kar-
paateilla. Muissa maanosissa on erikoisen suuria

j:itä Himalajalla ja Karakorumilla Aasiassa,

Alaskassa Pohjois-Ameriikassa ja Patagonian
Andeilla Etelä-Ameriikassa. Napaseuduissa on
suunnattoman laajoja j:itä, n. s. manner-
jäätiköltä eli sisämaanjäätiköitä.
Eräät Skandinaavian ylätasankomaiset jääken-

tät ovat tavallaan näiden ja vuoristojäätikköjen

väliasteella. Suurin näistä, Jostedalsbrseen, on
1,000 km*: n laajuinen, kun taas esim. Sveitsin

suurin j., Aletsch-jäätikkö, on vain 50 km' pinta-

alaltaan. Grönlannin mannerjäätikön pinta-ala

on lähes 2 milj. km*. Vielä paljoa laajempi on
antarktisen mantereen j., nim. suunnilleen 8 milj.

km*. Yhteensä maapallon jäätikköalueitten pinta-

ala on 7,4 <fo mantereitten pinnasta. — J. eivät

saata kasvaa korkeutta rajattomasti, sillä jää on
siksi plastillista, että se vihdoin omasta painos-

taan alkaa nesteen tavoin valua kaikkiin suun-

tiin. Vuoristojen j:ssä jäämassat pusertuvat

laaksoihin ja liukuvat niitä alaspäin jäävir-
toina 1. glasieereina. Mannerjäätikössä
taas plastillinen liikunto käy keskuksesta kaik-

kiin suuntiin. Jäävaippa soluu suunnattoman
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Fiesch-glasieeii S^Pltswsa

vahvana (Grönlannissa arviolta 1,000 ä 2,000 m)
yli vuorten ja laaksojen. Jääalueen reunoilla se

ohenee, jääkentästä pistäiksen ensin yksityisiä

kukkuloita, n. s. n u n a t a k e j a, ja vihdoin
reunasta työntyy glasieereja laaksoihin. —
Jäävirtain liikkeen nopeus on hyvin erilainen.

Se riippuu, paitsi alustan kaltevuudesta ja pin-

nanmuodoista, myös virtaa liikkeelle pakotta-
van jäämassan suuruudesta ja on sen vuoksi
mannerjäätikköjen reunoilta lähtevissä jäävir-

roissa suurempi kuin vuoristoglasieereissa. Grön-
lannin jäävirrat liikkuvat 6 ä 20 m vuorokau-
dessa, kun taas Sveitsin jäävirroissa nopeus vaih-

telee 0,oe:sta-0,4 m: iin vuorokaudessa. Skandinaa-
vian jäävirrat ovat vielä hitaampia, liikkuen n.

0,05 ä 0,1 m vuorok. Liike on jäävirran keskellä

nopeampi kuin reunoilla ja kesällä nopeampi
kuin talvella. — Sekä mannerjäätiköissä että

vuoristojäätiköissä ovat lumirajan sisällä ole-

vat keskusosat jään kasausalueita, kun taas gla-

sieerit ovat niiden luonnollisia laskuväyliä, niissä

kun jää kulkee lumirajaa alemmaksi, missä vuo-
tuinen sulaminen on suurempi kuin lumentulo.
Jäävirtojen alapää on siinä, missä sulamistap-

pio on yhtä suuri kuin ylhäältäpäin liukuva jää-

määrä. Se on esim. Alpeilla keskimäärin 1,000 m
yi. merenp., kun taas lumirajan korkeus on 2,800

m. Uudessa-Seelannissa lumiraja on 2,400 m j'1.

merenp., jäävirtojen alapää 210 m. Se liikkuu

edestakaisin vuodenaikojen mukaan ja siirtyy

sitäpaitsi aikakausittain, ollen siis hyvänä mit-

tana ilmaston vaihteluista. — Sulavedestä muo-
dostuu jäänalaisia sulavesivirtoja, jotka jäätikön

alareunalla tulevat ilmoille n. s. jäätikkö-
porteista.

Laakso-jäävirroille, joiden sivulla vuoret ko-

hoavat jäätä ylemmäksi, vierii rinteiltä loh-

kareita ja soraa. Nämä kulkevat sitten jään

mukana sivumoreenina. Kahden jäävir-

ran yhtyessä yhdeksi niiden vastakkain jou-

tuvat sivumoreenit liittyvät keskimoree-
niksi. Tällaisia päällysmoreeneja ei luonnolli-

sesti ole mannerjäätiköissä, mutta sen sijaan ne,

kuten myös jäävirrat, kuljettavat sisämoree-
n i a, jota niihin tarttuu alustan maa- ja vuori-

perästä. Siinä lohkareet hankautuvat vastakkain
ja kuluvat särmiltään pyöreiksi. Mannerjäätik-
köjen reunoissa ja jäävirtojen alapäissä tätä ka-
saantuu jään alle pohjamoreeniksi, jonka
päällitse liikkuva raskas jäämassa sulloo piuk-
kaan. Muu osa jään päällä ja sisässä ollutta so-

raa kasaantuu vihdoin jäätikön alareunalle
päätemoreeniksi, joka on vähemmän piuk-
kaan sullottua kuin pohjamoreeni, mutta tämän
kaltaista siinä, että suuret ja pienet lohkareet
sekä hienoksi hankautunut vuorijauhe ovat
sikin sokin ilman järjestystä. Kaikkien näiden
moreenilajien muodostuminen nähdään nykyaikai-
sissa j:ssä, ja kun sitten samanlaisia muodostuk-
sia tavataan seuduilla, missä ei nykyään ole maa-
jäätä, niin voidaan suurella varmuudella sanoa,
miten ne ovat syntyneet muinaisina jääaikakau-
sina. J:n sulavesivirrat kuljettavat sisämoree-
nista sora-aineksia, joista ne kuluttavat pyöreitä
vierinkiviä ja lajittelevat soran erilleen; nämä
kasaantuvat delttamuodostumiksi jäätikköporttien

edustalle. Tällaisista aineksista ovat jääkautisen
mannerjäätikön sulamiskaudella vierinkiviharjut

ja muut fluvioglasiaaliset kerrostumat syntyneet.
—-Kun jäätikkö tällä tavoin vie aineksia alustas-

taan, vaikuttaa se siihen kuluttavasti (e k s a r a t-

s 1 o n i). Jäävirrat syventävät ja laajentavat laak-

sojansa. Tällaisia pohjalta pyöristyneitä laaksoja

sanotaan U-1 aaksoiksi, erotukseksi V : n muo-
toisista erosionilaaksoista. Mannerjää-
tikkö vaikuttaa eksaroivasti koko alustaansa.

Niin hyvin jäävirrat kuin mannerjäätikötkin ku-

luttavat kalliot ja kukkulat, joiden yli jää liik-

kuu, n. s. silokallioiksi. Näissä on se puoli,

jolta jää tulee, pyöristynyt ja sileä, n. s. vasta-
sivu, tätä vastakkainen eli suojasivu taas

rosoinen. Maajäähän tarttuneet kivilohkareet

piirtävät kallioihin uurteita. [A. Heim,
„Handbuch der Gletscherkunde" (1885) ; H. Hess,

„Die Gletscher" (1904) ; A. Hamberg y. m., „Die

sdmedischen Gletscher" (1908).] P. E.

Jäätuura, taltan tapaisella terällä varustettu

raskas rautatanko jään lohkomiseksi, jääkuoren

poistamiseksi katukäytäviltä y. m. s. K. S. K.

Jäätyminen, nesteen muuttuminen jähmeäksi

alhaisella lämpöasteella (kylmyysasteella). J. on

siis erikoistapaus jähmettymisestä. Lämpöas-
tetta, millä j. tapahtuu, sanotaan nesteen j ä ä-

tymis- 1. jäätymäpisteeksi. "Veden jää-

tymispiste on 0°, elohopean — 39°, väkiviinan
— 130,5°. (V. 8:n.)

Jäätymispiste ks. Jäätyminen ja Läm-
pömittari.
Jäätymäpiste ks. Jäätyminen ja Läm-

pömittari.
Jääurheilu ks. C u r 1 i n g, Hockey, J ä ä-

purjehdus, Luistelu.
Jäävi (ruots. jäf), lakit., peruste, joka, lai.ssa

tarkoin määrätyissä olosuhteissa, tekee jonkun
esteelliseksi viranomaisena asiaa käsittelemään

tai siinä todistamaan taikka muuten esiintymään

määrätyssä ominaisuudessa. Tärkeimmät jäävit

1. esteet ovat tuomarin ja todistajan jäävit. Tuo-
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mari voidaan jäävätä, jos hän ei ole virkaansa

kelpoinen, s. o. ei ole täyttänyt kaikkia niitä eh-

toja, jotka viran harjoittamista varten on sää-

detty, tahi jos hänen syyllä voidaan otaksua ole-

van puolueellisen asiaa arvostellessaan. Viimeksi-

mainitulla perusteella on tuomari esteellinen: a)

jos hän on jommankumman asianosaisen kanssa

sellaisessa sukulaisuudessa tai lankoudessa, jossa

avioliitto Naimiskaaren 2 luvun mukaan ei ole lu-

vallinen, siihen lukien myös hänen serkkunsa

sukulaisuus, mutta ei lankouden kannalta; h) jos

hän on asianosaisen vastapuoli tai hänen julkinen

vihamiehensä; c) jos hänellä tai hänen vastamai-

nituilla sukulaisillaan on siinä asiassa osa tahi

heillä on siitä odotettavana erinomaista hyötyä

tai vahinkoa; d) jos hän toisessa oikeudessa on

ollut tuomarina samassa asiassa tai on siinä en-

nen ollut asianajajana tai todistajana tahi jos

hän ennen, jonkin oikeuden tahi kuvernöörin-

viraston käskyläisenä, on päättänyt jotakin sii-

hen asiaan kuuluvaa; taikka e) jos hänellä itsel-

lään on samanlainen asia vireillä toisessa oikeu-

dessa. Jos tuomari tietää jonkun tällaisen jäävin

itseään vastaan olevan, tulee hänen itsestään,

riitapuolen muistutusta odottamatta, poistua oi-

keudesta. (Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1-3 §§).— Todistajan jäävit ovat osaksi sellaisia, jctka

tekevät henkilön kelpaamattomaksi todistamaan
ylimalkaan (absoluuttiset jäävit), osaksi sellaisia,

jotka tekevät hänet esteelliseksi todistamaan
jossain määrätyssä asiassa (relatiiviset jäävit).

Kelpaamaton todistamaan ylimalkaan on se, joka

on vailla kansalaisluottamusta tai syytteenalai-

nen rikoksesta, josta tällainen rangaistusseuraa-

mus voi johtua; mielipuoli; 15 vuotta nuorempi;
tuntematon tai vieras, ennenkuin hänen mainees-
taan on saatu tieto; sekä se, joka ei ole kristin-

uskoa tai joka tunnustaa sellaista uskonoppia,
että hänellä on todistajanvalasta väärä ja va-

hingollinen käsitys. Esteellisiä todistamaan jossain
määrätyssä asiassa ovat taas asianosaisen vasta-
puoli tai hänen ilmeinen vihamiehensä; rikos-

asiassa ilmiantaja sekä ne, jotka ovat siitä hu-
hua levittäneet tai muilta sen vain kuulleet ; ne,

jotka ovat jommankumman asianosaisen kanssa
sellaisessa sukulaisuudessa tai lankoudessa kuin
Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:ssä tuoma-
rin esteistä sanotaan, ja on laki sama, vaikka
ainoastaan kihloissa ollaan; sekä se, jolla itsel-

lään taikka jonka sukulaisella on asiassa osa tahi
siitä mahdollista hyötyä tai vahinkoa odotetta-
vana. Valtuutettu ei saa todistaa siitä, mitä hä-
nen päämiehensä on sen oikeudenkäynnin aikana
hänelle uskonut, eikä pappi siitä, mitä ripissä on
hänelle uskottu; ja oma perheväki ja yksityiset
palvelijat palveluksessa olles&aan saavat todistaa
ainoastaan, kun suuri rikos on talossa tapahtunut
eikä muita ole läsnä ollut tahi kun asia koskee
isännän ja palkollisten väliä. (Oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 6-15 §§). — Ulosottomiehen jää-
vistä ks. Ulosottolain 1 luvun 9 §. O. K:nen.
Jäävirta ks. J ä ä t i k ö t.

Jäävuoret, napamerissä uiskentelevat ja sieltä
usein merivirtojen mukana alhaisillekin levtys-
asteille ajelehtivat jäämöhkäleet. Niitä on eri-

kokoisia, .suurimmat aina 100 m merenpintaa
ylemmäk.si kohoavia. Kuitenkin on veden päällä
oleva osa ainoastaan '/8-'/9 jäävuoren koko mas-
sasta, sillä jään ominaispaino on vain vähän pie-

nempi kuin veden. Jäävuoret ovat napaseutujen
jäätiköistä irtautuneita. Kun näissä hitaasti

merta kohti liikkuva maajää ehtii rantaan ja tu-

lee niin syvään veteen, että se alkaa kellua, loh-

keilee siitä aika ajoin j:ia. Jäätikön sanotaan
silloin

,,
poikivan". Irtautuva jäävuori synnyttää

suuria laineita ja on usein vaarallinen lähellä

oleville aluksille. Jäävuoriin jää maajäässä tul-

leita sora-aineksia ja kivilohkareita, jotka sitten

saattavat jään mukana kulkea pitkiä matkoja,
kunnes jäävuori sulaa. Fennoskandiassa ja sen
ympäristöissä yleiset n. s. kulkukivet (ks. Jää-
tiköt) selitetään suureksi osaksi j:n kuljetta-

miksi nykyisille tiloilleen myöhäisjääkautisella
jäämerenajalla. vrt. Jää. P. E.

Jönköping [-tsöpirjj. 1. Lääni Ruotsissa, Smä.-

landin luoteisosassa; 11,522 km^ 213,072 aa.

(1909). — 2. Edellisen pääkaupunki Vetternin
eteläkärjessä, kauniissa ympäristössä; rautatien

varrella; 26,585 as. (1909). Nimi johtuu Juna-
purosta. — J:n monista teollisuuslaitoksista

(1907 yhteensä 74 tehdasta, joissa 3.874 työläistä,

tuotantoarvo 20 milj. mk.) mainittakoon tupakka-,

paperi-, (Munksjön) mutta varsinkin tulitikkuteh-

taat, maailman kenties suurimmat ja täydellisim-

millä koneilla varu.stetut. Vanhimman näistä pe-

rusti J. E. Lundström 1845; se alkoi kukoistaa
v:sta 1853, jolloin Lundström keksi vaarattomat
tulitikut; valmistus nyk. 1,8 milj. tikkulaatikkoa
päivässä. —J:ssä on Götan hovioikeus sekä maa-
herran asunto. E. E. K.
Jöns Maununpoika, suom. soturi, Kelkkalan

herra, tuli 1554 Kivennavan voudiksi. Kun venä-

läiset talvella seur. v. hyökkäsivät Suomeen,
kokosi J. M. saatavissa olevat joukot noin 50

ratsumiestä, 100 sotamiestä ja. 400 talonpoikaa

sekä lähti vihollisia vastaan, joita, ehkä liioittele-

malla, sanotaan olleen 13,000 miestä. Kivennavan
Joutsselässä hän 11 p. maalisk. hajoitti heidät ja

sai runsaan saaliin. Siitä luottamuksesta, minkä
J. M. täten oli saavuttanut, on todistuksena m. m.
se seikka, että hänet 1558 määrättiin Viipurin

kaupungin asiain ylihoitajaksi, nimenomaan
valvomaan sikäläisiä linnoitustöitä. Myöskin oli

hänellä (1562) melkoisia läänityksiä, niinkuin

Jääsken nimismiestalo y. m. J. M. ei kuitenkaan
näy eläneen kauan aikaa sen jälkeen; viimeisen

kerran hän tiettävästi mainitaan 1564. K. O.

Jöns Pentinpoika ks. Oxenstjerna.
Jörg, Joseph Edmund (1819-1901), saks.

kirjailija ja politikko, tuli 1866 Trausnitzin

linnanarkiston hoitajaksi, toimitti v:sta 1852

ultramontaanista aikakauskirjaa „Historisch-po-

litische Blätter", oli 1865-80 Baierin maapäivien
jäsenenä; sai 1870 ,.patrioottipuolueen" johtajana

Hohenlohen ministeristön kukistetuksi, mutta vas-

tusti turhaan Baierin sekaantumista Eanskan ja

Preussin väliseen sotaan ja sen liittymistä Sak-

san valtakuntaan; oli 1871-78 Saksan valtio-

päiväin jäsenenä ja keskipuolueen huomatuimpia
miehiä; julkaissut m. m. ,,Deutschland in der

Revolutionsperiode 1522-26" (1851), suuren talon-

poikaiskapinan historian; ,,Geschichte des Pro-

testantismus in seiner neuesten Entwickelung"

(1857), „Geschiohte der sozialpolitischen Parteien

in Deutschland" (1867). J. F.

Jorgensen, Adolf Ditlev (1840-97), tansk.

historioitsija. Toimi opettajana Slesvigin Flena-

borgissa, mutta karkoitettiin sieltä 1864, jolloin
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asettui Kööpenhaminaan. Täällä hän antautui
Tanskan historian tutkimiseen, syventyen var-

sinkin keskiaikaan; nimitettiin 1889 valtionar-

kistonhoitajaksi. Virkansa ohessa hän harjoitti

laajaa kirjallista toimintaa. Terävä arvostelu-

kyky ja elävä mielikuvitus yhtyvät hänen tuotan-
nossaan ; liänen omituisuuksiaan oli halu asettua

vastustamaan vallalla-olevaa käsityskantaa. Hä-
nen teoksistaan mainittakoon „Bidrag til nordens
historie i middelalderen" (1871), ,,Den nordiske
kirkes grundlteggelse og forste udvikling" (1874-

78), „XJdsigt over de danske rigsarkivers historie"

(1884), ,,KongeJoven og deus forhistorie" (1886),

„Peder Schumacher Griffenfeld" (1893-94).

E. M-a.

Jargensen, Jens Johannes (s. 1 866)

,

tansk. kirjailija, yliopp. 1884, harjoitti aluksi

kasvitieteellisiä opintoja, mutta antautui pian
kirjalliseen työhön. Hänen esikoisteoksensa on
runovihkonen „Vers" (1887) ; seurasivat sitten

kertomukset „Foraarssagn" (1888), „En frem-

med" (1890), „Sommer" (1892), „Livets trte"

(1893) sekä kokoelma suorasanaisia ja runopukui-
sia tunnelmia „Stemninger" (1892). J:n kieli on
kaunista ja kuvarikasta ja viittaa J. P. Jacobse-

nin vaikutukseen. Toimitti yhdessä Stuckenber-
gin ja Claussenin kanssa aikakauskirjaa ,,Taar-

net" (1893-94). Kertomuksessa „Hjemve" (1894)

sekä runokokoelmassa ,,Bekendelse" (1895) pää-

sevät uskonnolliset tunnelmat yhä enemmän voi-

tolle, ja teoksessa „Rejsebogen" (1895) J. kuvaa

kääntymystään materialistista katolilaiseksi.

Kirjassa „Livsl0gn og livssandhed" (1896; suom.)
J. ahdistaa entisiä ystäviään ja hengenheimolai-
siaan. J:n teokset hänen kääntymyksensä jäl-

keen ovat melkein yksinomaan aiheiltaan uskon-
nollisia, ja niissä ilmenee kypsyyttä, syvää sielun-

elämää ja hienoa runoutta. Niistä mainittakoon:
luostarikuvaus ,,Beuron" (1896), „Den yderste
dag" (1897), „Helvedsfjender" (1898), „Digte"
(sam. v.), „Lignelser" (sam. v.), „Omvendelse"
(1899), „Vor frue af Danmark" (1900), „En apos-
tel" (sam. v.), „Eomersk mosaik" (1901), „Eva"
(sam. V.), „Romerske helgenbilleder" (1902), „Den
hellige ild" (sam. v.), „Pilgrinisbogen" (1903),
„Gr8es" (1904), „Essays" (1906), „Den yndigste
rose" (1907), „Den hellige Frants af Assisi"
(sam. V.), „Blomster og frugter" (sam. v.), ,,Fra

Vesuv til Skagen" (1909) ja „Lourdes" (1910).

H. S.

Jösse Eerikinpoika, tansk. aatelismies, Eerik
Pommerilaisen vouti Taalainmaassa n. v:sta 1414
v:een 1434. Riimikronikka kertoo hänen val-

jastaneen talonpoikien vaimoja heinäkuormien
eteen ja hirttäneen talonpoikia. Rahvas, jota

muutkin voudit kovasti kohtelivat, nousi lopulta

Engelbrekt Engelbrektinpojan johdolla kapinaan.
J. E. joutui talonpoikain käsiin ja mestattiin
1436.

Jöökeli (isl. jökul), jäävirta, ks. Jäätiköt.
Jöölinki (ruots. göling), nostoköysi, joka kul-

kee tilapäisesti sijoitetun väkipyörän lävitse.
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K, latinalais-eurooppalaisen kirjaimiston yhdes-

toista kirjain. Vanhimmassa seemiläisessä ja

vanhimmassa kreikkalaisessa kirjoituksessa sen

muotona oli pystysuora viiva, jonka vasem-
malla puolen oli terävä kulma (kärki viivaan

liittyneenä). Vasemmalta oikealle juoksevassa

kirjoituksessa se muodostui K:ksi, jommoisena

se esiintyy muinaisitalisessa ja vanhemmassa la-

tinalaisessakin kirjoituksessa, vaikka se täällä

myöhemmin enimmäkseen sai väistyä C:n tieltä

(klassillisessa latinassa K esiintyy vain yksityi-

sissä sanoissa, esim. Karthago). Armeenialai-

seen, koptilaiseen, goottilaiseen ja slaavilaiseen

kirjaimistoon k tuli suorastaan kreikasta, mui-

hin latinasta. K:n äännearvo on yleensä k;

ruotsissa se kuitenkin myös esiintyy prepalataali-

sesta fc:sta syntyneen ts:n merkkinä (esim. kär).

fc: äänne on ääntämispaikkaan katsoen laki-

äänne (palataali), ääntämistapaansa nähden taas

sulkuäänne (klusiili), sitä äännettäessä kun ni-

mittäin kielen selkä painautuu suulakea vas-

taan. Samaan tapaan muodostuvasta ^-äänteestä

k eroaa siinä, että jälkimäinen on puheäänetön
(ks. t.), edellinen taas puheäänellineu.

Lyhennyksissä roomalaisissa kirjoituksissa K
voi olla = Kalendce, Kceso, englannissa = King
(kuningas), Knight (ritari). Kemiallisena merk-
kinä K = kalium. Y. W.
Ka, muinaisegypt. uskonnossa elämän peruste,

jonka Re suo ihmiselle hänen syntyessään ja

joka pysyy ihmisellä kuolemaan saakka. Ehkä
sama kuin ,,sielu" = Ba. K. T-t.

Eaaba (arab. fca'?)a = kuutio) , Mekan mos-
keian pihassa oleva n. 12 m pitkä, 10 m leveä

ja 15 m korkea harmaasta kivestä tehty ra-

kennus, joka jo Muhammedin edellisellä ajalla

oli arabialaisten kansallispyhäkkönä (beit alläh,

„Jumalan huone"). Hienotunteisesti pidellen

kansalaistensa pakanallisia tapoja Muhammed-
kin piti K:aa arvossa, teki sen kihlaksi (ks. t.)

Jerusalemin sijaan ja määräsi sen seitsenkertai-

sen kiertämisen (tawäf) pyhiinvaelluksen tär-

keimmäksi toimitukseksi. K:n huomattavin osa

on ,,musta kivi", joka hopeakehyksen ympäröi-
mänä on muurattu rakennuksen itäiseen kulmaan.
Tarun mukaan se on taivaasta pudonnut rubiini,

joka ihmisten syntien tähden on mustunut. Se
on ehkä meteorikivi. Kivessä nähtävä kolo luul-

tavasti on syntynyt pyhiinvaeltajien suuteloista.

Vanha K. tuhoutui v:n 1626 tulvassa, nykyinen

on Älurad IV: n rakentama. Vanhan tavan mu-
kaan K. pidetään peitettynä kultaompeluksilla

ja koraaninlauseilla koristetulla mustalla silkki-

vaatteella, joka sulttaanin kustannuksella uudis-

tetaan joka vuosi. K. T-t.

Kaabeli ks. Kaapeli.
Kaade, vuorilajin kerros- tai liuskesuunnan

kaltevuus. Esim. kaade 60° W on ymmärrettävä
niin, että kysymyksessä oleva suunta poikkeaa
60° vaakasuorasta suunnasta ja viettää länteen.

P. E.

Kaaderi (rausk. cadre = kehys, < lat. qnadrum
= nelikulmio), sotajoukon vakinainen osa: sekä

upseerit että aliupseerit kuin myös se osa mie-

histöä, joka kauemman aikaa pysyy sotapalve-

luksessa ja johon sodanaikana aseisiin kutsuttu

varaväki liitetään. K:n suuruuden on oltava

määrätyssä suhteessa aseisiin kutsutun miehistön

lukumäärään. Kuta vankempi k. on, sitä hel-

pommin käy sotajalalle asettuminen. M. v. E.

Kaakamajoki 1. Ka a k a m o j o k i, vähäinen

joki Oulun läänissä Kemijoen länsipuolella.

Piispa Hemmingin (k. 1366) ja Upsalan arkki-

piispan välisen sopimuksen mukaan se tuli Tu-

run ja Upsalan hiippakuntien väliseksi rajaksi

jääden Upsalan hiippakunnan puolelle. Se oli

siten myös valtiollisena rajana Suomen ja

Ruotsin välillä Haminan rauhaan asti (1809),

jolloin raja siirrettiin lännemmäksi Tornionjoelle.

E. E. K.

Kaakao, kaakaopuun siemenistä valmistettu

jauho ja näistä jauhoi.sta tehty juoma. K.-p n u

(Theohroma ca-

cao), joka kuu-
luu Sterctilia-

cecE-heimoon,

kasvaa villinä

troopillisessa

Etelä-Amerii-
kassa, etenkin

Amazonin
alueella, mutta
sitä viljellään

nykyään kai-

kissa kuuraan
vyöhykkeen

maissa, etenkin
Keski- ja Etelä-

Ameriikassa, Kaakaopuun oksa.
Länsi-lntian a kukka, h halaistu hedelmä.



1629 Kaakaopuu— Kaakeli 1630

saarilla ja viimeaikoina myös Länsi-Afrikassa.

K.-puu kasvaa 13 m:n korkuiseksi, sillä on kiil-

tävät, tummanvihreät, soikeat, alati-vihreät lehdet

ja pienet, vaaleanpunaiset tai kellahtavat kukat,

jotka vähäisinä kimppuina puhkeavat suorastaan
varren tai haarojen kylkeen. Hedelmä on kypsänä
keltainen tai punertava, n. 10-20 cm: n pitui-

nen, pitkittäisuurteinen, kurkunnäköinen marja-
hedelmä, joka riippuu puun rungossa. Se on
5-lokeroinen, jokaisessa lokerossa n. 12 joks.

pavunmuotoista, tuoreena kellertävää, kuivana
ruskeata, n. 16-17 mm:n pituista, 10-15 mm:n
levyistä siementä. Näiden pääosan muodostavat
alkion paksut, poimukkaat sirkkalehdet. Valkuai-

nen puuttuu. Tuoreitten siementen kem. kokoon-
pano on joks. seuraava: vettä 5,8 %, teobromiinia

1,5%, rasvaa (ks. Kaakaovoi) 46,8%, typen-

pitoisia aineita 10,5 %, tärkkelystä 8,9 %, typet-

tömiä ekstraktiaineita 12,4 %, puuainetta 10,8 %,
tuhkaa 4,4 %.
K.-puu vaatii viihtyäkseen sangen korkeata

kosteutta, 24-28° keskimääräistä lämpötilaa, suo-

jaa tuulia vastaan, jonka vuoksi sen turvaksi

istutetaan banaaneja tai dadap-puita (Erythrina
indica). Kantaa hedelmiä 12: unesta 30:nteen ikä-

vuoteensa; hedelmät kypsyvät pitkin vuotta, ja

niiden korjuu tapahtuu sitä mukaa. Kypsät he-

delmät pannaan muutamaksi päiväksi kasoihin

katoksen alle, jolloin siementen käyminen alkaa.

Senjälkeen särjetään niiden kuori, ja siemenet
irroitetaan. Hedelmäkuoria voidaan suuren fos-

forihapon- ja kalkinpitoisuutensa vuoksi käyttää
lannoitukseksi ja imelästä hedelmämallosta voi-

daan valmistaa hilloa, likööriä ja etikkaa. Alku-
peräisin menettelytapa on ainoastaan kuivattaa
siemenet ja sen jälkeen lähettää ne kauppaan.
Ne saavat kuitenkin tällöin kitkerän, vastenmie-
lisen maun, ja kelpaavat vain rasvasta vapaute-
tun k:n valmistukseen. Kehittyneemmissä oloissa

siemenet vuorostaan kasataan ja saatetaan tois-

tamiseen 3-10 päiväksi käymään, jolloin ne saa-

vat miellyttävän, vähän imelän ja öljyisen maun,
jonka jälkeen ne säilyäkseen kuivatetaan. Seu-

raavassa käsittelyssä ne paahdetaan ja jauhe-

taan; 40-50° :ssa sulaa k.-rasva ja jauhot tah-

maantuvat sitkeäksi taikinaksi, mikä puristetaan

laatoiksi (n. s. k.-massaksi). Suklaata valmistet-

taessa lisätään jauhettaessa sokeria, vaniljaa, ka-

nelia y. m. ryytejä, väliin myös rasvaa. K.-pul-

veriksi aijotusta massasta puserretaan '/^ tai ^/j

rasvasta pois ja puserruskakut jauhetaan. — Tär-

keimmät k:n tuotantomaat 1909 olivat: Brasilia

(33,818 tonnia), Ecuador (31,564 t.). San Thom6
(30,261 t.), Trinidad (23,390 t.), Britt.-Länsi-

Afrikka (22.473 t.), Venezuela (16,848 t.), San
Domingo (14,818 t.), muut alle 6,000 t.; koko
maailman tuotanto 205,242 tonnia (1903 se oli

126,442 t.). Suurimmat k:n kuluttajat olivat

1909 Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat 53,379 ton-

nia. Saksa 40,725 t.. Englanti 24,264 t.. Ranska
23,254 t., Alankomaat 19,387 t., Sveitsi 6,684 t.,

Espanja 5,980 t., Belgia 5,010 t. ; maailman ku-

lutus 1909 194,871 t. Tuonti Suomeen 1909 oli

128,450 kg papuja ja kuoria sekä suklaata, ar-

voltaan 363,556 mk, 0,o4 kg henkeä kohti. Vas-

taavat luvut 10 vuotta aikaisemmin: 51,229 kg,

157,981 mk, 0,oi9 kg. — K:n käyttämisen tun-

sivat meksikkolaiset jo espanjalaisten tullessa

heidän maahansa, 1500-luvun alussa on juoma
käytännössä Euroopassa, 1700-luvun alkupuolella

pohjoismaissa. Nykyään ovat Alankomaat ja

Englanti tärkeimmät k.-teollisuusmaat. Suomessa

oli 1908 3 kaakao- ja suklaatehdasta, niiden il-

moitettu tuotantoarvo 3,055,800 mk, työväestö

578 henkeä. J. A. W. d E. E. K.

Kaakaopuu ks. Kaakao.
Kaakaovoi, k a a k a o-ö 1 j y (Suom. farmako-

peassa oleum cacao), kaakaopavuista 70-80° :ssa

puserrettu rasva. Tuoreena kellertävää, vanhem-

pana puhtaan valkoista, maku miellyttävän

mieto, haisee heikosti kaakaolle, kestää kauan
eltaantumatta. On jotenkin kovaa, sulamisp. 32-

35°. oni. p. 15°:ssa 0,964-0,975. Käytetään kosmeet-

tisiin aineisiin, vähemmän saippuateoUisuudessa,

lääketieteessä suppositoreiksi (ks. t.).

J. A. W.
Kaakeli, savesta polttamalla valmistettu joko

sileä tahi koristepintainen, valkealla tahi väril-

lisellä lasituksella päällystetty laatta. Kaake-

leita käytetään kaakeliuunien, keittiöhellojen ja

muuratun seinäpinnan päällystämiseen, etenkin

missä terveydelliset näkökohdat vaativat erityistä

puhtautta: kylpyhuoneissa, käymälöissä, julkis-

ten rakennusten odotushuoneissa, joskus uiko-



1631 Kaakelikatto—Kaakeliuuni 1632

seinissäkin. Uunikaakelien takaseinää kiertää

pinnasta kohoava harja, joka liittää laatan laas-

tiin. Uunikaakelit saavat eri nimiä erilaisen

muotonsa ja tehtävänsä mukaan: laattakaakeli,

kulmakaakeli, rintakaakeli (hyllyä muodostava),

jalkakaakeli j. n. e.

Kaakelit ovat peräisin Alppimaista ja Etelä-

Saksasta, missä niitä jo 1200-luvulla käytettiin

rakennusaineena uuneissa. Ne olivat aluksi sileitä

puolilieriön muotoisia, muistuttaen samanlaisia

kattotiiliä. Koristeellinen pintakäsittely esiintyy

vasta tasapintaisten kaakelien tultua käytäntöön.

Samaan aikaan ne jo usein päällystetään väril-

lisellä lasituksella: vihreällä, ruskealla tahi mus-

talla. N. 1550 aletaan Reinin yläjuoksun var-

silla kaakeleita maalata, aluksi vaatimattomasti

valkealla ja sinisellä, mutta myöhemmin lois-

tavilla väreillä etenkin Sveitsissä, missä maa-

lattujen kaakelien valmistus tulee teollisuutena

varsin tärkeäksi. 1700-luvulla valmistetaan niitä

tehdasmaisesti jo Hampurissa ja Tukholmassakin.

Noin 1750 jälkeen alkavat kaakelien muodot vaih-

della tyylien vaihdellessa. Rokokolla on omat
muotonsa; samoin empirellä. 1800-luvulla val-

keat sileät laattakaakelit ja koristepintaiset

kulmakaakelit ovat yleisimmät, kunnes rene-

sanssimuodot 1800-luvun loppupuolella ne syr-

jäyttävät. Eenesanssikaakelienkin aika on nyt

jo ohi. Rakennustaiteessa tapahtunut tyylinmuu-

tos on kaakeliteollisuuteenkin lyönyt leimansa.

Kaikkia saavutettuja tuloksia hyväksi käyttäen

valmistetaan kaakeleita suurissa määrin tehdas-

maisesti — seinäpeitteiksi sileitä, yksivärisiä, ja

uuneiksi mitä erilaisimpia sekä lasituksensa vä-

rin että muotonsa puolesta. Tunnetuimmat koti-

maiset valmistajat ovat Eakkolanjoen kaakeli-

tehdas-o.-y. Viipurin pitäjässä. Arabian kaakeli-

tehdas Helsingin Vanhassakaupungissa, Turun
kaakelitehdas ja Wilhelm Andstenin tehdasosake-

yhtiö Helsingissä.

Kaakelit valmistetaan joko puhtaasta, valkoi-

sesta savesta tai tavallisesta, harmaasta (myös
sametista ja hiekasta y. m.). Seostaikina muo-
vataan tavallisesti käsin kaakelikappaleiksi ja

ne poltetaan ensin lasittamattomina, sitten toi-

sen kerran lasitettuina. Huonommasta savesta

tehdyt kaakelit lasitetaan tavallisesti valkoisella,

läpinäkymättömällä peitolla; nämä k:t ovat näet
väriltään punervia. T. 8. d S. V. H.

Kaakelikatto, lasitetuilla kattotiileillä pei-

tetty katto.

Kaakeliuuni 1. kakluuni on uuni, joka en
päällystetty kaakeleilla; johdetussa merkityksessä
erityistä rakennetta oleva, huoneen lämmittämi-
seksi tehty uuni, jonka päällystyksenä on kaa-
keli (tahi joku muu aine: rappaus, vuolukivi).
Kaakeliuunia voi pitää avonaisesta takasta johtu-
neena, taloudellisempaan ja tarkoitustaan vastaa-
vampaan lämmityslaitteeseen pyrkimisen tulok-
sena. — Lämmön säteilyn lisäämiseksi kiinnitet-

tiin keskiajan alulla uunin seinämiin lieriömäi-

siä kartiopohjaisia astioita, joko pohja tahi suu
ulospäin. Kun kaakelia sittemmin alettiin käyt-
tää uunin päällystysaineena. jouduttiin edellisiltä

kuperakaalielisiin ja jälkimäisistä koverakaakeli-
siin uuneihin, joita vieläkin joskus jäljitellään

(kuva 1). Uunipinnan laajentaminen tällä tavoin
ei kuitenkaan yksin johtanut toivottuun tulok-

seen; ei vielä sekään, että uunin suu vedon säätä-

mistä varten varustettiin luukuilla 1. suupel-

lillä ja savutorvi pellillä. Kaakelin ympäröi-
män yhtenäisen uuniontelon yläosasta suoraan
katolle johtavan
savutorven kautta
hävisi suurin osa

palamisen synnyt-
tämästä lämmöstä
jo palamisen kes-

täessä. Tämä pa-

hin epäkohta pois-

tettiin uuneista
vasta 1700-lu-

vulla, jolloin il-

mestyi aivan uusi

uunirakenne.
Savukanavaa pi-

dennettiin itse

uunin sisällä, jo-

ten savu uunista
poistuessaan tuli

olemaan jo siksi

jäähtynyttä, että Keskiaikainen koverakaakelinen uuni.

hukkaan mennyt
lämpö oli vain pieni osa siitä, mikä takalla läm-

mittäen jäi käyttämättä. Kanavien lisääntymi-

nen ja taloudellisempi rakenne vaikuttivat sen,

että uuniontelo supistui entistään paljon mata-
lammaksi „p e s ä k s i". Täten parannettuna uuni
oli saanut sen muodon, joka meidän päivinämme
käy kaakeliuunin nimellä.

K. tyydyttää suhteellisesti suuretkin vaatimuk-
set. Lämpötaloudellisessa suhteessa se on hyvin
hoidettuna erinomai-

nen, antaen huoneen
hyväksi 90 % palami-

'

sen synnyttämästä
lämmöstä; tavalli-

sesti kuitenkin 60-70

pros. Sen pinta läm-

piää verrattain ta-

saisesti tulematta
liian kuumaksi.

Lämpömäärä kaakeli-

uunin lämmittämässä
huoneessa on sen

vuoksi jotakuinkin

sama uunin lähellä

kuin kauempana
siitä, eikä ilmaan kos-

kaan tule pahaa kä-

ryä, joka rautauu-

nilla lämmittäessä on
seurauksena kuu-

malle pinnalle las-

keutuvan tomun pala-

misesta. Ollen sileäpintaisia kaakeliuunit ovat

helpot pitää puhtaina, etenkin jos ne ovat ylt'-

ympäri kaakeleilla päällystetyt ja järjestetyt niin,

ettei niiden taakse jää solaa, jota on mahdotonta

päästä puhdistamaan, tahi päälle koristelistan

ympäröimää tasapintaa, joka muodostuisi tomu-

pesäksi. Kaakelinuunin pahin epäkohta on siinä,

että siitä voi, niinkuin jokaisesta itse huoneesta

lämmitettävästä uunista, peltiä ja luukkuja

huolimattomasti hoidettaessa tulla huoneeseen sa-

vua ja häkää.
Suomessa ja yleensä pohjoismaissa käytetään

lämmitysaineena pääasiallisesti puuta, ja ovat

Nvkvaikainen kaakeliuuni.
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Nykyaikainen kaakeliuuni.

kaakeliuuuit täällä

sentähden enimmäk-
seen ariuattomia.

Sovittamalla tämmöi-
seen uuniin pienen
tarkoituksenmukai-

sen rautakamiinan,
voi polttoaineena

käyttää turvetta, ant-

rasiittia, koksia y. m.
(ne tahtovat kuiten-

kin jossakin määrin
uunia turmella) . San-
gen paljo, vaikka-

kaan ei pohjois-

maissa, käytetään
varsinaisten kaakeli-

uunien ohella sem-
moisia, joissa kaake-
lit vain kuorena ym-

päröivät jotakin

muuta ainetta esim. rautaa olevaa runkoa.

Suomessa alettiin kaakeliuuneja käyttää herras-

kartanoissa 1700-luvulla. Kaakelit olivat pää-

asiallisesti hollantilaista te-

koa ja usein maalattuja.

Myöhemmin tuli vihertävä

ja ruskea lasitus tavalliseksi,

ja kun ensimäiset kotimaiset

kaakeliuunit kohosivat 1800-

luvun jälkipuoliskolla, peitti

niidenkin kaakelien pintaa

ruskea lasitus. Vasta varsi-

naisten kaakelitehtaiden aloi-

tettua toimintansa pääsi val-

kea lasitus renesanssimuoto-

jen mukana valtaan. Uusin
aika vieroo jo niitäkin. Se
käyttää mielellään värillisiä

vapaasti sommiteltuja lui-

neja, joiden muotoa määrä-
tessä on pyrkimys kodikkaa-
seen takkavalkean viettoon

tullut useinkin tärkeäksi te-

kijäksi. T. S.

Kaakelivasara, molem-
min päin talttamainen va-

sara, jota käytetään kaake-
lien pienentämiseen.
Kaakki, lakit., paalu, mihin rikoksentekijä

asetettiin häpeämään ja missä häntä sitten suo-

mittiin. Tällainen rangaistus oli m. m. 1734 vuo-

den lain Eikoskaaren 57 luvun 1 §:ssä säädettynä
parittamisesta. (O. K:nen.)
Kaakko ks. Ilmansuunnat.
Kaakkuri ks. Kuikat.
Kaali. Viljeltyjen kaalilaatujen kantamuoto on

ristikukkaisiin kuuluva. Pohjanmeren rannoilla

kasvava kaksivuotinen yrtti Brassica oleracea,

joka on läheistä sukua tavalliselle peltokaalille.

K.-laadut, joita lienee n. puolitoista sataa, voi-

daan yhdistää kolmeen päälaatuun

:

I. Lehtikaali (B. o. acephala), eroaa vä-

himmin kantamuodosta, lehdet voimakkaasti ke-

hittyneet, eri laaduilla miten milloinkin pykeiset,

liuskaiset, poimuiset, väriltään vihreät, ruskeat,

sinertävänpunaiset tai kirjavat. Latvat ja nuo-

rimmat lehdet käytetään.

II. Kupukaaleja (B. o. huilata), lehdet

-ö2. III. Painetta '«/loH-

TaviiUiuen 1

uuni.
ikell-

mehevät ja käpertyneet yhteen kuvuiksi. Näitä
erotetaan

:

1. Brysselin- 1. ruusukaali (B. o. b.

gemmifera), korkeus n. 1 m, vuorottaisten leh-

tien hangoissa pieniksi kuvuiksi kasvavia sil-

muja. Syksyllä lehdet varisevat, paitsi latvusta,

jossa ei silmuja ole.

2. Savoijin- 1. virsin g-k a a 1 i (B. o. 5.

sahauda), tavallisen kupukaalin tapainen, mutta
lehdet epätasaisesti kuopikkaat, eivätkä muodosta
niin tiheää ja suurta kupua kuin äskenmaini-
tulla. Väri tummanvihreä tai keltainen.

3. Kupukaali (B. o. capitata), varsi aivan
lyhyt, sileät lehdet sulloutuneet tiheäksi kuvuksi.
Tämän laadun alamuunnoksia ovat valko-
kaali, jolla on palleroinen tai päältä vähän li-

tistynyt kupu, ja punakaali, jolla se on pieni,

punainen, hyvin luja. Viljellään meillä yleisem-

min Kaakkois-Suomessa, lännessä vähemmin.
Kupukaalimuunnos on myös puikeakupuinen
sokeritopp a-k. (B. o. capitata obovata).

4. Kukkakaali (B. o. botrytis cauliflora),

kupu, jota ylimmät varsilehdet suojaavat, muo-
do.stunut nuorista kutistuneista ja pöhöttyneistä,

epämuodostuneista kukinnoista. On kaikista k.-

hiaduista maukkain, viljellään meillä jotenkin

yleisesti etelä- ja keskiosissa maata. — Tälle la-

iteista sukua on parsakaali 1. broccoli
(B. o. botrytis asparagoides), jolla on pitkävetei-

sempi kupu kuin kukka-k:lla, mutta ei tämän
hienoa makua. Pohjoismaissa harvoin viljelty.

5. Kaalirapi 1. pyörikkäkaali 1.

kyssäkaali (B. o. gongylodes), maanpinnan
yläpuolella varren osa turpoaa lanttumaiseksi

mukulaksi, josta lehtiruodit kasvavat. On vih-

reitä, sinipunaisia ja melkein valkeita laatuja.

Kaalikasvit ovat varsinaisesti kaksivuotisia,

mutta syötäväksi haluttaessa niitä viljellään yksi-

vuotisina. Siemenviljelys sitävastoin on kaksivuo-

tinen. Niitä voidaan menestyksellä viljellä kau-

kaisimmassa Lapissa saakka. Kaikista vaatimat-

tomimpia ja helpoimmin viljeltyjä ja varsinkin

kaukaisimpaa pohjolaa varten suositettavia ovat

lehti- ja ruusukaali. Enin viljeltyjä ovat kupu-

ja kukkakaali sekä kaalirapi. Niitä voidaan niin-

ikään yleisellä tavalla viljellä menestyksellä aina

Etelä-Lapissa saakka. — Kaikki kaalilajit vaati-

vat menestyäkseen kosteanpuoleista, runsaasti

lannoitettua, mieluimmin savensekaista ja syvää

multamaata. Paras lannoitusaine on makki- ja

eläinlanta, joita voi käyttää miltei kuinka paljon

tahansa ja sitä enemmän kuta kuivempi ja ke-

vyempi maa. Kaikki muut paitsi kukkakaali ovat

istutettavat äsken lannoitettuun maahan. — Tai-

met kasvatetaan puolilämpimissä tai kylmissä la-

voissa. Siemenet kylvetään Etelä-Suomessa huhti-

kuun lopulla tai toukokuun alussa. Kukkakaali

kylvetään usein ainakin paria viikkoa aikaisem-

niin, varsinkin kauempana pohjoisessa. Lavoissa

ei saa kaalintaimia liiaksi kastella, eikä pitää

liian kuumassa. Kesäkuun alussa taimet istute-

taan avomaalle l,so m:n levyisiin penkkeihin

tai ilman penkkijakoa. Taimet sijoitetaan vuoro-

riveihin 40-70 cm: n päähän toisistaan, aina la-

jin suuruuden mukaan. Istutuksen jälkeen kas-

tellaan runsaasti. Kukka- ja kupukaali mulla-

taan kesän kuluessa pariin kolmeen kertaan

aluslehtiä myöten. Kesällä on hyvä ka.stella lanta-

vedellä. Myöhäiset kerä- ja kukka- sekä ruusu-
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Kaalirapi

Brysselinkaali.

Lehtikaali.

Savoijinkaali. Kukkakaali. Kupukaali.

ja lehtikaali kehittyvät myöhään syksyllä ja

sietävät — kukkakaalia lukuunottamatta — 10

jopa useampiakin asteita kylmää, varsinkin lehti-

ja ruusukaali. Sen vuoksi ne saavat olla myö-
hään syksyllä ulkona. Pakkasella ei saa korjata,
vaan on odotettava suojasäätä. Keräkaali säily-

tetään kuivassa kellarissa pitkin talvea käytet-
täväksi. Keriä käytetään monella eri tavalla,

keitettyinä, paistettuina ja lihan kaassa. —
Kukkakaalia saattaa myöhään syksyllä istuttaa

multalaatikkoihin kellariin, jossa ne kehittyvät
hyvin ainakin jouluun saakka. Täysin kehitty-
neitä kukkakaalin keriä ei voi säilyttää yhtä
kauan kuin keräkaalia, vaan ainoastaan pari
viikkoa. Ruusukaalin pieniä keriä käytetään sa-

moin kuin kerä-, kukka- ja lehtikaalia. Sen
kerät voidaan myös kuivattuina säilyttää. Tai-
met säilyvät hyvin kasvupaikallaan ulkosalla lu-

men alla, josta keriä voi tarpeen mukaan pit-

kin talvea ottaa. Samoin voi menetellä lehti-

kaalin kanssa. Viimemainittua syödään kei-

tettynä voi sulan kanssa tai liemeen hienonnet-
tuna. Kaalirapi on hyvissä ajoin korjattava,
muuten se tulee puiseksi. Sitä voi käyttää esim.
keitettyinä viipaleina, muhennettuna ja lisänä
liemissä. — Kaalien siemenviljelyksistä on tär-
kein keräkaalien siemenien viljeleminen. Siemen-
taimiksi valitaan kaikinpuolin hyvin kehittyneitä
keriä. Ne istutetaan esim. laatikkoon peruna-
kellariin ja seur. keväänä ulos. Kun koko kasvi
alkaa kellastua, leikataan varret poikki ja ase-
tetaan ilmavaan paikkaan kuivamaan. Siemenet
voidaan puhdistaa käsin. J. A. \V. & B. W. H.
Kaalidolma ks. Kaalikääryle.

Kaalikoi (Plutella maculipennis 1. crucifera-

riim), pieni harmaanruskea koiperhonen, jonka
etusiipien takareunaa pitkin koko sen pituutta

valkea tai ruskeankellahtava, aallokas juova reu-

nustaa; siipikärkien väli n. 15 mm. Täysikasvui-
sena n. 10 mm pituinen vihreä, vilkkaasti liik-

kuva toukka elää ristikukkaisten kasvien leh-

distä ja tuottaa usein suurta vahinkoa kaalille

ja nauriille (turnipseille), vrt. Tuhohyöntei-
set. E. R.

Kaalikärpänen (Anthomyia brassicce) ks.

A n t h o m y i a.

Kaalikääryle, paistamalla kypsennetty, kää-
ryleeksi muodostettu valkokaalin lehti, jonka
täytteenä on lihaniureketta ja keitettyjä riisi

-

ryyniä.

Kaalimaa mainitaan piispa Henrikin surma-
runossa piispan kotimaana {,,kaks oli pyhää
miestä toinen kasvoi Kaalimaassa") ja on
selitetty tarkoittavan Gaelinmaata (Britan-

niaa). Toinen äsken esitetty arvelu on kuitenkin,

että sillä tarkoitetaan keskiaikaisissa lähteis-

sämme tavattavaa „Kalandiaa" 1. ,,Kalandia" (ks.

t.: vrt. Kullervo). K. G.

Kaalimato ks. Kaaliperhonen.
Kaaliperhonen (Pieris brassicce), valkea päivä-

perhonen, jolla on mustakärkiset etusiivet. Naa-
raan etusiipien yläpinnan keskellä sitäpaitsi

kaksi pyöreätä ja yksi viivamainen musta täplä.

Ruumiin pituus 25-30 mm, siipikärkien väli n.

65 mm. Tiheästi hienokarvainen toukka, n. s.

kaalimato, tulee yli 30 mm pituiseksi, on vihreä,

selkä- ja sivuviivat silkinkeltaiset, selkäpuoli ja

kyljet tiheästi mustapisteiset. Kotelo kulmikas.
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vaaleanvihreä, keltajuovainen, mustapisteinen.
— K:n läheisiä sukulaisia ovat lanttuper-
h o n e n (P. napi) ja naurisperhonen
(P. rapce). Edellinen on k:n näköinen, mutta pie-

nempi, pituus 20-25 mm, siipikärkien väli 45-50

mm. Takasiivet alta keltaiset, pitkin siipisuonia

enemmän tai vähemmän, toisinaan melko vah-
vasti viher iäjauheiset. Toukka 25 mm: iin pitkä,

hyvin heikosti sametinkarvainen, sinertävästi

himmeänvihreä, kyljet vaaleammat, sivuviiva kel-

tainen. — Naurisperhonen on joks. äsken-
mainitun kokoinen; siivet valkeat, kermankeltai-
seen vivahtavat, takasiivet alta keltaiset, juuresta,

mutta eivät pitkin suonia tummajauheiset. —
Kaikkien näiden lajien toukat vahingoittavat
kaalin ja kaalinsukuisten, yleensä ristikukkaisten

kasvien lehtiä, vrt. Tuhohyönteiset.
E. R.

Kaalirapi ks. Kaali.
Kaalirevennäinen, viljeltyjen ja villinä kas-

vavien ristikukkaisten juuritauti, jonka aiheut-

Kaalirevennäinen.

taa limasieni Plasmodiophora Brassicce. Vapaasti
liikkuvat mikroskooppiset limakot tunkeutuvat
juuren vielä kasvaviin osiin. Soluissa ne run-

saasti lisääntyvät ja muodostavat niissä lopuksi

lukemattomia itiöitä (30 tuhattakin yhdessä so-

lussa), jotka voivat säilyttää itämiskykynsä aina-

kin 4 vuotta. Saastutetun juuren pinnalle syn-

tyy lukuisia suurempia ja pienempiä paiseita,

jotka lopuksi märkivät pahalta haisevaksi puu-
roksi, jolloin itiöt vapautuvat. Tauti on erittäin

tarttuva ja voi levitä pellosta peltoon työaseiden,

rattaanpyörien ja jalkineiden välityksellä. V a s-

tustuskeinot: 1) kaikki sairaat kasvit pois-

tetaan ja poltetaan; 2) maassa, jossa tauti on
esiintynyt, ei viljellä ristikukkaisia ainakaan 6

vuoteen; maa vahvasti kalkittava; 3) saastute-

tulla maalla käytetyt työkalut erittäin tarkkaan
puhdistetaan, samoin rattaan pyörät, hevosten
kaviot ja työmiesten jalkineet, ettei sieni pääse

muualle leviämään ; 4) eläinten ruokinnassa on
huolta pidettävä, että sairaiden juurien osia ei

joudu lantaan; 5) käyttämättömät tähteet tar-

koin koottavat ja poltettavat. J. I. L.

Kaalisuolayrtti ks. S a 1 s o 1 a.

Kaaliyökkö (Mamestra brassicce), yöperhonen,

jonka etusi ivet ovat ruskahtavan kellanharmaat
kellanvalkeine kirjauksineen. Täysikasvuinen

toukka yli 40 mm: in pituinen, kalju, väriltään

vaihteleva; vahingoittaa varsinkin kaalinkupuja.

vrt. Tuhohyönteiset. E. R.

Kaalund [kö-J, Hans Vilhelm (1818-851,

tanskalainen runoilija. Omaten tarkan muoto-
ja väriaistin hän tutki aikaisemmin kuvanveistoa
ja maalausta, mikä ilmenee varsinkin hänen ly-

riikkansa värikkäissä luonnonkuvissa. Hänen tuo-

tannostaan mainittakoon runokokoelma „Et
foraar" (1858) ja lyyrillinen draama ,,Fulvia"

(1875). [G. Brandes, „Samlede skrifter", II,

Z. Nielsen, „H. V. K." (1886).] A.-M. Tn.
Kaalund [kö-J, Peter Erasmus Kris-

tian (s. 1844), tansk. kielentutkija, fil. toh-

tori 1879, ,,Arnamagn8eanske haandskriftsam-
ling" nimisen käsikirjoituskokoelman hoitaja 1883.

K. on tarkka islantilaisen „saga"-kirjallisuuden
tuntija. Hänen ensimäinen teoksensa oli sivis-

tyshistoriallisessa suhteessa mieltäkiinnittävä ku-
vaus Islannin perheoloista („Familielivet paa
Island", 1870). Tehtyänsä tieteellisen tutkimus-
matkan Islantiin hän julkaisi kaikille islanti-

laisten ,,sagojen" tutkijoille erittäin tärkeän
historiallis-maantieteellisen teoksensa „Bidragtil
en historisk-topografisk beskrivelse af Island", I-II

(1877-82). K:n useista teksti-julkaisuista mainit-
takoon ,,Laxdcela saga", ,,Hei(/arviga saga", „Stur-
lunga saga", „Den isl. Isegebog" ja ,,Alfrae(fi is-

lenzk", joissa kaikissa ilmenee sama syvä asian-

tuntemus ja suuri tarkkuus. Erinomaisen apuneu-
von kaikille pohjoismaitten muinaisuuden tutki-

joille on K. antanut suuressa teoksessaan .jPalse-

ografisk atlas" I-II (1903-05) ; I sisältävä näyt-
teitä tanskalaisista, II muin.-norjalaisista ja is-

lantilaisista käsikirjoituksista). R. S.

Kaania 1. hartebeest (Bubalis caama),
suuri n. s. lehmäantilooppien ryhmään kuuluva
antilooppi, jolla on edestä korkea, vankka ruu-

mis, selkä taaksepäin luisuva, lyhyet lyyrymäi-
sesti vastakkain taipuneet sarvet ja pitkä jouhi-

nen häntä; lyhyt kaula on vailla niskaharjaa.
Korkeus etujalkojen kohdalta l,2o m, sarvet 50-

60 cm pitkät; väri harmaanruskea. K. on no-

peimpia ja juoksussa kestävimpiä antilooppeja;

elää Etelä-Afrikassa, mutta on kovan metsästyk-
sen takia käynyt harvinaiseksi Kap-siirtokun-
nassa, jossa ennen oli yleinen, ks. liitekuvaa

A n t i 1 o o p p e j a I, 4. K. M. L.

Kaamasjoki Inarin Lapissa alkaa monihaarai-
sena Muotkatunturien koillisosista, saa rikas-

vetisen Kiellajohkan mainitt. tunturien keski-

osista, Peldojoen Peldoj äyristä, ja joukon pie-

nempiä jokia kummaltakin puolen; laskee Mud-
dusjärveen, joka taas Paadar- ja Suolujärven
sekä Joenjoen kautta Inariin. K:n alajuoksu

on tärkeä kulkuväylä Inarin kirkolta Utsjoelle

kuljettaessa; veneillä päästään Syysjärvelle

saakka (n. 30 km suusta). Muuten on joki,

etenkin yläjuoksultaan, vaikeasti kuljettavaa, lu-

kuisain kivisten koskien takia. Joen suussa
Toivoniemen tila on Euroopan pohjoisin viljelys-

paikka. L. H-nen.
Kaanaan-maa ks. Kanaani n-m a a.

Kaani 1. k h a n, hallitsijan arvonimi, jota mon-
golilaiset ja turkk.-tataarilaiset ruhtinaat käyt-

tivät Tsingis-kaanin jälkeen. Mj^öhemmin sitä

rupesivat käyttämään maaherrat ja muut mah-
tavat miehet monessa Aasian maassa. — Kaani-
kunta, ruhtinaskunta. K. O. L.

Kaanon (kreik. kanön, lat. canon = ojennus-

nuora, sääntö). 1. Teol.: a) Raamatun k., niiden

Raamatun kirjojen luettelo, jotka vanhastaan
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ovat otetut Raamattuun sen vuoksi että ne,

Jumalan henkivaikutuksesta syntyneinä, kelpaa-

vat ihmisen uskon ja elämän ohjeeksi. Synodit

Laodikeassa 360, Hipossa 393 ja Karthagossa

397 vahvistivat k:n sellaiseksi kuin se vielä

on meillä. — Koko V:n T:n käsittävä kirja-

kokoelma mainitaan jo Syyrakin kirjan esipu-

heessa (n. 130 e. Kr.). Juutalaiset asettivat V:n

T:n 38 kirjaa 3:een ryhmään, jotka ovat: laki
(=5 Mooseksen k.), profeetat (edelliset pro-

feetat = Joosuan ja Tuomarein k., 2 Samuelin ja

2 Kuningasten kirjaa; jälkimäiset profeetat = Je-

saja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Joel, Amos,

Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja,

Haggai, Sakarja, Malakia) ja kirjoitukset
(= Psalmit, Sananlaskut, Jobin kirja. Korkea

veisu, Ruthin kirja, Valitusvirret, Saarnaaja,

Estherin kirja, Daniel, Esra, Nehemia ja 2 Aika-

kirjaa. Meidän Raamatussamme kirjat ovat Alek-

sandriassa syntyneen kreikkalaisen Septuaginta

käännöksen mukaisessa järjestyksessä ja jakau-

tuvat sopivasti historiallisiin, runollisiin ja pro-

feetallisiin kirjoihin. — U:n T:n aikaisemmin

vaihteleva kirjaluettelo vakiintui pääasiallisesti

Athanasiuksen vaikutuksesta, jonka työtä myö-

hemmin eläneet Hieronymus ja Augustinus kan-

nattivat. Siinä on 27 kirjaa: 4 evankeliumia,

Apostolien teot, 13 kirjettä Paavalilta, Heprea-

laiskirje, 2 Pietarilta, 3 Johannekselta, 1 Jaa-

kobilta, 1 Juudakselta sekä Johanneksen ilmes-

tys. Muutamien kirjojen ottamista Raamatun
kanonisten kirjojen joukkoon arveltiin kauem-

min kuin toisten; ne ovat 2:nen Piet., 2:nen

ja 3:s Joh., Jaak., Juud., Hepr. ja Hm. vrt.

Antilegomena ja Apokryfiset kir-

j a t. Edv. St.

b) Kirkollinen säädös, eritoten kokousten pää-

tökset ja paavilliset asetukset, ks. Kanoni-
nen oikeus. — c) Se osa katolista jumalan-

palvelusta, joka liittyy leivän ja viinin konsek-

ratsioniin ja joka läpi kirkkovuoden on sama
(m e s s u k a a v a). — d) Kanoniseerattujen luet-

telo katolisessa kirkossa.

2. Lakit., roomalaisessa oikeudessa se maksu,

jonka emphyteuta (vuokraoikeuden haltija) suo-

rittaa maaomaisuuden varsinaiselle omistajalle,

ks. Emphyteusis.
3. Taidehist., niiden sääntöjen yhteisnimi,

joissa ihmisruumiin mittasuhteet tarkalleen ovat

määriteltyinä ja joiden tulee olla ohjeena ihmis-

ruumista taiteessa käsitellessä. Antiikkiset kir-

jailijat (Diodoros) tietävät vanhoilla egyptiläi-

sillä olleen niin tarkat säännöt, että kaksi toisis-

taan erillään olevaa taiteilijaa niiden mukaan voi

suorittaa kukin oman osansa samaan taideteok-

seen. Kreik. Polykleitos tutki tätä kysymystä
ja kirjoitti siitä teoksen „Kanon" ja valmisti

sääntöjensä havainnoUistuttamiseksi samannimi-
sen kuvapatsaan n. s. „Polykleitoksen kaanonin",
nuorukaiskauneuden normaalikuvan, joka esitti

keihästä kantavaa alastonta miestä (Dorypho'ros,

ks. Kreikkalainen taide). — Roomalai-

nen arkkitehtuurikirjailija Vitruvius on myös
käsitellyt tätä ainetta. Keskiajalla lienee myös
laadittu tällaisia matemaattisia sääntöjä ihmisen
ruumiinmuodosta. Renesanssin taiteilijoista m.
m. Leonardo da Vinci ja Albrecht Diirer sekä
myöhemmin Jean Cousin koettivat päästä varmoi-

hin sääntöihin ihmisruumiin käsittelyssä. Varsi-

naiselle taiteelliselle käsittelylle ei näillä abstrak-

tisilla säännöillä ole suurta merkitystä.

4. Mus. 1. Muinaiskreik., enimmiten 1-kielinen

soitin (nyk. virsikanteleen tapainen), jonka avulla

teoreetikot määrittelivät intervallien sävelkor-

keutta. — 2. Jäljittelevän sävellystyylin kaikkein

tarkin muoto. Siinä kaksi ääntä tahi useampikin
liikkuu tarkasti samoissa sävelaskelissa, mutta ei

yhfaikaa, vaan peräkkäin, lyhyehköjen välimat-

kojen jälkeen. Jäljittelevä, myöhemmin yhtyvä
ääni voi alkaa kulkunsa joko edellisen äänen alku-

sävelestä tahi eri kohdasta sävelasteikkoa; siitä

riippuen sanotaan k:n käyvän unisonossa, oktaa-

vissa, kvintissä, sekunnissa tahi muussa interval-

lissa. — 15: unen ja 16:nnen vuosis. alankomaa-
laiset kuorosäveltäjät kehittivät k.-sävellystek-

niikkaa hämmästyttävän pitkälle. Koska sen

vaatima sävelkulun orjallinen tarkkuus kuitenkin

usein tuntuvasti ehkäisee sävellyksen tunnelman
vapautta, on sen käytäntö sittemmin melkoisesti

syrjäytynyt; sen sijalle on enimmiten astunut

n. s. vapaa jäljittely. Bachin koraalialkusoitoissa

tavataan lukuisia kauniita ja tunnelmallisia k :eja.

Aivan yksinkertaisia lyhyitä k:eja käytetään las-

ten koululauluissa; ne ovat mitä paraimpia kei-

noja korvan totuttamiseksi moniääniseen lauluun.

/. K.

Kaaos (kreik. Khaos, lat. Chaos), kreik. kosmo-
logiassa rajaton, ammottava alkukuilu, joka oli

olemassa ennen luotuja kappaleita, mutta johon

sisältyivät kaiken olevaisuuden idut. Hesiodoksen

Theogonian mukaan K:sta syntyivät Erebos

(Alkupimeys) ja Nyks (Yö), joista edelleen sai-

vat alkunsa Aither (Hmapiiri) jaHemera (Päivä).

— K. merkitsee usein sekasortoista ainejoukkoa

tai hämminkiä. E. R-n.

Kaapeli (lat. capulus - ripa, < capere = tart-

tua käsin). 1. Hampusta tai teräksestä valmis-

tettu köysi, jolla laivoja kiin-

nitetään laituriin. — K a a-

pelikatti, köysien säilytys-

paikka laivassa. — 2. Sähköt.,

maan tahi veden-alainen johto.

Sähkölennätinkaa-
peli, merikaapeli, moni-

säikeinen sähköjohto, tehty

guttaperkalla toisistaan eriste-

tyistä kuparilangoista, joiden

^mpärille on kierretty hamppu-
nuoraa ja päällimäiseksi pu-

nottu suojus litteistä rautanau-

hoista. Samantapaisia ovat

maakaapelit, joita käytetään

myös puhelinjohtoja

varten (säikeitä jopa

56 paperi- tahi ilma-

eristäjineen).

Kaapelilaiva,
höyrylaiva, joka on
rakennettu laske-

maan merenalaista
sähkölennätinkaape-
lia ja on varustettu

tarkoitukseen sopi-

villa kelalaitteilla

kierroksenlaskijoi-

neen ja dynamom<'1
reineen.

E. Schiortzhg.

Rannikkokaapeli ja
sen läpileikkaus.

Kaapelikeloja.
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Kaapelinmitta, mereukulkijain käyttämä pi-

tuusmitta. Saksassa ja Itävalta-Unkarissa = 0,i

meripeninkulmaa (solmuväliä) = 185,5 m, Englan-
nissa = Vs solmuväliä = 231,8? m, Ranskassa = 200 m.
Kaapelirata ks. Köysirata.
Kaappari ks. Kaapparilaiva.
Kaapparikirja, yksityisen laivan päällystölle

myönnetty valtuutus kaappauksen harjoittami-
seen (ks. Kaapparilaiva). R. E.
Kaapparilaiva, yksityinen laiva, joka sotaa-

käyvän valtion hallituksen antaman valtuutuksen
nojalla ajaa takaa vihollisvaltion kauppalaivoja
(ja myöskin sotakieltotavaraa kuljettavia puo-
lueettomain valtioitten laivoja). Huhtikuun 16 p.

1856 tehdyllä Pariisin merioikeusjulistuksella
melkein kaikki merivaltiot sopivat aikaisemmin
yleise.sti käytetyn kaappauksen poistamisesta, ja
tämän periaatteen mukaisesti ovat sittemmin
toimineet nekin valtiot (m. m. Pohjois-Ameriikan
Yhdysvallat ja Espanja), jotka eivät ole julistuk-

seen yhtj^neet. Ainoastaan sotalaivoja voidaan
siis nykyänsä käyttää vihollisvaltion alamaisille
kuuluvien laivojen anastamiseen. R. E.

Kaappausoikeus, yksityislaivoille myönnetty
valtuutus sodassa vallata vihollislaivoja tai n. s.

sotakieltotavaraa kuljettavia neutraalisia laivoja.

Tällaisella valtuudella hallitukset entisaikoina
usein varustivat yksityisiä laivoja. V. 1856 teh-

dyn Pariisin merioikeusjulistuksen kautta kaap-
paus kiellettiin sopimusvaltioitten kesken. Tähän
sopimukseen ovat nyttemmin kaikki sivistysvaltiot

yhtyneet (Yhdysvallat ja Meksikko vasta 1909).

—

Aivan toinen asia on, että merisodassa sotalai-
vat saavat anastaa eli vallata vihollisvaltion ala-

maisille kuuluvaa yksityisomaisuutta, jota kulje-

tetaan vihollislaivassa. Tähän kuuluvia tärkeitä
kansainvälis-oikeudellisia kysymyksiä on käsi-

telty ja osittain ratkai-stu toisessa rauhankonfe-
renssissa (1907) sekä Lontoon merioikeuskonfe-
renssissa (1909). Lontoon julistuksessa lausutaan
m. m., että vihollislaivassa olevain tavarain
vihollis- taikka puolueettomuusominaisuuden mää-
rää tavaran omistajan vastaava ominaisuus. Täl-

laisen laivan taikka tavaran anastamisen oikeu-

tuksesta päättää lähinnä asianomaisen sotalaivan

kotimaan tuomioistuin, mutta sen päätökseen voi-

daan hakea muutosta Haagissa olevassa (1907
perustetussa) ,,priisituomioistuimessa" (cour in-

terjiationale des prises). R. E.

Kaara (amer. suom., < engl. car), vaunut.
Kaarela, majatalo Kittilän kirkonkylän poh-

joispuolella. Talvitie kirkolle 18,? km; vesitie

26,7 km.; Kulkuuiemeen 17,6 km. L. E-nen.
Kaarevuudeniaittari, koje, jolla voi mitata

joko ohuen levyn paksuuden tai pallon säteen, esim.

valo-opillista linssiä

rajoittavan pallonpin-

nan säteen. K. seisoo

kolmella j alalla (ks. ku-

vaa), joiden päät mää-
räävät tasasivuisen kol-

mion kärkipisteet. Yh-
densuuntaisesti jalko-

jen kanssa kulkee ko-

jeen keskitse hieno-

kierteinen, asteikkole-

vyä (k) kantava ruuvi

(s). Ruuvi kierretään

ensiksi niin, että sen

kärki on samassa tasossa kuin jalkojen kaunat,
mikä on helposti saavutettavissa, jos k. asete-
taan sileälle lasilaatalle. Levyn ja sen vieressä
olevan pystyasteikon (h) keskinäinen asema ha-
vaitaan. Sitten k. lasketaan seisomaan sen pal-
lon pinnalle, jonka säde R on mitattava, ja ruuvia
kierretään, kunnes sen huippu juuri koskettaa
tätä pintaa. Havaitsemalla jälleen asteikkojen
asemaa saadaan korkeus k siinä pallosegmentissä,
jonka k:n jalkojen kantapisteiden määräämä taso
leikkaa pallosta. Jos leikkausympyrän säde on r,

niin R saadaan kaavasta r--k (2R—k). U. S.-n.

Kaari, lakit., ruots. ialk. Tällä nimityksellä on
jo ammoisista ajoista nimitetty Ruotsin ja Suo-
men lain pääosastoja. Mistä tämä nimitys johtuu,
on epävarmaa, mutta jo vanhimm.issa Islannin ja
Norjan laeissa on osastoja, joita nimitetään ni-

mellä balk ja Ruotsin maakuntalaeissa on täy-
dellinen kaarijako olemassa; ainoastaan Gotlan-
nin laki ei tätä jaoitusta tunne, yhtä vähän kuin
vanhimmat Ruotsin kaupunkioikeudetkaan, ni-

mittäin Bjärkön oikeus ja Visbyn kaupungin-
laki. (Suomeksi kaari sanaa käyttää jo herra
Martti, jota vastoin Ljungi Tuomaanpojalla on
meno). Ensimäisenä osastona kaikissa maakunta-
laeissa on kirkkokaari, mutta muuten on kaari-
jako enemmän tai vähemmän erilainen eri laeissa.

— Kun sitten maakuntalakien ja vanhimpain
kaupunkioikeuksien sijaan tulivat yleinen maan-
laki ja yleinen kaupunkilaki, järjestettiin näiden-
kin lakien sisällys osastoihin, joita nimitettiin

kaariksi. Vanhimmassa yleisessä maanlaissa, ni-

mittäin kuningas Maunu Eerikinpojan maanlaissa
(v:lta 1347) on 14 kaarta: kuninkaan-, naimis-,

perintö-, maa-, rakennus-, kauppa-, käräjä-, rauha-
vala-, valtiorikos-, tahallisen tapon, tapaturma-
tapon, tahallisen haavoittamisen, tapaturmaisen
haavoittamisen ja varaskaaret. Maunu Eerikin-
pojan kaupunkilaissa on oikeudenkäyntikaaren ni-

menä raastuvanoikeuskaari, jotapaitsi siihen on li-

sätty meriasiain kaari (skeppsmdlabalk). Ku-
ningas Kristofferin maanlaissa (v:lta 1442) on
sama kaarijako kuin vanhemmassakin maanlaissa.
Sekä yleisestä maan- että kaupunkilaista puuttuu
kirkkokaari, koska sen sisällyksestä ei päästy
yksimielisyyteen. — Nj^kyisessä lakikirjassa, 1734
v:n laissa, on kaarijako niinikään säilytetty.

Tämä laki eroaa kaarijakonsa puolesta vanhem-
mista lakikirjoista ensiksi siinä, että kuninkaan-
kaari on jätetty kokonaan pois, koska sen sisäl-

lys sisältyy muihin erityisiin lakeihin, ja että

vanhat kriminaalikaaret on yhdistetty yhdeksi
rikoskaareksi. Sitäpaitsi on rikoskaaren rinnalle

laadittu erityinen rangaistuskaari, joka koskee
rangaistusten täytäntöönpanoa, sekä vielä lisätty

n. s. ulosottokaari. Näin ollen 1734 v:n laki kä-

sittää seuraavat kaaret: naimis-, perintö-, maa-,

rakennus-, kauppa-, rikos-, rangaistus-, ulosotto-

ja oikeudenkäymiskaaret. Rikos- ja rangaistus-

kaaret on sittemmin kumonnut joulukuun 19 p.

1889 annettu Suomen suuriruhtinaanmaan rikos-

laki ja ulosottokaaren sijaan tullut ulosottolaki

joulukuun 3 p:ltä 1895. Muut kaaret ovat vielä

yleisen lain pääosastoina voimassa, vaikka tosin

niittenkin useat säännökset myöhempi lainsää-

däntö on kumonnut tai muuttanut. O. Krnen.
Kaari, rakennustaiteessa holvien ja muuriauk-

kojen käyristysviiva; muuriaukkojen holvattu

päätösrakenne; holvipintoja kannattaa holvi-
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kaari. Rakennustaiteessa tapaa seuraavat kaari-
muodot: ks. kuvia palstalla 1643.

Kaaria, Vähän-Aasian lounaisimman osan enti-

nen nimi. K. rajoittui pohjoisessa Lyydiaan, koil-

lisessa Fryygiaan, idässä Lyykiaan; rannikko
syvä-uurteista ja lahdista rikasta (Latmon, lasson
Keramon y. m. lahdet). K:n läpi juoksee Maiand-
ros 1. Meander (nyt Menderes) lisäjokineen (Mar-
syas, Harpasos) ; sen leveä laakso on erittäin he-

i delmällinen, mutta yleensä K. on vuorista maata.
Maakunnan pääväestönä olivat kaarialaiset, joita

toiset pitävät seemiläisenä, toiset indo-eurooppa-
laisena kansana. He tulivat tunnetuiksi meriros-
voina ja epäluotettavina palkkasotureina. Saa-
rilta ja rannikolta heidät tunkivat pois kreikka-
laiset uutisasukkaat, joiden K: aan perustamista
kaupungeista mainittakoon pohjoisempana olevat

joonialaiset Miletos ja Magnesia ja etelässä olevat

doorilaiset Halikarnassos ja Knidos. Lyydian
valtakunnan mukana K. joutui Persian valtaan.

Persialaissotien aikana kreikkalaiset siirtokun-

nat saivat vähäksi aikaa takaisin itsenäisyytensä.

K:n todellisina hallitsijoina olivat Persian val-

lankin aikana kotimaiset ruhtinaat, jotka vain

nimeksi tunnustivat Persian yliherruutta. Tun-
netuimpia näistä ovat Mausolos (377-53 e. Kr.) ja

hänen sisarensa ja puolisonsa Artemisia (ks. t.).

Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeen K. yhdis-

tettiin Syyriaan ja joutui sittemmin, oltuaan jon-

kun aikaa jaettuna Pergamonin ja Rhodoksen kes-

ken, (toisella vuosis. e. Kr.) Rooman valtaan.

Tämän jälkeen se oli Itä-Rooman ja seldzukkien

hallussa, kunnes osmannit 1336 valloittivat sen.

Tätä nykyä K. kuuluu Aidinin vilajeettiin. J. F.

Kaarian-meri 1. K a r a-m eri. Pohjoisen Jää-

meren osa. Sitä rajoittavat Novaja Zemlja ja

Vaigats-saaret sekä Siperian rannikko, johon

merestä pistävät Kara-, Ob- ja Jenisei-lahdet.

Ob- ja Kara-lahtien välissä on Jalmal 1. Samojedi-

niemi. Koillisessa meri on avoin; Jugor- ja Ma-
totskin-salmet sekä Kaarian-portti yhdistävät sen

Barentsin-mereen. Suurin syvyys on Novaja Zeml-

jan luona (500 m) ; idempänä on pohja tasainen,

(syv. 30-90 m). Talven tuottama paksu jää läh-

tee kesällä, mutta kasaantuu usein läntisiin

salmiin estäen liikettä. Kuitenkin liikkuu täällä

varsinkin pyyntialuksia, sillä eläimistö on rikas.

Raunat ovat metsättömiä tundroja. — Ensimäi-

nen, joka kulki K.-merellä, oli englantilainen

Arthur Pet (1580). A. E. Nordenskiöld purjehti

meren yli Jenisein suulle (1875). E. T.

Kaariasteikko, yleensä kulmamittauskoneissa

asteisiin ja alaosiin jaettu kaari, jonka keski-

pisteen määrää kiikarin tai diopterin kierto-

akseli ja joka luetaan, useimmiten nooniuksen

avulla, joko paljain silmin tai suurennuslasilla;

myöskin erityinen koje kulmamittausta varten

vertikaalitasossa, jos suurempaa tarkkuutta kuin

n. Vio° ei vaadita. Kojeen muodostaa metallinen,

astejaolla varustettu puoliympyrä; kaaren keski-

pisteeseen on kiinnitetty hiuskarvasta riippuva

luotipaino, ja kulman määrää hiuskarvan asema

asteikolla. E. R.

Kaarielementti, kaaren häviävän pieni osa 1.

differentsiaali.

Kaarifriisi, peräkkäin toistuvain, joskus toi-

siaan leikkaavain pienien pyöreiden kaarien muo-

dostama friisi: tavallinen romaan. tyylissä sims-

sien alla. V-o N.
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Kaarijärjestö ks. Arkadi.
Kaarila, ratsutila Pirkkalan pitäjässä, lähellä

Epilän rautatiepysäkkiä, Pyhäjärven ja Vaakko-
järven välisellä kannaksella, kartano 5 km län-

teen Tampereelta. Oli olemassa ainakin jo 1540,

ja silloin nimellä Karlela. K:n omistajia: 1730
vaiheilla tilan saa haltuunsa nimismies J. Gadd,
1780 omistaa sen hänen poikansa, kuuluisa luon-

nontutkija, professori P. A. Gadd (ks. t.), 1811
sen ostaa tamperelainen porvari, raatimies Grön-
lund ja tyttären Johanna Sofian mukana se siir-

tyy Thuneberg-suvuUe, jonka hallussa se vielä-

kin (1911) on. Historiallisia muistoja: lähellä

pääkartanoa, sen maalla oli Harjun kappe-
lin kirkko hautausmaineen (1651-1841); itse

kirkko purettiin sittemmin ja sen sijalle raken-

nettiin ensimäinen pitäjänkoulu (1861-62), jäl-

jellä on kuitenkin vielä kivinen maanpäällinen
sukuhauta („karmi"), jossa pääasiallisesti Gad-
dien ruumiita arkuissaan. K:n (ja Raholan)
pelloilla 1713 ruhtinas Golitsynin leiri. Prof.

Gaddilla oli kartanon maalla kasvitieteelli-

nen pviutarha (ensimäinen laatuaan Suomessa)
1762-87; siellä hän kokeili m. m. silkkiperho-

sen hoitoa ja siellä hän pani alulle puna-api-

laan viljelemisen maassamme. Tilan piirissä on
useita teollisuuslaitoksia: Suomen perunanjalos-

tustehdas, Tampereen tapettitehdas, sahaterä-

tehdas, Santalahden paperitehdas y. m., sitä paitsi

on tilan alueella osa Pispalan etukaupunkia ja

joukko huviloita. L. H-nen.
Kaarilamppu. Jos kaksi metalli- t. hiilikär-

keä yhdistetään jonkin virranlähteen napoihin,

saatetaan kosketukseen keskenään sekä sitten

erotetaan toisistaan, alkavat ne, jos jännitys on
kyllin korkea, hehkua ja niiden välille syntyy
erittäin voimakas valoilmiö, jota nimitetään
valokaareksi ja itse valoa kaariva-
1 o k s i. Tämä on selitettävissä siten, että sähkö-

virta vie mukanaan valkohehkutilassa olevista

hiilikärjistä hehkuvia hiilihiukkasia, jotka muo-
dostavat sillan molempien hiilikärkien välille.

Sen keksi engl. fysiikantutkija H u m p h r y
Davy n. 1810. Hän käytti vaakasuoria hiili-

kärkiä ja valo kaartuu silloin, kuten kuva 1

osoittaa, ylöspäin, josta nimikin johtuu. Useim-
mat metallit, paitsi sinkki, voivat synnyttää valo-

kaaren. Metallit kuitenkin sulavat ja haihtuvat,

ja sentähden käytetäänkin valokaaren synnyt-
tämiseen enimmäkseen hiilikärkiä. Valokaarta
käytetään useihin teknillisiin tarkoituksiin; tär-

kein on sen käyttö valaistukseen kaarila m-
puissa. Näiden hiilikärjet, n. s. k a a r i 1 a m p-

puhiilet, valmistetaan hiilijauho- (noki t.

hienonnettu retorttihiili) ja kivihiiliterva-sekoi-

tuksesta, joka 200-400 ilmakehän paineella puris-

tetaan silinterimäisiksi puikoiksi. Jos ne ovat
kauttaaltaan samanlaisia, nimitetään niitä

homogeenihiiliksi. Johtokyvyn lisäämi-

seksi ja valon tasoittamiseksi käytetään useasti

myöskin n. s. s y d ä n h i i 1 i ä, s. o. onttoja, peh-

meämmästä hiilestä ja metallisuoloista tehdyllä

sydämellä täytettyjä hiiliputkia. Viime aikoina

ovat sitäpaitsi n. s. tehohiilet voittaneet

paljo alaa. Ne ovat kyllästytetyt (impregnoidut)

vaikeasti haihtuvilla metallisuoloilla valomäärän
lisäämiseksi ja valon värittämiseksi. Paljon käy-
tetään tähän tarkoitukseen etenkin fluorideja.

Lähemmin tarkastaessa tasavirran syn-

nyttämää valokaarta, jonka jännitys on keski-

määrin 40 volttia, huomaa, että positiiviseen

hiilikärkeen muodostuu lovi negatiivisen jää-

dessä teräväksi. Tämä johtuu siitä, että sähkö-
virta irroittaa hiilihiukkasia positiivisesta kär-
jestä ja vie ne mukanaan valokaareen sekä osan
negatiiviselle kärjelle. Tästä on seurauksena, että

positiivinen hiili kuluu n. toistavertaa nopeam-
min kuin negatiivinen, jonka tähden se tasaisem-
man kulumisen aikaansaamiseksi tehdään pak-
summaksi. Suurimman osan valosta 1. n. 85 %
lähettää positiivinen hiili, ainoastaan 10 % tulee

negatiivisen hiilen ja 5 % itse valokaaren osalle.

Valo tasavirtakaarilampussa jakautuu siis epä-

tasaisesti eri suuntiin. Jos hiilet ovat pystysuo-
rassa asennossa ja positiivinen ylhäällä, lankeaa
suurin osa valoa 40-45° kulmassa alaspäin. Va-
lon jakautuminen on siis verrattain edullinen.

Lämpömäärä valokaaressa on keskimäärin noin
4.000° C. — V a i h t o V i r t a-k:n jännitys on
keskimäärin 30 volttia. On luonnollista, että

hiilikärjet muodostuvat samanlaisiksi, puoliterä-

viksi, ja kuluvat molemmat yhtä nopeasti, sekä
että valo jakautuu samoin ylös kuin alaskin päin.

Kun kuitenkin valo tavallisissa oloissa tahdo-

taan saada alaspäin, käytetään vaihtovirtakaari-

lampuissa pientä heijastajaa heti valokaaren
yläpuolella.

Ensimäisen enemmän käytetyn kaarilampun
rakensi Jablotskov. Sen muodosti kaksi

yhdensuuntaista pystysuoraa hiilipuikkoa, joita

erotti toisistaan kaoliiniseinä. Sytytettäessä yh-

disti hiilikärjet grafiittiliuska, joka sitten haih-

tui ja tilalle muodostui valokaari, joka sai kao-

liininkin voimakkaasti hehkumaan. Jotta mo-
lemmat hiilet kuluisivat tasaisesti, käytettiin

vaihtovirtaa. Tällaisella lampulla oli useita vi-

koja ja sentähden koetettiin keksiä säätäjä-
laitteita, joitten avulla hiiliä voitaisiin syöt-

tää eteenpäin sekä niiden etäisyys siten pitää

aina samana. Tähän käytettiin itse sähkövirtaa,

sen magneettisia ominaisuuksia. Tällaisia sää-

täjälaitteita on kolme päälajia, joiden mukaan
lamppuja nimitetään sarja-, s i v u v i r t a- t.

differentsiaalilampuiksi. Kuvassa 2

nähdään sarjalamppu kaavamaisesti esitet-

tynä. Ylähiili on kiinnitetty vipuun, jonka ase-

man vieteri / ja päävirtavyyhti S, magneettisen

vaikutuksensa avulla sen sisällä olevaan rauta-

sydämeen, määräävät. Jos valokaari pitenee, pie-

nenee virranvoimakkuus, magnetismi heikkenee

ja vieteri vetää hiilen alemmas. Kuva 3 esit-

tää s i V u V i r t a- (s h u n t-) lamppua. Vyyh-
den S läpi kulkee virta, joka riippuu hiilien

välisestä jännityksestä. Kun valokaari pitenee,

kasvaa jännitys ja samoin magnetismi, niin että

se voittaa vieterin vastustuksen ja vetää ylä-

hiilen alemmas. Vielä voidaan molemmat nämä
järjestelmät yhdistää ja siten saadaan kuvan 4

esittämä differentsiaalilamppu, jossa

hiilien aseman määräävät virranvoimakkuus ja

jännitys yhteisesti. — Sarjalamppua voidaan
käyttää, kun lamppu on yksinään kytketty
virtapiiriin, siis riippumaton muista lampuista.

Useimmiten on kuitenkin käytettävä jänni-

tys niin korkea, että on edullisempi kytkeä
useampia lamppuja sarjaan ja täytyy täl-

löin käyttää joko sivuvirta- tai vielä paremmin
differentsiaalilamppuja, jotta ne eivät häiritsisi
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toisiaan. Kun on useampia lamppuja sarjassa,
käytetään niissä kussakin vielä itsetoimivaa lai-

i

tosta, joka, niin pian kuin lamppu sammuu, '

kj-tkee sijaisvastuksen sen tilalle, joten !

virta pääsee edelleen muihin lamppuihin. Esi-
merkkinä sarjakaarilampuäta mainittakoon j a n-
duslamppu (ks. alempana sekä kuvaa 8).
Kuva 5 esittää taa.skin Körting & Mathiesenin
sivuvirtalamppua ja kuva 6 Siemen s-Schuckert- '

werkein differentsiaalinauhalamppua.
j

Vaihtovirtakaarilamput voivat olla
rakenteeltaan samantapaisia kuin tasavirtalam-
putkin. Enemmän kävtetään kuitenkin n. s. -

vaihtovirtamoottorilamppuja, joi-

)

Kuva 6. Kuva 5.

den rakenne on aivan edellisistä poikkeava ja

nähdään kuvassa 7. Pää- ja sivuvirtamagneetti-
poolien välissä pääsee pyörimään aluminiumi-
levy a, joka sitten pyörien välityksellä johtaa
liikkeen molempien hiilien kanssa yhteydessä ole-

vaan nauhaan. Voimavaikutus johtuu siitä, että

aluminiumilevyssä, joka on vaihtovirran mag-
neettisessa kentässä, syntyy pyörrevirtoja ja nii-

den ja alkuperäisen magneettisen kentän välillä

voimakas kiertomomentti. Molemmat magneetit
vastustavat toisiaan, joten saadaan differentsiaali-

vaikutus.

Vapaas.sa ilmassa hiilet kuluvat verrattain no-

peasti, 6-16 tunnissa. On sentähden rakennettu
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sellaisiakin lamppuja, joissa valokaari muodos-
tuu ilmativiissä tai ohennetulla ilmalla täyte-

tyssä tilassa. Ensimäisen tällaisen kauan pala-

van lampun (Dauerhrandlampe) rakensi amer.
Jandus. Janduslampun (kuva 8) ulkopuo-
linen kupu on yläpäästään ilmativis, alhaalla

on siinä aukko. Sisäpuolinen kupu ympäröi
valokaarta ja estää ilman hapen pääsemästä hiili-

kärkien yhteyteen. Täten saadaan polttoaika pi-

tennetyksi 100-150 tuntiin ja samoin valokaari
niin, että lamppujännitys on noin 70 volttia,

ja lamppua voidaan siis käyttää yksinään 110-120

voltin jännityksellä. On olemassa tällaisia lamp-
puja, joiden jännitys on etuvastuksen kanssa
240 volttia ja polttoaika 300 tuntia. Nykyisin
käytetään tällaisia lamppuja verrattain vähän
valaistukseen, sillä niiden teho on huonompi
kuin muiden kaarilamppujen ja valo hiukan sini-

punervaa. Valokuvaukseen ja kopioimiseen sitä-

vastoin nämä lamput ovat juuri näiden kemial-
lisesti voimakkaasti vaikuttavien säteidensä ta-

kia erittäin sopivia.

On olemassa vielä edellisten lamppujen ja ta-

vallisten kaarilamppujen välimuoto n. s. säästö-
lamput, joista pienimpiä (1-2,5 amperisia) ni-

mitetään liliputlampuiksi (myöskin mig-
non-, miniatur-, perkeo-, baby-, piccolo-lampuiksi).

Näiden polttoaika on 10-30 tuntia ja niitä käyte-

tään Euroopassa enemmän kuin varsinaisia kauan
palavia lamppuja.

Tehohiiliä käyttämällä saadaan aikaan valo,

joka on tavallista hiilikaarivaloa rikkaampi pu-

naisista, keltaisista ja vihreistä valonsäteistä.

Tällaisella valolla on suurempi säteilyenergia, ja

lamppuja, joissa tällaisia hiiliä käytetään, nimi-
tetään tehokaarila m puiksi. Valokaari
on näissä tavallista pitempi, 15-20 mm, ja ni-

mitetäänkin niitä sentähden useasti myö.skin
lieskakaarilampuiksi (Flamm enhogen-
lampe) tai keksijänsä, saks. insinööri Bremerin
mukaan bremerla m puiksi. Useissa tällai-

sissa lamppurakenteissa asetetaan hiilet vinoon
asentoon, kuten kuva 9 osoittaa. Näissä käyte-

tään myöskin magneettia (kuva 10), joka puhal-

taa kaaren alaspäin sekä heijastajaa valokaaren
yläpuolella. Esimerkkinä olevassa AUgeuioine
Elektricitäts-Gesellschaftin lieskakaarilampussa
molemmat hiilet ovat kiinnitetyt yhteiseen hiilen-

pidikkeeseen, jonka aseman määrää differentsiaali-

säätäjälaite. Varsia yksinkertainen säätäjälaite,

kokonaan ilman pyörästöä, on Beckin lieska-

kaarilampussa. Syöttö tapahtuu siinä sen kautta,

että toisessa hiilessä oleva tukireuna kuluu hiilen

itsensäkin palaessa. Lieskakaarilamppujen valo-

määrä on tasavirralla S-S^/a kertaa ja vaihtovir-

ralla aina 5 kertaa suurempi kuin tavallisten

kaarilamppujen samalle virralle. Ominaisvirran-
kulutus voi laskea alas 0,2, jopa O, is wattiin uor-
maalikynttilää kohti.

Kaikissa tähän asti mainituissa kaarilampuissa
on käytetty elektrodeina hiiltä joko sellaisenaan

tai muiden aineiden yhteydessä. Amer. General-
Electric-Co. on kuitenkin rakentanut n. s. m a g-

netiittilampun, jossa positiivisen elektrodin

muodostaa kupari ja negatiivisen rauta-
oksidi yhdessä muiden aineiden kanssa. Sen
valkoisenhehkuva valo lähtee pääasiassa valo-

kaaresta, joka on 20-30 mm pitkä. Valokaaren
jännitys on 80 volttia. 200 mm pitkä negatii-

vinen elektrodi kestää n. 150-200 tuntia. Teho
on hyvä.

Vielä voimme mainita elohopealampun,
joka on välimuoto kaari- ja hehkulampun välillä.

Se on amer. Cooper Hewittin keksimä. Sen muo-
dostaa n. 1,80 m pituinen lasiputki, jossa on
elohopeaa. Virran kulkiessa elohopean läpi tämä
haihtuu, rupeaa hehkumaan ja valaisemaan. Teho
on sama kuin tavallisen kaarilampun, valon-

jakaantuminen erittäin hyvä, lampun poolijän-

nitys n. 75 volttia ja ikä 1,000 tuntia. Valo
on erittäin rikasta ultraviolettisista säteistä, siis

kokonaan sopimatonta tavalliseen valaistukseen,

vaan erinomaista valokuvaukseen sekä lääke-

tieteellisiin tarkoituksiin (ihotautien käsittelyyn).

Samantapainen on n. s. k v a r t s i 1 a m p p u,

jossa elohopea on kvartsiputkessa. Putki on
paljoa lyhempi kuin edellinen, joten lamppu on
ulkomuodoltaan tavallisen kaarilampun näköinen.
Lampun poolijännitys on 180-185 voHtia, sen

valo hiukan vaaleampaa kuin edellisen, valovoi-

makkuus 3,000 normaalikynttilää ja ominais-

virrankäyttö n. 0,23 wattia normaalikynttilää
kohti.

Erittäin suurten valovoimakkuuksien aikaan-

saamiseen esim. valonheittäjissä ovat kaarilamput
omiaan. Niissä käytetään jopa 100-150 amperisia
kaarilamppuja ja saadaan täten useampien mil-

joonien normaalikynttiläin valovoimakkuuksia.
Tavallisia kaarilamppuja yhdistetään 110-120

voltin jännityksiseen verkkoon 2 tai 3 sarjaan
ja 220-240 voltin jännityksiseen 4-6 sekä muita
kaarilamppuja aina lamppujännityksen mukaan.
Lamppua kohti tulee tällöin aina suurempi jän-

nitys kuin itse valokaaren jännitys. Tuo
ero kulutetaan n. s. kaarilamppuvastuk-
s e s s a, jolla ymmärretään vastusta, joka kyt-

ketään sarjaan itse lampun kanssa lamppujän-
nityksen ja siis sen lähettämän valon tasoitta-

miseksi. Toisinaan käytetään myöskin käyntiin-

panovastuksia ja etenkin silloin kun 110-120

voltin jännityksellä käytetään kolmea ja 220-240

voltin jännityksellä kuutta lamppua sarjassa.

Vaihtovirtalampuille käytetään useasti vastuksen

asemesta muuntajaa (transformaattoria) tai ku-

ristusvyyhteä. — Valokaaren suojelemiseksi ja

valon tasaisemmin jakamiseksi käytetään lasi-

kupuja. Ne imevät n. 10-25 % valosta. Molem-
mat nämä häviöt ovat otettavat huomioon lamp-

pujen käytännöllistä tehoa arvosteltaessa. Ta-

vallisille tasavirtakaarilampuille on näin ollen

ominaisvirrankulutus 0,7-0,» wattia normaali-

kynttilää kohti ja samanlaisille vaihtovirtalam-

puille 1,4-1,6, kauan palaville tasavirtalampuille

1,1-1,4 ja vaihtovirtalampuille n. 2,5-3, tasavirta-

säästölampuille 1,1 ja liliputlampuille n. 1,« ja

sekä tasavirta- että vaihtovirtalieskakaarilam-

puille 0,17-0,25 wattia normaalikynttilää kohti.

Kaarilamppu on vanhin sähkölamppu ja on

sitä aikoinaan käytetty paljon. Sen valo on

usein liian räikeä, niin että se moniin tar-

koituksiin ei ole erittäin sopiva. Sitäpaitsi sen

valo on alunpitäen vaaleata, kuunvalon kaltaista.

(Nykyisin saadaan eri värejä eri hiililajien

avulla.) Tämän lisäksi valo ei ole aivan ta-

saista ja lamppu pitää aina jonkunverran ääntä

(vaihtovirtakaarilamppu varsin huomattavasti).

Tästä on ollutkin seurauksena se, että kaarivalo

on ainoastaan erikoisissa tapauksissa tullut ky-



1651 Kaarilamppuhiilet—Kaarle 1652

symykseen sisävalaistuksena. Ulkovalaistuksena,

katuvalaistuksena (ks. t.) se on erittäin laajalle

levinnyt ja erinomainen siellä, missä tarvitaan

suuria valomääriä. Toisin paikoin, varsinkin pie-

nemmissä kaupungeissa, tunkevat sen tälläkin

alalla uudet metallilankahehkulamput syrjään.

Vielä mainittakoon, että kaarivalo on erittäin

herkkä virranvoimakkuuden vaihteluille. Tämän
ominaisuutensa perusteella se voidaan saada pu-

humaan, laulamaan ja soimaan, ja sentähden

puhutaankin puhuvasta, laulavasta ja soivasta

valokaaresta eli kaarilampusta ja valokaaripia-

nosta. Mutta ei siinä kyllin; sitä tutkimalla

on johduttu langattomaan puhelimeen ja langat-

tomassa sähkötyksessäkin tulee valokaari kysy-

mykseen. [Biscan, ,,Die Starkstromtechnik", Bd.

II; sama, ,,Die Bogenlampe"; v. Czudnochovvsky,

„Das elektrische Bogenlicht"; Herzog & Feld-

manu, ,,Handbuch der elektrischen Beleuchtung"

;

Hoppe, ,,Projektierung und Betrieb von elektri-

schen Beleuchtungs- und Kraftiibertragungsan-

lagen"; Strecker, „Hilfsbuch fiir die Elektro-

technik"; Zellner, „Die kiinstlichen Köhien fiir

elektrotechnische und elektrochemisehe Zwecke".]
M. H-h-o.

Kaarilamppvihiilet. Kaarilampuissa käytetyt
elektrodit, joiden välille valokaari syntyy. Niitä

on kolme päälajia: homogenisia, jotka ovat kaut-

taaltaan samanlaisia, sydänhiiliä, onttojen hii-

lien sydän on täytetty pehmeämmällä hiilijauho-

ja metallisuolasekoituksella ja tehohiiliä, jotka
valomäärän lisäämiseksi ja valon värjäämiseksi
ovat inpregnoidut metallisuoloilla. ks. Kaari-
lamppu. M. H-h-o.

Kaarilamppuvastus, vastus, jota käytetään
earjaankytkettynä itse lampun kanssa kaarilam-
pun jännityksen ja siis samalla valon tasoitta-

miseksi, ks. Kaarilamppu.
Kaariliekki ks. Kaarilamppu.
Kaarimarssi ks. Järjestysliikkeet.
Kaariminuutti ks. Minuutti.
Kaarina 1. Nummi (ruots. S:t Karins 1.

Nummi s). 1. Kunta. Turun ja Porin 1., Piik-

kiön khlak., Piikkiö-Kuusluoto-Kaarina-Kaksker-
ran nimismiesp. Kirkolle Turun rautatienasemalta
3 km; pinta-ala 70,4 km°, joista viljeltyä maata
2,838 ha (1901) ; 51 V2 manttaalia, talonsavuja 77,

torpansavuja 43, muita savuja 1,737 (1909) ;

1,625 ruokakuntaa, joi.sta maanvilj. pääelinkeino-
naan harjoitti 290 ja teollisuutta 605 (1901), 4,645
as. (1908), joista 2,8 fo ruotsinkielisiä (1900); 321
hevosta, 1,155 nautaa (1908). — Kansakouluja
6, kaikki suomenk. Teollisuuslaitoksia: Suomen
polkupyörätehdas (K. E. Merilä), Pispalan vaunu-
tehdas, Abo järnmanufaktur a.-b., Hälisten luu-
jauho- ja saippuatehdas sekä mylly. — Muinais-
muistoja: Lemun ja Uittamon patterit. — 2.

Seurakunta, keisarill., Turun arkkihiippak.,
tuomiorovastik. — Suomen vanhimpia .seurak.,

oma kirkko jo 1309; 1616-1812 oli Turun tuomio-
kirkon ruots. seurak. anneksina ja 1812-30 Turun
akatemian prebendinä. [A. Björk, ,,Muinaismuis-
toja Piikkiön khlak. Nummen 1. S:t Kaarinin pi-

täjässä ynnä Kakskerran kappelissa" (Suom.
muinaisnmist.-yhd. aikak. VIII, siv. 2).]

L. U-nen.
Kaarina Hannuntytär ks. G y 1 1 e n h j e 1 m.
Kaarina Maununtytär ks. Katariina, 4,

Ruotsin kuningattaria.

Kaarisilta ks. Silta.
Kaarisolki ks. Solki.
Kaarivalo ks. Kaarilamppu.
Kaarle 1. Kaarlo (mysaks. Charal, saks. ja

ruots. iiarZ = mies, latinoituna Carolus, ransk. ja
engl. Charles, it. Carlo, esp. Carlos), germaani-
lainen miehennimi.
Kaarle Fredrik (1728-1811), Badenin

suurherttua, tuli 1738 Baden-Durlachin rajakrei-

viksi, sai 1771 lisäksi Baden-Badenin, menetti val-

lankumouksien johdosta 1796 Reinin vasemmalla
rannalla olevat alueensa, mutta sai sittemmin kor-
vaukseksi u.seita alueita Reinin itäpuolella, Kons-
tanzin hiippakunnan, Pfalzin y. m., korotettiin

1803 vaaliruhtinaaksi ja 1806 suurherttuaksi. K.
oli sivistynyt ruhtinas ja hallitsi maitansa valis-

tusajan henkeen; poisti maaorjuuden 1783; hän
oli erityisesti perehtynyt fysiokraattien oppiin ja

teki onnistumattoman kokeen heidän ehdotta-

mansa verojärjestelmän toteuttamiseksi kolmessa
Badenin kunnassa; julkaissut „Abr6g4 des prin-

cipes de Töconomie politique" (1772). J. F.

Kaarle, Braunschweigin herttua, ks. Karl
Wilhelm Ferdinand.
Kaarle Rohkea (ransk. Charles leTömö-

r a i r e) (1433-77), Burgundin herttua, ennen
isänsä kuolemaa tunnettu nimellä Charolai s'n

kreivi, rohkea ja uljas ritari, mutta kiihkeä ja

itsepäinen, lahjoiltaan keskinkertainen, rupesi

johtamaan Ranskan suurvasallien Ludvik XI:tä
vastaan tekemää

,,
yhteishyvän liittoa" (ligue du

hien puhlic) 1465, hyökkäsi Ranskaan, taisteli

Montlh^ryn luona, jonka jälkeen tehtiin S :t Mau-
rin rauha. Perittyään isänsä Filip Hyvän kuol-

tua 1467 Burgundin maat, hän tahtoi muodostaa
Ranskan ja Saksan välille Burgundin kuningas-
kunnan, johon Lothringen, Sveitsi ja Etelä-Rans-

kakin oli liitettävä. Kun Liittichin kaupunkilai-

set olivat ryhtyneet Ranskan kuninkaan yllyttä-

minä kapinaan piispaansa vastaan, otti hän kava-
luudella Ludvik XI: n vangiksi ja pakotti hänet
Peronnen sopimukseen. K. joutui taisteluun

kaikkien naapuriensa kanssa valloitushalunsa

johdosta; valloitettuaan 1475 Lothringenin hän
lähti sveitsiläisiä vastaan, jotka oliv^it voitta-

neet hänen sotajoukkonsa 1474 H^ricourfin
luona, mutta joutui tappiolle Granson'in luona

1476 ja Murtenin luona sam. v.; kaatui 1477

Nancy'n luona, jonka hän tahtoi uudelleen saada
valtaansa. [Barante, ,.Histoire des ducs de Bour-
gogne"; Rodt, ,,Die Kriege Karls des Kiihnen";
Toutey, ,,Charles le T6m6raire et la ligue de Con-
stance".] jS^. O. L.

Kaarle (engl. Charles), Englannin ja

Skotlannin kuninkaita

:

1. K. I (1600-49), Jaakko I:n toinen poika,

tuli vanhemman veljensä Henrikin kuoltua Wa-
lesin prinssiksi ja 1625 kuninkaaksi. Hän oli

uuttera, lahjakas ja miellyttävä, mutta itsepäi-

nen ja omavaltainen sekä juonikas ja petollinen;

ja ko.ska hän Stuartien tapaan harrasti itse-

valtaista kuninkuutta, joutui hän pian ankaraan
riitaan parlamentin kanssa, joka ei tahtonut
myöntää hänelle veroja. Kun hänen suosikkinsa

Buckiugham oli murhattu (1628), hallitsi K. 11

vuotta ilman parlamenttia, käyttäen neuvon-
antajanaan Wentworthia. joka korotettiin Lord
Straffordiksi (ks. t.), ja kirkollisissa asioi.ssa

arkkipiispa Laudia. Mutta kun hän 1637 rii-
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Kaarle I, van Dyckin
maalauksen mukaan.

taantui skotlantilaisten kanssa, koska hän tah-
toi muuttaa heidän kirkkonsa episkopaaliseksi, ja

nämii sen johdosta teki-

vät kapinan, täytyi hänen
1640 kutsua kokoon par-
lamentti. Tämä käytti hy-
väkseen K:n tukalaa ase-

laa laajentaaksensa oi-

eiiksiansa. Hän tekikin
aliJisi myönnytyksiä ja

uhrasi sekä Straffordin
että Laudinkin, jotka
vangittiin ja mestattiin.

Mutta 1642 K. lähti Lon-
toosta, kutsui toisen par-
lamentin Yorkiin, hylkäsi
Lontoon parlamentin ku-
ninkaan oikeuksia yhä
enemmän supistavat vaa-
timukset ja alkoi sisälli-

sen sodan. Melkein kaksi
vuotta hän oli voitolla, kunnes Skotlannin ja

Englannin parlamentit liittyivät toisiinsa ja

Cronnvell (ks. t.) oli järjestänyt parlamentin
sotajoukon. K:n sotajoukko joutui tappiolle

Marston-Moorin luona (1644) ja Nasebyn luona
(1645). Kun voittajien käsiin joutui viime-
mainitun tappelun jälkeen kirjeitä, joista kävi
ilmi K:n olleen keskusteluissa ulkovaltojen
kanssa, olisi hän ollut taipuvainen tekemään
myönnytyksiä, mutta näistä ei enää huo-
littu. Silloin hän pakeni skotlantilaisten leiriin,

jotka ottivat hänet kunnioittavasti vastaan,
mutta jättivät hänet kuitenkin Englannin parla-

mentille 400,000 punnan maksusta. K. suljet-

tiin Holmbyn linnaan, josta Cromwell antoi

viedä hänet salaa pois ja rupesi keskusteluihin
hänen kanssaan: mutta kuninkaan petollinen

menettely teki ne tyhjiksi. Hän pääsi kuiten-

kin pakenemaan Hamptoncourtin linnasta Wight-
saarelle, mutta saaren kuvernööri otti hänet
kiinni. Parlamentin uudet neuvottelutkaan eivät

johtaneet mihinkään tuloksiin; skotlantilaiset,

jotka 1648 hyökkäsivät Englantiin pelastaakseen
hänet, Cromwell voitti. Parlamentin sotajoukko
ei tahtonut tietää enää neuvotteluista, otti hal-

tuunsa K:n ja karkoitti parlamentista kunin-
kaan puolustajat, jonka jälkeen n. s. ,,häntä-
parlamentti" asetti 150-jäsenisen tuomioistuimen
tutkimaan hänen asiaansa. Turhaan ulkovallat

ja Skotlannin parlamentti koettivat pelastaa ku-

ningasta; tammik. 27 p. 1649 hänet tuomittiin

kuolemaan tyrannina, petturina, murhamiehenä
ja maan vihollisena, ja 30 p. hänet mestattiin

Whitehallin palatsin edustalla Lontoossa. [Dis-

raeli, ,.Commentaries on the life and reign of

Charles I" Guizot, ,,Histoire de Charles I,

1625-49"; Gardiner, ,,History of England under
the duke of Buckingham and Charles I 1624-28";

„The personal government of Charles I" ja „The
fall of the monarchy of Charles I": Skelton,

»Charles I".] K. O. L.

2. K. II (1630-85), edellisen poika, oleskeli

Haagissa isänsä mestauksen aikaan; otti sen
jälkeen kuninkaan nimen, ja tunnustettiin ku-
ninkaaksi sekä Irlannissa että Skotlannissa.
Irlantilaisten kapinan Cromwell ja Ireton kukis-

tivat, eikä K :11a ollut menestystä Skotlannissa-
kaan, jonne hän itse saapui ja jossa hän kruu-

nattiinkin; Cromwell voitti hänet Worcesterin
luona (1651), kun hän oli hyökännyt Englan-
tiin. K. pääsi pakenemaan Normandiehin ja
eleli sitten Alankomaissa, kunnes hänet 1660
kutsuttiin Englantiin; Lontoossa hänet ot-ettiin

riemulla vastaan, mutta menetti pian kansansa
suosion. Hän oli lahjakas ja sivistynyt, mutta
veltto ja yksityisessä elämässään kevytmielinen
ja aistillinen. Kuninkaaksi päästyään hän osoitti

samoja yksinvaltaisia taipumuksia kuin hänen
isänsä. Episkopaalinen kirkko palautettiin ja
presbyteriaaniset kirkonmiehet erotettiin; Kaarle
I:n tuomareita vastaan nostettiin syyte, useita
mestattiin, toisten ruumiit, myöskin Cromwellin,
kaivettiin haudasta ja ripustettiin hirsipuuhun.
K:n ulkopolitiikka oli heikko; niinpä hän myi
Crom\vellin aikana saadun Diinkirchenin; 1665
alkaneen Hollannin sodan aikana hollantilainen
laivasto purjehti Thames-jokeen, eikä Bredassa
tehty rauha (1667) ollut Englannille edullinen;
1670 hän teki salaisen sopimuksen Ludvik XIV:n
kanssa, jolta sai apuvaroja; sen johdosta hän
joutui 1672 sotaan Hollantia vastaan, mutta
hänen täytyi luopua siitä 1674. V. 1672 K.
julkaisi n. s. indulgenssi-asetuksen katolilaisten

ja dissenterien eduksi, mutta 1673 hänen täytyi

j

hyväksyä ,,test" sääntö (ks. t.), joka sulki katoli-

I

laiset kaikista viroista. Hän hyväksyi niinikään

I

1679 ,,habeas corpus" säännön (ks. t.), mutta

j

ei suostunut siihen parlamentin tekemään vaati-

I

mukseen, että hänen katolinuskoon kääntynyt
i veljensä (Jaakko II) menettäisi perintöoikeu-

I
tensa Englannin kruunuun; hajoitti 1679 ja 1681

I kolme parlamenttia perättäin, teki taas liiton

1 Ranskan kanssa ja hallitsi ilman parlamenttia;

j

Monmouthin herttuan yrittämä kapina tukahu-

i

tattiin ja Whig-puolueen johtajat William Eus-

I

sell ja Algernon Sidney mestattiin. [Taylor,

I

,,England under Charles II", Airy, „Charles II".]

i

' K. O. L.

I Kaarle (esp. Carlos), Espanjan kunin-

[

kaita.

1. K. I. ks. Kaarle V, saks.-room. keisareita.

2. K. II (1661-1700), Filip IV:n poika, nousi

valtaistuimelle 1665, ryhtyi itse hallitsemaan

1675; oli kivuloinen, heikko ja kykenemätön;
viimeinen Espanjan habsburgilaisista kunin-
kaista; määräsi perillisekseen ensin Baierin pe-

rintöprinssin Josef Ferdinandin ja tämän kuoltua
vanhimman sisarensa Maria Teresian ja Ludvik
XIV: n pojanpojan Anjou'n Filipin (1700), josta

oli seurauksena Espanjan perintösota.

K. III (1716-88), Filip V:n ja Elisabet Farne-

sen poika, sai äitinsä toimesta vakuutetuksi itsel-

leen perintöoikeuden Toscanaan. Parmaan ja Pia-

cenzaan, otti haltuunsa viimemainitut herttuakun-

nat 1731, mutta luopui niistä ja vaatimuksistaan
Toscanaan Wienin rauhassa 1735 saaden sijaan

Napoli'n ja Sisilian kuningaskunnan. K. oli valis-

tunut ruhtinas ja pani kuningaskunnassaan toi-

meen useita parannuksia ministerinsä Tanucci'n

johdolla; hänen aikanaan aloitettiin Herculaneu-
min, Pompejin ja Stabi«en kaivaustyöt. V. 1759

K. pääsi velipuolensa Ferdinand VI m kuoltua Es-

panjan hallitsijaksi; pani täälläkin etevien minis-

teriensä Arandan, Campomanesi'n, Florida Blan-

can y. m. avulla toimeen valistusfilosofian hen-

gen mukaisia uudistuksia, edisti elinkeinoja ra-

kennuttamalla kanavia, teitä, siltoja ja tehtaita,
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paransi koululaitosta ja karkoitti jesuiitat (1767).

Bourbonien sukuliiton johdosta K. sekaantui kah-

teen sotaan Englantia vastaan 1761-63 ja 1779-83.

[Rousseau, „Regne de Charles III d'Espagne".]

K. IV (1748-1819), edellisen poika, hallitsi v:sta

1788, heikko ja mitätön ruhtinas, joka ensin hal-

litsi isänsä ministerien johdolla, mutta pian jou-

tui kokonaan puolisonsa Maria Lovisan ja tämän
rakastajan Godoyn valtaan. Tämä sai 1793 K:n
ensin ottamaan osaa ensimäisen liittokunnan so-

taan Ranskaa vastaan ja sitten, Baselin rauhan

jälkeen (1795), Ranskan liittolaisena sotiin Eng-

lantia vastaan, josta oli seurauksena Espanjan

laivaston tuhoutuminen Trafalgarin tappelussa

(1805). V. 1808 K:n Aranjuezissa syntyneen me-

telin johdosta täytyi luovuttaa kruununsa pojal-

leen Ferdinandille. Mutta sam. v. Napoleon hou-

kutteli isän ja pojan Bayonneen ja pakotti Ferdi-

nandin antamaan kruununsa takaisin K :lle, minkä
jälkeen tämä luovutti sen Napoleonille saaden

korvaukseksi ransk. linnan ja vuotuisen eläkkeen.

K. oleskeli tämän jälkeen Ranskassa, Roomassa
ja Napolissa. [Muriel, „Historia de Carlos IV".]

J. F.

Kaarle (esp. Carlos), espanjalaisia
ruhtinaita ja kruununtavoittelijoita. ks. C a r-

1 o s.

Kaarle, frankkilais-roomalaisia kei-

sareita.

1. K. (I) Suuri (synt. 2 p. huhtik. 742, k. 28

p. tammik. 814), Frankki-
laisvaltakunnan kuningas
v:sta 768, keisari v:sta

800, keskiajan merkillisin

hallitsija; Pippin Pienen
vanhempi poika; äitinsä

oli Berta, Karibertin, Lao-
nin kreivin tytär. K. kruu-
nattiin isänsä kuoltua yh-

dessä veljensä Karlmannin
kanssa kuninkaaksi ja sai

Austrasian sekä osan
Akvitaniaa, mutta anasti

veljensä kuoltua 771 yli-

mysten suostumuksella
koko valtakunnan. Karl-
mannin leski haki lapsi-

neen turvaa langobardien
kuninkaalta Desideriukselta, mutta tämän K.
voitti ja valloitti hänen valtakuntansa sekä pa-
netti hänet luostariin 774. Paavi sai K:lta vah-
vistuksen siihen lahjoitukseen, jonka Pippin oli

antanut Pietarin istuimelle (Ravennan eksar-
kaatti y. m.). — K. saattoi loppuun Saksan hei-

mojen kristinoppiin käännyttämisen ja yhdistä-
misen saman valtikan alle, jotea yhteinen saksa-
lainen kansallisuus saattoi kehittyä. V:sta 772
bän kävi sotaa pakanallisia saksilaisia vastaan,
mutta kohtasi jäykkää vastarintaa. Useasti voi-
tettuinakin saksilaiset nousivat yhä uudestaan
kapinaan; erään .sellai.sen johdosta K:n sanotaan
varoittavaksi esimerkiksi mestauttaneen 4,500
saksilaista. V. 785 alistui heidän etevin joh
tajansa Vidukind sekä kääntyi kristinuskoon,
jonka jälkeen heidjin vastustuskykynsä pää-
asiassa oli murrettu; Elben pohjoispuolella asuvat
saksilaiset kukistettiin kuitenkin vasta 804. Val-
loitettuun alueeseen levitettiin kri-stinoppia useita
hiippakuntia ja luostareita perustamalla. — Myös

Kaarle Suuri.
Samanaikuisen pienois-

patsaan mukaan.

slaavilaiset kansat Elben itäpuolella sekä Böö-
missä (tsekkiläiset) saatettiin osittain fraukki-

laisesta valtakunnasta riippuvaisiksi. Saksi-

laissodista aiheutui selkkauksia Tanskankin
kanssa, joka sota loppui 811; rajaksi tätä valta-

kuntaa vastaan tuli Eider-joki. Kun K. pani
Baierin herttuan Thassilon viralta, joutui hän
sotaan tämän liittolaisia avaareja vastaan (nyk.

Unkarissa) ; heidät kukistettiin 796 ja valtakunta
laajennettiin Raab-jokeen saakka. Jo aikaisem-

min K. oli etelässäkin ryhtynyt valloitukseen:

käyttäen hyväkseen maurilaisten keskinäisiä rii-

taisuuksia hän 778 marssi Espanjaan ja valloitti

koillisosan maata melkein Ebroon saakka. Mutta
hänen palatessaan hyökkäsivät baskilaiset Pyre-

neitten Roncevaux-solassa hänen jälkijoukkonsa

kimppuun ja tuhosivat sen; täällä kaatui runojen

ylistämä Bretagnen rajakreivi Roland. K. menetti

valloituksensa, vasta 801 :n jälkeen perustettiin

,,Espanjan rajamaa". — Muitakin rajamaita
(mark'eja) K. perusti, esim. ,,Itäii5en rajamaan"
(nyk. Itävalta). Rajakreiveille annettiin laajempi

valta kuin tavallisille kreiveille. — Italian niemi-

maalla valtakunta ulottui Volturno-jokeen saakka;
paitsi yllämainittuja oli sillä vielä rajoina Atlan-

nin-meri ja Välimeri.

K. ei katsonut itseään vain maalliseksi hallitsi-

jaksi, vaan myös kristillisen kirkon päämieheksi

ja suojelijaksi. Tämän hänen asemansa ulkonai-

seksi merkiksi paavi Leo III, jota K. oli suojellut

hänen vihollisiansa vastaan, kruunasi hänet kei-

sariksi Rooman Pietarinkirkossa joulupäivänä 800.

Länsimaitten muutkin kristityt kansat katsoivat

häntä tästälähin korkeimmaksi yliherrak.seen ja

Itä-Roomakin tunnusti hänen keisarinarvonsa.

Kristillisen yleisvaltion aate jäi tästälähin val-

litsemaan käsitystapaa aina keskiajan loppupuo-

lelle asti, jolloin vahvoja kansallisvaltioita muo-
dostui. Kirkon päämiehenä K. sekä piti kirkollis-

kokouksia että joskus muutti niiden päätöksiäkin.
— Maallisessa suhteessa K. yleensä säilytti frank-

kien vanhat oikeustavat ja kansallisella pohjalla

kasvaneet laitokset, mutta koetti sen ohessa sää-

döksillään (capitularia), jotka julkaistiin vuosit-

tain toukokuussa ja syksyllä pidetyissä valtakun-

nankokouksissa, saada monikansaiseen valtakun-

taansa suurempaa yhtenäisyyttä. Hän laittoi lä-

hettiläitä (missi) tarkastamaan oloja valtakunnan
eri osissa ja varsinkin valvomaan kreivejä, jotka

hoitivat hallintoa kukin piirikunnassaan; hert-

tuakunnat (jotka käsittivät useampia kreivikun-

tia) olivat suurimmaksi osaksi poistetut jo hänen
edeltäjiensä aikana. Kreivit toimivat myös tuoma-
reina ja sotapäällikköinä: säännöllisiä kreivin-

käräjiä pidettiin kolmasti vuodessa. Vanhat kan-

sankäräjät olivat joutuneet unohduksiin; valta-

kunnan yleisiä asioita pohdittiin joko (harvem-

pien) neuvosten kokouksissa tai (laajemmilla)

herrainpäivillä, joihin kutsuttiin hengelliset ja

maalliset suurmiehet. Jos koko kansan mielipi-

dettä kysyttiin, tapahtui se vuotuisten asetarkas-

tusten (,,toukokuun kenttien") yhteydessä. Pää-

tösvalta oli hallitsijalla. -— K. tahtoi kyllä säilyt-

tää vapaan maata omistavan talonpoikaissäädyn

ja sen puolustusvelvollisuuden, mutta suurten so-

tiensa tähden hänen oli pakko turvautua va-

sallien apuun ja edisti siten läänityslaitoksen

kehitystä. — Valtio sai tulonsa kuninkaantiloista,

joita K. hoiti suurella huolella, sakoista, vapaa-
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ehtoisista lahjoista y. m.; veroja ei ollut, vaau
sen sijaan persoonallisia suorituksia; täytyi esim.
toimittaa hallitsijalle ja hänen seurueelleen yllä-

pitoa matkoilla.

Voimakas oli K:n sivistyksen harrastus; vart-
tuneella iällä hän innokkaasti koki korvata tie-

tojensa puutetta esim. latinaa ja kirjoitustaitoa
oppimalla. Hän kokosi ympärilleen aikakautensa
etevimmät oppineet; näiden joukossa olivat anglo-
saksilainen Alkuin ja langobardilainen Paulus
Diaconus. Heistä tuli sen koulun etevimmät opet-

tajat, jonka K. perusti hoviinsa; sen oppilaita
taas olivat Angilbert, runoilija ja valtiomies,
sekä Einhard, K:n elämäkerran kirjoittaja.

Useita muita kouluja perustettiin luostarien ja
tuomickirkkojeu yhteyteen. K. koetti horättää
henkiin klassillista sivistystä; hänen jälkeensä
tosin seuraa taas rappeutumisen aika, mutta hä-
nen ansiostaan joku yhteys muinaisuuden kult-

tuurin kanssa kuitenkin .säilyi, josta uusi kehitys
voi alkaa. K. suosi sen ohessa myös oman kan-
sansa henkisiä tuotteita; hän antoi koota vanhoja
germaanilaisia sankarilauluja, joka kokoelma kui-

tenkin on joutunut hukkaan. Sivistyksen kannat-
tajaa, pappissäätyä, K. suosi, mutta vaati siltä

paljon eikä alentunut sen välikappaleeksi. — Ra-
kennustaidetta K. erityisesti harrasti: hän teetti

suuria kirkko- ja linnarakennuksia, kuten Nim-
wegeniin, Ingelheimiin ja varsinkin Aacheniin.
Paraiten liän viihtyi näillä seuduin, frankkilais-

ten vanhassa emämaassa ; varsinaista pääkaupun-
kia ei liänellä ollut. — Yksityisessä elämässään K.
myös yleensii säilytti kansansa vanhat tavat; hä-

nen liovielämässään huomataan kuitenkin myös
roomalaista ja bysanttilaista vaikutusta. Kauas
kmilui hänen maineensa; vieraat ruhtinaat ta-

voittivat hänen ystävyyttään, kuten kalifi HärQn
^rrasfd. — K. oli ruumiiltaan terve, voimakas ja

karaistunut, ulkomuodoltaan komea ja kunnioi-
tusta herättävä. Hänen elintapansa olivat yksin-
kertaiset ja kohtuulliset. K. oli uskonnollinen sen
ajan käsityksen mukaan; luonteeltaan hän oli

kiivas ja intohimoinen. — Hän oli neljästi naimi-
sissa ja hänellä oli useita jalkavaimoja. Ensimäi-
sen puolisonsa, langobardeiu kuninkaan Deside-

riuksen tyttären, hän hylkäsi; toisesta puolisos-

taan, Hildegardista, hänellä oli viisi poikaa ja

kolme tytärtä. Pojista jäi kolme eloon, joista

Kaarle määrättiin isänsä seuraajaksi, Pippin Ita-

lian ja Ludvik (,,Hurskas") Akvitanian kunin-
kaaksi. Mutta kun ensinmainitut kuolivat 811 ja

810, tuli Ludvik ainoaksi perilliseksi ja isänsä
seuraajaksi. K. haudattiin rakentamaansa Aache-
nin tuomiokirkkoon. Fredrik I:n toimesta paavi
julisti hänet pyhäksi 1164.

K. on valtavasti vaikuttanut myöhempäin suku-
polvien mielikuvitukseen; heidän käsityksessään
hänestä tuli mahtavan ja urhoollisen, viisaan ja

hurskaan hallitsijan ihannekuva. Hän esiintyy
saksalaisten, ranskalaisten, alankomaalaisten ja
italialai.sten y. m. kansojen sadustossa; hänen
sankaritekojensa määrää lisättiin uusilla, mieli-

kuvituksen luomilla. Ranskalainen ja proveuce-
laineu runous käsitteli varsinkin K:n taisteluja

arabialaisia vastaan, kuten kuuluisa Rolandin
laulu (Chanson de Roland). Saksassa ja Italiassa
mukailtiin suurimmaksi osaksi ranskalaisia esi-

kuvia, vrt. K a a r 1 e n t a r u s t o. [Einhard,
y,Vita Caroli Magni"; Abel, „Jahrbucher des frän-

kischen Reichs unter K. dem Gros.sen"; Mombert,
,,History of Charles the Great"; Paris, „Histoire
poötique de Charlemagne" ; Davis, „Charlemagne"

;

Ketterer, „K. der Grosse u. die Kirche"; Ohr,
,,Die Kaiserkrönung K:s des Grossen".]

2. K. (II) Kaljupää (823-77), Länsi-Fran-
cian 1. Ranskan kuningas v:sta 843, keisari v:sta
875, Ludvik Hurskaan poika, sai 829 Aleman-
nian, josta aiheutui Ludvikin riita hänen ensi-

mäisestä aviosta syntyneitten poikainsa kanssa,
sekä myöhemmin suurimman osan Länsi-Fran-
ciaa. Kun Ludvikin kuoltua 840 hänen van-
hin poikansa, keisari Lothar, vaati koko valta-
kunnan, teki K. 841 liiton toisen velipuo-
lensa Ludvik Saksalaisen kanssa; Lothar voi-

tettiin Fontenoyn tappelussa ja pakotettiin Ver-
dunin sovintoon 843. K. sai siinä pitää Länsi-
Francian (Akvitanian, Septimanian ynnä Espan-
jan rajamaan, Länsi-Burgundin, Neustrian, Bre-
tagnen ja Flanderin). — Normannien hävityk-
sestä K. pääsi vapaaksi vain veroa maksamalla.
V. 870 tapahtui Lothar II :n kuoleman jälkeen
uusi jako Mersenissä K:n ja Ludvik Saksalaisen
välillä : K. sai lisäksi Etelä-Friislannin sekä
Maasin, Ourthen, Moselin ja RhOnen länsipuoli-

sen alueen. — K. turvautui etupäässä hengellisiin,

jotka kannattivat häntä maallisia vasalleja vas-
taan. Ludvik II: n kuoltua paavi kruunasi K:n
keisariksi ja hänet tunnustettiin Italiankin hal-

litsijaksi 876, mutta hänen yrityksensä anastaa
Itä-Francia Ludvik Saksalaisen kuoltua sam. v.

ei onnistunut; kuoli palatessaan toiselta Italian-

retkeltään. [Lot ja Halphen, ,,Le regne de Char-
les le chauve".]

3. K. (III) Paksu (839-888), Frankkilais-
valtakunnan hallitsija 885-87 (keisari v:sta 881),

Ludvik Saksalaisen nuorin poika, sai 876 jaossa
veljiensä Karlmannin ja Ludvikin kanssa Aleman-
nian ja Elsassin ja peri veljiensä kuoltua (880 ja

882) heidänkin maansa (Baierin, Saksin ja Loth-
ringenin). Paavin avuksi kutsumana hän sai Ita-

lian 879 ja keisarinkruunun 881, ja 885 Länsi-

Franciankin suurmiehet valitsivat hänet kunin-
kaaksi, joten hän jälleen yhdisti melkein koko
Kaarle Suuren valtakunnan. Mutta K. oli kivu-

loinen ja kyvytön. Hän osti kaksi kertaa ra-

halla rauhan normanneilta, jotka m. m. piiritti-

vät Pariisia 885-86, ja oli vasalleista kokonaan
riippuvainen. Valtakunnassa syntyi yleinen tyyty-

mättömyys, ja kun Arnulf, Karlmannin äpärä-

poika, ryhtyi kapinaan setäänsä vastaan sekä
anasti Saksan kruunun, luopuivat vasallit K:sta
887, joka pian senjälkeen kuoli. Ranska ja Italia

valitsivat myös omia hallitsijoita, ja Kaarle Suu-
ren valtakunta hajaantui lopullisesti. G. R.

Kaarle (1744-1836), H e s s e n-K as s e 1 i n
maakreivi, tan.sk. sotamarsalkka, sai kasvatuk-
sensa Tanskan hovissa, asettui pysyväisesti tähän
maahan; oli läheisissä sukulaisuussuhteissa Tans-
kan kuningasperheen kanssa ja yleni korkeim-
paan sotilasarvoon; oli v:sta 1769 Slesvigin ja

Holsteinin käskynhaltijana ja v:sta 1834 yhteisen

Slesvig-holsteinilaisen hallituksen ylipresident-

tinä; johti sitä sotajoukkoa, joka 1788 hyökkäsi
Norjasta Bohuslääniin, mutta teki pian aselevon

ja peräytyi takaisin Norjaan; oli innokas vapaa-
muurari ja tieteiden harrastaja; kirjoittanut m.
m. „M6moire sur la campagne de 1788 en Suöde"

(1789), „M6moire de mon temps" y. m. J. F.
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Kaarle Ludvik Juhana (1771-1847), Itä-

vallan arkkiherttua, suurherttua, sittemmin

keisari Leopold II: n poika. K., joka oli heikko

ruumiinrakenteeltaan, harrasti nuoruudestaan

asti sotatieteitä. Ranskan vallankumouksen ai-

heuttamissa sodissa hän pian sai tilaisuuden näyt-

tää taitoaan. Jo 1792 hän johti brigadia ja seu-

raavien vuosien sotaretkillä hän tuli niin huoma-
tuksi, että hän 1796 sai komennettavakseen Sak-

sassa olevan armeian, jonka hän johti voitosta

voittoon. V. 1799 hän taisteli yhtä suurella menes-

tyksellä Saksan sotanäyttämöllä, mutta 1800 hän
sairaloisuuden vuoksi luopui vähäksi aikaa pääl-

likkyydestä. V:n 1805 sodassa hän sai Italiassa

Caldieron voiton lokak. 30 p.; kutsuttiin Uimin
antaumisen jälkeen Saksaan, mutta hänen saa-

puessaan sinne sota oli jo päättynyt; toimi tämän
jälkeen sotaministerinä. V. 1809 hän voitti Napo-

leonin Aspernin ja Esslingenin luona (toukok.),

mutta joutui tappiolle Wagramin taistelussa (hei-

näk. sam. v.). Seuraaviin sotiin Napoleonia vas-

taan K. ei ottanut osaa. Hän koetti kaikin tavoin

kehittää Itävallan armeiaa ja siinä herättää to-

dellista sotilashenkeä, mutta erittäinkin hän har-

rasti upseerien tieteellistä kasvatusta julkaisten

siinä tarkoituksessa tutkielmia sotataidon eri

aloilta m. m. „Grundsätze der Strategie, erläu-

tert durch die Darstellung des Feldzugs von

1796 in Deutschland" (1814) ; 1893-95 julkaistiin

laaja kokoelma hänen valittuja kirjoituksiaan,

[v. Angeli, „Erzherzog Carl von Oesterreich als

Feldherr und Heeresorganisator" (5 nid.), ja Zeiss-

berg, ,,Erzherzog Carl von Oesterreich ; ein Le-

bensbild" (1895).] E. M-a.

Kaarle, Lothringenin herttuoita.
1. K. (V) Leopold (1643-90), itäv. sotamar-
salkka. Ranskan valloitushalu pakotti hänet jät-

tämään maansa. Keisari Leopold I antoi hänelle

komennettavaksi ratsuväkirykmentin. K. taisteli

menestyksellä ensin S:t Gotthardin luona 1664

ja sittemmin Alankomaissa sekä Reinin varrella,

missä hän itse oli ylipäällikkönä. Hän kunnos-
tautui erittäinkin avustaessaan (1683) Wieniä,
jota turkkilaiset piirittivät; sai näistä Mohäcsin
voiton. Sodan Ranskaa vastaan K. aloitti 1689

valtaamalla Mainzin; kuoli pian sen jälkeen.

K. oli aikansa etevimpiä sotapäälliköitä.

2. K. Aleksanteri (1712-89), edellisen po-

janpoika, itäv. sotamarsalkka. Keisari Frans I:n,

Maria Teresian puolison, veli; kunnostautui so-

dassa turkkilaisia vastaan 1736-39. Tultuaan 27-

vuotiaana sotamarsalkaksi hän sai 1742 ylipääl-

likkyyden Böömissä. Taisteli vaihtelevalla onnella
Fredrik II:ta vastaan, joutuen tappiolle Chotu-
soitzin ja 1745 Hohenfriedbergin ja Soorin tais-

teluissa. Sittenkuin Fredrik 1745 oli solminut
rauhan, otti K. 1746-48 osaa taisteluihin Alanko-
maissa; Aachenin rauhan jälkeen (1748) nimitet-

tiin hänet käskynhaltijaksi Itävallan Alanko-
maihin. Seitsenvuotisen sodan puhjetessa tän taas
tuli Itävallan armeian ylikomentajaksi. Sitten-

kuin Fredrik oli voittanut hänet Leuthenin luona
(1757), jätti K. kokonaan sotapalveluksen ja pa-

lasi Alankomaihin, joiden hallintoa hän joh*^i

menestyksellä kuolemaansa asti. E. M-a.
Kaarle (it. Carlo), N a p o 1 i'n ja Sisilian

kuninkaita.

1. K. I Anjoulainen (1226-85), Ranskan
kuninkaan Ludvik VIII:n nuorin poika. Sai nai-

misen kautta 1246 Provencen ja veljeltään, Ludvik
Pyhältä Anjou'n ja Mainen; lähti tämän kanssa
ristiretkelle Egyptiin, missä molemmat veljet jou-

tuivat vangiksi (1250). Hyökkäsi paavin kehoi-

tuksesta (1266) hohenstaufilaisen Napoli'n kunin-
kaan Manfredin kimppuun ja voitti hänet Bene-
venton luona helmik. 26 p., minkä jälkeen K. otti

haltuunsa hänen valtakuntansa paavin antamana
läänityksenä. Ollen julma ja kovasydäminen
mutta voimakas, hän herätti tyytymättömyyttä
määräilemällä raskaita veroja ja vainoamalla
hohenstaufilaista puoluetta, joka kutsui maahan
Manfredin veljenpojan, Konradinin, Saksasta.
K:n onnistui kuitenkin Tagliacozzon luona 1268

voittaa Konradin, joka joutui hänen käsiinsä

ja mestattiin. K., jolla nyt muutamia vuosia oli

mahtava asema koko Italiassa, otti 1270 osaa
Ludvik IX: n ristiretkeen Tunisiin. Hänen ankara
hallituksensa ja ranskalaisten ylimielisyys ai-

heuttivat 1282 Sisilian kapinan, n. s. Sisilian ilta-

messun. Ranskalaiset karkoitettiin saarelta ja

Aragonian Pietari III huudettiin Sisilian kunin-
kaaksi. Turhaan K. koetti valloittaa takaisin

saarta. — [Saint-Priest, „Histoire de la conquSte

de Naples par Charles d'Anjou"; Minieri-Riccio,

„I1 regno di Carlo I di Angio 1273-1283" („Archi-

vio storico italiano", 1875-81), Cadier, ,,Essai sur

Tadministration sous Ch. I et Ch. II d'Anjou".]

E. M-a.

2. K. IV ks. Kaarle V, saks.-room. keisari.

3. K. V ks. Kaarle II, Espanjan kuningas.

4. K. VI ks. Kaarle VI, saks.-room, keisari.

5. K. VII ks. Kaarle III, Espanjan kuningas.

Kaarle I (port. Carlos) (1863-1908), P o r t u-

g a 1 i n kuningas. Kuningas Ludvik I :n ja Savoi-

jin Maria Pian poika. Nousi 1889 isänsä jälkeen

Portugalin valtaistuimelle, K. oli hidas, tuhlaa-

vainen ja huvittelunhaluinen, mutta jotenkin lah-

jakas. Ulkopolitiikassaan hän pysytti vanhat
ystävälliset välit Englannin kanssa. Portugalin

sekaviin puolueoloihin hän sekaantui niin vähän
kuin suinkin mahdollista; liittyi kuitenkin 1907

pääministeriin Joao Francoon, kun tämä yritti

reformidiktatuurin avulla kohottaa maan hallin-

toa ja valtion raha-asioita. Hän antui toukok.

sam, V, Francolle valtuuden hallita ilman parla-

menttia ja kannatti tämän häikäilemättöminipiä-

kin diktaattoritoimenpiteitä. Seurauksena oli, että

muodostui salaliitto, jonka uhriksi joutuivat ku-

ningas ja hänen vanhin poikansa Ludvik F i-

1 i p. Heidät ammuttiin molemmat avonaisella ka-

dulla Lissabonissa helmik. 1 p:nä 1908. Nuorempi
poika Emanuel (s, 1889) haavoittui lievästi.

Hänet huudettiin heti kuninkaaksi (Emanuel II),

mutta v:n 1910 vallankumouksen johdostsi hänen

täytyi poistua maasta yhdessä äitinsä, Bourbon-

Orl6ans'in sukua olevan Marie Amölien kanssa.

E. M-a.

Kaarle (ransk, Charles), Ranskan ku-

ninkaita,

1. K. I ks. Kaarle Suuri, frankk,-room.

keisareita.

2. K. II ks. K a a r 1 e II K a 1 j u p ä ä, frankk.-

room. keisareita.

3. K. III Yksinkertainen (879-929) , Lud-

vik II : n nuorin poika, asetettiin 893 Eudon vasta-

hallitsijaksi ja tunnustettiin tämän kuoltua 898

yleisesti Ranskan kuninkaaksi; luovutti norman-
nien johtajalle, Poliolle, Normandian läänityksenä
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911. Normannit pysyivät siitä asti rauhallisina.
V. 922 Ranskan ylimykset nousivat häntä vas-

taan kapinaan ja asettivat kuninkaaksi Eudon
veljen Eobertin. Tämä kaatui 923, mutta K.
joutui tappiolle taistelussa, ja ylimykset huusi-
vat Robertin kuoltua tämän vävyn Burgundin
Rudolfin kuninkaaksi. Pian tämän jälkeen K.
joutui vastustajainsa vangiksi eikä vapaaksi
päästyäänkään saanut kruunuansa takaisin.

4. K. IV Kaun i s (1294-1328), Filip VI :n Kau-
niin poika; tuli kuninkaaksi 1322, sen jälkeen
kuin hänen 2 vanhempaa veljeään, Ludvik ja
Filip, olivat , kuolleet. Hallitsi omavaltaisesti,
mutta pani Ranskan hallinnossa toimeen muuta-
mia hyödyllisiä parannuksia. Häneen sammui
Kapetingien suvun vanhin haara miehen puo-
lelta.

5. K. V V i i s a s (1337-80), Juhana Hyvän poika.
Kun Juhana joutui Poitiers'n taistelussa 1356
vangiksi, ryhtyi K. hallitukseen ja kutsui sam. v.

valtiosäädyt Pariisiin saadaksensa ne myöntä-
mään tarvittavat rahat. Porvaristo otti kuiten-
kin itse johdon käsiinsä, Etienne Marcel etu-

nenässä, ja nuori dauphin joutui varsin tuka-
laan asemaan. Täydellinen anarkia puhkesi Rans-
kassa, kun talonpojat nousivat taisteluun herro-
jansa vastaan (la j a c q u e r i e-kapina). K:n
onnistui kuitenkin pian kukistaa vallankumouk-
selliset ainekset. Hän teki 1360 Br4tigny'n rau-

han Englannin kanssa. Isänsä kuoltua 1364 K.
nousi valtaistuimelle. K. oli itse ruumiillisesti

heikko ja vailla sotaista kykyä, mutta hänellä
oli etevä sotapäällikkö, Bertrand du Guesclin,

joka Calais'ta lukuunottamatta valloitti Englan-
nilta takaisin kaikki ne alueet, mitkä Ranska
molempien edellisten kuninkaiden aikana oli ka-

dottanut. Maassa K. ylläpiti tarmokkaasti jär-

jestystä. Ollen, samoin kuin edeltäjänsäkin, des-

pootti luonteeltaan hän ei enää kutsunut koolle

säätyjä ja määräsi mielivaltaisesti uusia veroja;

suosi oppineita ja taiteilijoita ja perusti Parii-

sin kuninkaallisen kirjaston.

6. K. VI Rakastettu 1. Mielipuoli
(1368-1422). Hänen alaikäisenä ollessaan hänen se-

tänsä, Anjou'n Ludvik, Berry'n Juhana ja Bur-
gundin Filip Rohkea taistelivat vallasta; tuli

täysikäiseksi 1382, mutta vasta 1380-luvun lo-

pulla hän vapautui setiensä vaikutuksesta. Pa-
rempi asiaintila oli tämän jälkeen syntymäisil-

lään Ranskassa, kun K. eräällä sotaretkellä Bre-
tagneen äkkiä tuli mielipuoleksi. Hän parani
tosin lyhyeksi aikaa, mutta tuli kesällä 1393 taa-

sen mielisairaaksi ja tämä sairaus kesti lyhyillä

väliajoilla hänen kuolemaansa asti. Hänen sai-

rautensa aikana taisteli vallasta kaksi puoluetta,

burgundilainen ja orleansilainen; lisäksi Eng-
lannin kuningas Henrik V hyökkäsi Ranskaan.

7. K. VII Voitokas (1403-61), Kaarle VI: n
poika; vanhempien veljiensä kuoltua dauphin
1416; liittyi orleansilaiseen puolueeseen, jonka
johtajaksi tuli Armagnacin kuoleman jälkeen

1418. Kun hänen seuralaisensa olivat sovinnon
hierojaisissa petollisesti murhanneet vastapuo-

lueen johtajan, Burgundin Juhanan, teki tämän
poika Filip ja K:n äiti Isabella 1420 engl.

kanssa Troyes'n sopimuksen, jossa K. syrjäytet-

tiin kruununperimyksestä ja Englannin ku-

ningas Henrik V tunnustettiin Ranskan valta-

istuimen perijäksi. Henrik V:n ja Kaarle VI :n

kuoltua 1422 taistelu jatkui edellisen pojan,
burgundilaisten tunnustaman Henrik VI: n ja
K:n välillä, jonka hallussa olivat vain Loiren
eteläpuolella olevat alueet. Jeanne CArcin esiin-

tyminen ja kansallistunnon herääminen ranska-
laisissa vaikutti, että K:n onnistui saada vähi-
tellen takaisin koko Ranska, paitsi Calais'ta,

vaikkakin hän heikkoudellaan enemmän va-

hingoitti kuin hyödytti asiaansa. Hän perusti
seisovan sotajoukon, jota ylläpidettiin säätyjen
tätä tarkoitusta varten myöntämällä verolla (la

taille), järjesti finanssi- ja oikeusolot; raha-
asioissa hänellä oli neuvonantajana Jacques
Cosur, jonka ansiot hän palkitsi kiittämättömyy-
dellä, turvasi Ranskan kirkon vapauden jul-

kaisemalla uuden
,,pragmaattisen sanktsionin"

(1438); taisteli viimeisinä vuosinaan m. m. omaa
poikaansa Ludvikia vastaan, jonka juonittelut

jouduttivat hänen kuolemaansa.
8. K. VIII Hyväntahtoinen (1470-98),

tuli isänsä, Ludvik XI: n kuoltua 1483 13 vuoden
vanhana Ranskan kuninkaaksi. Toistaiseksi hal-

litusta johti hänen sisarensa Anne de Beaujeu.
V. 1485 aatelisto nousi Orl6ans'in herttuan joh-

dolla kapinaan, pysäyttääkseen kuninkaanvallan
kasvamista. Vastustus masennettiin kuitenkin
kaikkialla. V. 1491 K. nai Bretagnen Annan,
liittäen siten tämän maakunnan Ranskan kruu-
nun alueisiin. Anne de Beaujeu vetäytyi tämän
jälkeen hallituksesta syrjään, luovuttaen sen ku-

ninkaalle. K., jossa oli herännyt halu seikkai-

luihin ja ritarillisiin urotöihin, sekaantui nyt
Italian asioihin. Vv. 1494-95 hän teki retken

Italiaan, missä Anjou-suvun oikeuksien perilli-

senä valloitti Napoli'n. Hän luopui kuitenkin
äkkiä valloituksestaan, kun useat italialaiset val-

tiot, keisari Maksimilian ja Ferdinand Katoli-

lainen häntä vastaan muodostivat n. s. Venetsian
liigan. K. oli hyväntahtoinen, mutta vähälahjai-

nen hallitsija; häneen sammui Valois-suvun van-

hempi haara.

9. K. IX (1550-74), Henrik II: n ja Katariina
Medici'n poika; tuli veljensä Frans II :n kuol-

tua 1560 10-vuotiaana kuninkaaksi; hallitusta

hoiti hänen alaikäisyytensä aikana Katariina
Medici, ja senkin jälkeen, kun K. 13-vuotiaana

oli julistettu täysikäiseksi, hän oli melkein ko-

konaan äitinsä turmiollisen vaikutusvallan alai-

sena. Hänen hallitusaikanaan aloitettiin huge-

nottisodat ja hän antoi, äitinsä vaikutuksesta,

luvan Pariisin verihäiden toimeenpanoon (1572).

10. K. X (1757-1836), Ludvik XVI:n ja Ludvik
XVIII :n veli, ennen valtaistuimelle nousuaan

A r t o i s'n kreivi. Kun suuri vallankumous

1789 alkoi, siirtyi tämä kevytmielisyydestään

ja irstaisuudestaan tunnettu prinssi ulkomaille

oleskellen Saksassa, Englannissa y. m. ja yllyt-

täen muiden emigranttien kanssa Euroopan ruh-

tinaita vallankumousta vastaan; teki 1795

engl. laivaston-osastolla onnistumattoman maihin-

nousuyrityksen Vendöen rannikolla. V. 1814 hän
palasi liittoutuneiden kanssa Pariisiin. Otti Lud-

vik XVIII: n nimessä haltuunsa hallituksen ja

solmi aselevon liittoutuneiden kanssa. Napoleo-

nin palatessa 1815 hän pakeni Gentiin. Toisen

restauratsionin jälkeen hän palasi Pariisiin,

mutta ei ottanut Ludvik XVIII: n hallitessa var-

sinaisesti osaa valtiolliseen elämään. 67 v:n van-

hana hän seurasi veljeään Ranskan valtaistui-
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mella 1824. K. oli hyväntahtoinen, mutta vähä-

lahjainen ja umpivanhoillisen ympäristönsä joh-

dettavissa. Hän ihaili entisen ajan itsevaltaista

kuninkuutta ja halusi toimia vanhan järjestyk-

sen uudistamiseksi. Tästä oli seurauksena, että

hänen hallituksensa pian herätti tyytymättö-

myyttä, joka kasvoi varsinkin sen jälkeen kun
hallitus oli esittänyt lakiehdotuksia painovapau-

den supistamiseksi ja hajoittanut Pariisin kan-

salliskaartin (1827). V:n 1827 vaaleissa vas-

tustuspuolue voitti ja välit kamarin kanssa ki-

ristyivät entistäänicin kireämmälle, sittenkuin

kuningas oli pääministerikseen valinnut vanhoil-

lisen Jules de Polignacin. Kamari hajoitettiin

(toukok. 1830), mutta uusissa vaaleissa hallituk-

sen vastustajat pääsivät voitolle, huolimatta siitä

että hallitus kansan suosiota saavuttaakseen sa-

maan aikaan valloitti Algerian. Silloin kuningas

päätti turvautua valtiokeikaukseen: hän julkaisi

n. s. Heinäkuun ordonanssit, jotka ha-

joittivat eduskunnan ennenkuin se oli kokoon-

tunutkaan, muuttivat vaalilakia sekä kumosivat
painovapauden. Näillä ordonansseilla hän sai

aikaan heinäkuunvallankumouksen. Elok. 2 p.

kuningas luopui hallituksesta pojanpoikansa,

Bordeaux'n herttuan hyväksi, mutta kun Rans-

kan kausa, tästä välittämättä, elok. 9 p. tun-

nusti Ludvik Filipin kuninkaakseen, täytyi hä-

nen elck. 16 p. paeta Englantiin. E. M-a.

Kaarle I, Romaanian kuningas, ks. Carol I.

Kaarle (ruots. Karl), Ruotsin ja Ruot-
s i n-N orjan kuninkaita. — Tämännimisiä
kuninkaita on Ruotsissa ollut kaikkiaan yhdek-

.sän ; ensimäinen oli K. Sverkerinpoika.
Se seikka että K: in numerojärjestyksessä on
päästy lukuun viisitoi-sta, johtuu siitä, että

hi.storiankirjoittaja Johannes Magnus teokses-

saan ,,Historia de omnibus Gothorum Sveo-

numque regibus" isänmaallisen intonsa ek.syttä-

mänä sepitti pitkän sarjan olemattomia kunin-
kaita, niiden joukossa kuusi K.-nimistä. Johan-
nes Magnuksen tiedonantoihin luottaen Kustaa
Vaasan poika Kaarle kuninkaaksi päästyään
otti järjestysnumerokseen luvun IX, vaikka hä-

nen järjestysnumeronsa olisi oikeastaan pitänyt
olla kolme. J. F.

1. K. VII (oikeastaan I), Sverkerin-
poika, kuninkaana 1160-67, oli kuningas Sver-
ker vanhemman poika. Sverkerin jälkeen 11.55

tunnu-stettiin K. Itä-Göötanmaan kuninkaaksi;
taisteli Eerik Pyhää ja sitten hänen surmaa-
jaansa ^launu Henrikinpoikaa vastaan sekä tuli

tämän kaaduttua 1161 koko valtakunnan val-

tiaaksi. K. käytti ensimäisenä ,,svealaisten ja

göötalaisten kuninkaan" nimeä. Hänen aikanaan
Ruotsi sai oman arkkipiispansa Upsalaan. V.
1167 Eerik kuninkaan poika Knut hänet yllätti

ja surmasi Visingsön kuninkaankartanossa.
2. K. VIII Knuutinpoika (1408-70), syn-

tyi syyskuun 29 p. 1408, luultavasti Turun lin-

nassa, missä hänen isänsä Knuut Tordinpoika
Bonde jonkun aikaa oli linnanisiintänä (v:een
1411); äiti oli Margareeta Kaarlentytär Sparre.
Johannes Magnus sanoo, että häntä ensin kas-
vatettiin Suomes.sa ja että hän sitten teki laa-

joja opintomatkoja ulkomaille. (V. 1414 on eräs

,,Carolus Bonde de Abo" kirjoitettu ylioppilaaksi

Leipzigissä, mutta tämä ei voi olla K. Knuutin-
poika, jollei hänen syntymävuotensa olisi väärin

Kaarle Knuutinpoika.
Gripsholman linnassa olevan

puuveistoksen mukaan.

ilmoitettu). Pian aukesi hänelle loistava ura,
kun hänet lokakuussa 143.5 siinä sovittelukokouk-
sessa, joka silloin

pidettiin Eerik
XIII: n ja Ruotsin
valtaneuvoston vä-

lillä, nimitettiin

valtakunnan mars-
kiksi. Seur. v:n
alussa, kun kapina
uudestaan syttyi,

K. valittiin valta-

kunnan päämie-
heksi ja johti nyt
ruotsalaisten va-

paustaistelun Ee-
rikiä vastaan on-

nelliseen loppuun

;

valittiin kaksi
vuotta myöhem-
min valtionhoita-

jaksi. Mutta 1440
syyskuussa Kris-

tofer Baierilainen

valittiin kunin-
kaaksi, jolloin

K: lie hyvitykseksi
luvattiin koko

Suomi läänityk-

seksi. Jo seur. v.

hänen kuitenkin täytyi suostua luopumaan Tu-
rusta, ja hän muutti silloin Viipuriin, jonka
linnaa hän kaunisti ja jossa vietti upeaa liovi-

elämää. Hänen hallitustoimistaan on ensi sijassa

mainittava, että hän 1446 ratkaisi tuon pitkäl-

lisen riitakysymyksen Savon ja Hämeen rajasta.

Viipurin kaupunkia ja kirkollisia laitoksia hän
lahjoituksilla edisti. Venäläisten kanssa hänen
mainitaan olleen sodassa ja tehneen 1444 laajan

hävitysretken syvälle Inkerinmaahan.
Kristofer kuninkaan kuollessa alussa vuotta

1448 toteutui K. K:lle se toivo, joka kauan oli

hänelle kangastanut: kuninkaankruunu. Lähdet-

tyänsä 800 soturin seurassa Viipurista, valittiin

hänet Ruotsissa kuninkaaksi ja kruunattiin Up-
salassa 29 p. kesäk. K:n hallitusaika tuli kuiten-

kin levottomaksi : ruots. ylimykset katselivat ka-

teudella, että yksi heidän vertaisistaan nyt oli

heidän herrakseen tullut, ja mahtava unionipuo-

lue vehkeili uudistaaksensa Ruotsin ja Tanskan
yhdistyksen. Ensin näytti tosin onni hymyilevän
K:lle: hän valittiin 1449 myöskin Norjan kunin-

kaaksi ; mutta jo seur. v. tämä maa hänestä jälleen

luopui. Tanskassa kuninkaaksi tullut Kristiern

Oldenburgilainen ryhtyi sotaan, jota ensin käytiin

vaihtelevalla onnella. Mutta 1457 täytyi K:n,
arkkipiispa Jöns Pentinpojan kapinan johdosta,

paeta Danzigiin, ja Kristiern tunnustettiin Ruot-

sissakin. Tyytymättömyys Kristierniä vastaan ai-

kaansai kuitenkin jälleen kapinan ja nosti K:n
1464 valtaistuimelle, mutta ainoastaan muutamiksi
kuukausiksi. Tammik. 1465 hänen taas täytyi luo-

pua kruunusta, saaden läänitykseksi Raaseporin,

Kokemäenkartanon ja Korsholman läänit Suo-

messa. Hän asettui nyt Raaseporiin, jonka lin-

nan kuitenkin sai haltuunsa vasta useita kuukau-
sia riideltyään Turun piispan Kort Bitzin kanssa.

Mitään ylei.seen tunnustettua hallitsijaa ei valta-

kunnassa ollut, ja asiakirjoista nähdään, että, K.



1665 Kaarle 1666

yhä käyttää kuninkaan arvonimeä. Ja 1467 hän
vielä kolmannen kerran kutsuttiin valtaistuimelle

takaisin sekä hallitsi nyt kuolemaansa saakka,
15 p. toukok. 1470.

K. K. oli nähtävästi hyvää tarkoittava, ihmis-

ystävällinen hallitsija, rohkea ja urhoollinen.

Hän koetti auttaa kansaa ja ehkäistä herrojen

vallattomuutta. Mutta valtiomiehen älyä ja malt-

tia hänellä ei näy aina tarpeeksi olleen, ja tämä
seikka suureksi osaksi saattoi hänet niihin onnet-

tomuuksiin, joita niin runsaasti sai kokea. Suomen
maata hän on ollut lähempänä kuin ehkäpä ku-

kaan muu Ruotsin ja Suomen yhteisistä hallitsi-

joista. — Naimisissa hän oli kolme kertaa: 1)

Birgitta Tuurentytär Bjelken (k. 1436), 2)

Katariina Kaarlentytär Gumsehufvudin (naimi-

siin 1438, k. 1451), ja 3) kuolinvuoteellaan 1470

Kristiina Abrahamintyttären, Raaseporin linnan-

isännän tyttären, kanssa.

[H. Hildebrand ,,Sveriges historia intill tju-

gonde seklet" II y. m.] K. G.

3. Kaarle IX (1550-1611), Kustaa Vaasan
nuorin poika, sai huolellisen kasvatuksen ja hy-

vät tieteelliset perusteet.

Kustaa Vaasan pojista hän
oli eniten isänsä kaltai-

nen ja sentähden myös-
kin varsin taitava halli-

tustoimissa, mutta isäänsä

\ lela kiivaampi sekä toi-

^inaan kova ja julmakin.
Hein ei aina voinut tehdä
eroa omien ja valtion vi-

hollisten välillä, jonka
tähden monet hänen
langettamansa kuoleman-
tuomiot saivat yksityisen

koston muodon. Vasta vel-

jensä Eerik XIV: n erot-

tamisen jälkeen hallituk-

sesta K. sai omaan hoi-

toonsa isän testamentissa hänelle määrätyn Sö-

dermanlandin herttuakunnan. K. osoitti jo hert-

tui:na ollessaan suurta hallitsijakykyä edistäen

herttuakuntansa elinkeinoja. M. m. hän kutsui

suomalaisia, joiden harjoittamaa kaskenviljelystä

hän suosi, raivaamaan uutisasutuksia Vermlan-
tiin. Kapinassa, jonka johdosta Eerik XIV ka-

dotti kruununsa, oli 18-vuotias Kaarle pääjoh-

tajana. Ruotsin aateliston kannattama Juhana
syrjäytti hallitsijaksi päästyään kuitenkin K:n
kokonaan hallitustoimista ja tahtoi vähentää hä-

nen oikeuksiaan herttuakunnassaan. Tämän sekä

11'yöhemmin alkaneen uskonnollisen erimielisyy-

den tähden syntyi veljesten kesken riitaisuuk-

sia, joi.sta lopulta sovittiin molemmin puolin

myönnytyksiä tehden. M. m. K. saavutti, mitä
herttuakuntansa kirkollisissa asioissa oli vaati-

nut. Juhana III: n kuoltua K. otti neuvoston
kanssa hallituksen käsiinsä ja kutsui 1593 Upsa-
laan edustajia eri säädyistä, etenkin papistosta

kokoukseen, jossa määrättiin kirkon opin oh-

jeeksi kolme yleistä tunnustusta sekä Augsburgin
tunnustus. Juhana III: n liturgia sekä Kaarlen
suosima Kalvinin oppi hyljättiin. Kokouksen
jälkeen Ruotsiin saapunut Sigismund pakotettiin

kruunauksessaan 1594 hyväksymään sen päätök-

set. Söderköpingin valtiopäivillä 1595 säädyt ku-

ninkaan ollessa Puolassa määräsivät K:n valtion-

-53. III. Painettu =Violl-

Kaarle IX.

hoitajaksi, mikä valta hänelle vahvistettiin Är-
bogan valtiopäivillä 1597. Venäjän kanssa K. teki

rauhan Täyssinässä 1595, jonka kautta Käkisal-
men lääni luovutettiin takaisin Venäjälle. Seur.
V. sotaväen majoituksesta rasittuneet Pohjanmaan
talonpojat alkoivat myöskin Hämeeseen ja Sa-
voon sittemmin levinneen nuijasodan, joka 1597
kukistettiin. Sam. v. K. tuli Suomeen ja valloitti

Sigismundin puoluelaisilta Turun linnan, mutta
oli pakotettu kohta lähtemään Ruotsiin, sinne
saapunutta Sigismundia vastaan, joka voitettiin

Stängebron taistelussa 1598. Tämän voiton kautta
K. lopetti Ruotsin riippuvaisuuden Puolasta ja pe-

lasti sen katolisuuden vaarasta. V. 1599 K. valloitti

koko Suomen ja rankaisi ankarasti Sigismundin
puoluelaisia maassamme mestauttaen useita heistä.

Linköpingin valtiopäivillä 1600 aatelittomat sää-

dyt tarjosivat K:lle kuninkuuden, mutta hän
suostui ottamaan sen vastaan vasta Norrkö-
pingin valtiopäivillä 1604, jolloin Juhana III:n
nuorempi poika Juhana herttua kieltäytyi kruu-
nunperimyksestä. K. kruunattiin vasta 1607. K.
pani valtakuntansa hallinnossa monta paran-
nusta toimeen käyttäen apunaan eduskuntaa,
joka alkoi hänen hallitessaan säännöllisesti vai-

kuttaa hallitukseen. Aatelistosta kokoonpannun
neuvoskunnan vaikutusta hän sen sijaan vähensi,

vaikka säilytti sille laissa määrätyn vallan.

Hän asetti voudit ankaramman valvonnan alai-

siksi ja sääsi Suomea varten erityisen vouti-

säännön 1602. V. 1608 hän painosta julkaisi

Kristofferin maanlain ja aloitti painattaa Ljungi
Tuomaanpojan suomennosta siitä. Hän koetti

myöskin saada oikeudenkäynnissä parannuksia
aikaan. Elinkeinojen edistämisestä K. piti pal-

jon huolta, edistäen kauppaa, teollisuutta (eten-

kin metalliteollisuutta) ja maanviljelystä. Suo-

meen hän perusti Oulun kaupungin 1605 ja

Vaasan 1606, Ruotsiin m. m. Gööteporin. Vil-

jelysmaan mittaus n. s. maanmittailu (jordref-

ning) pantiin toimeen monessa osassa valta-

kuntaa m. m. Pohjanmaalla Suomessa, autio-

taloja, joita varsinkin oli syntynyt v:n 1601 ko-

van kadon johdosta, koetettiin saada uudes-

taan viljelykseen. Yritys tehtiin myöskin Sai-

maan kanavan kaivamiseen. V. 1602 K. asetti

Raamatun suomentamista varten toimikunnan,
joka hänen eläessään ei saanut työtään suorite-

tuksi.

K:n toimia valtakuntansa eduksi ehkäisivät

paljon hänen käymänsä sodat. Puolan kanssa
oli hänellä sotaa melkein lakkaamatta. Sen tais-

teluista on muistettavin K:n tappio Kirkholman
luona 1605, jolloin Henrik Wrede uhraamalla hen-

kensä pelasti hänet. V. 1609 K. alkoi sodan
Venäjällä tsaari Vasilij Suiskijn liittolaisena.

Ruotsin päällikköinä olivat Jaakko de la Gardie,

Evert Horn y. m. Tanskan kanssa alkoi sota

1611, jossa Ruotsi kadotti Kalmarin.
K. oli hallitusaikanaan turvannut maansa it-

senäisyyden ja protestanttisen opin; hän oli

kukistanut aateliston ja parantanut alempain
säätyjen, etenkin talonpoikain tilaa. Suhteissaan

ulkomaahan hän oli harrastanut evankelisten

yhtymistä katolisuutta vastaan. Suomessa hän
on muistettava suosiostaan kieltämme ja kansal-

lisuuttamme kohtaan. Suomen rahvas kunnioitti

häntä pelastajanaan aateliston ja virkamiesten
mielivallasta ja nimitti häntä sentähden ,,hy-
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Kaarle X Kuetaa.

vaksi kuninkaaksi". K. oli nainut 1) Maria
Pfalzilaisen ja 2) Kristiina Holstein-Gottorpilai-

sen, jonka kanssa hänellä oli pojat Kustaa II

Aadolf ja Kaarle Filip. [E. Hildebrand, „Sveri-

ges historia intill tjugonde seklet", 4:s osa.]

K. R. M.

4. K. X Kustaa (1622-60), hallitsi 1654-60,

Kaarle IX: n tyttären Katariinan ja pfalz-kreivi

Juhana Kasimir Pfalz-

Zweibruckeniläisen

poika, oli ensimäiuen
tämän suvun hallitsi-

joista Ruotsissa. Hän
sai huolellisen kasva-

tuksen, kävi VV. Io38-40

ulkomailla oleskellen

paljon Ranskan hovissa,

jossa sai hienon käy-

töksen ja tutustui val-

tiotaitoon. Hallitukseen

astuessa häntä odotti-

vat monet tärkeät teh-

tävät, nim. valloitettu-

jen maiden lähempi
liittäminen emämaahan, jo Kustaa Aadolfin

aikana aloitetun hallinnon ja sotalaitoksen uudis-

tuksen täydentäminen sekä raha-asiain järjes-

täminen. Näistä hän ryhtyi vain raha-asiain

parantamiseen, n. s. neljänneksen peruutuksella,

joka päätettiin valtiopäivillä 1655. Sen mu-
kaan piti m. m. kruunulle vaadittaman takai-

sin '/< Kustaa Aadolfin kuoltua lahjoitetuista

ja läänitetyistä tiloi-sta ja poikkeuksetta peruut-

taa n. s. luovuttamattomat tilat eli ne, joiden

tuloja valtio välttämättä tarvitsi menoihinsa. Pe-
ruutuksen toimeenpano uskottiin n. s. peruutus-
kollegiolle, jonka puheenjohtajana toimi suoma-
lainen Herman Fleming. Puolan kasvava heik-

kous houkutteli K:n jo 1655 alkamaan sodan ot-

taaksensa siltä Ruotsin Itämeren-vallalle tarpeelli-

set osat ja estääksensä sitä joutumasta Venäjän
valtaan. Sodan alussa oli Ruotsin menestys lois-

tava ja K. antoi Puolan ylimysten tunnustaa it-

sensä .sen kuninkaaksi. Mutta tässä maassa myö-
hemmin alkanut kansan kapina ja entisten kan-
nattajain luopuminen pakotti K:n vain yrittä-

mään Puolan jakoa sen muitten vihollisten

kan.ssa. Jakoehdotuksissaan hän vaati Ruotsille
Itämeren rannoilla sijaitsevat alueet siten tur-

vatakseen sen valtaa tällä merellä. K. pakotti
aluksi Brandenburgin vaaliruhtinaan Fredrik
Wilhelmin rupeamaan liittolaisekseen ja tunnus-
tamaan hänet Itä-Preussin lääniherraksi. Tä-
män avulla K. voitti vähäi.sellä sotavoimalla vi-

holli.sen lähes kolmivertaisen, lujain varustusten
suojaaman joukon Varsovan taistelussa 1656,
jonka johdosta K:n päällikkömaine levisi ym-
päri Euroupan. Mutta kun puolalaisten sitkeä
vastarinta jatkui ja vaaliruhtinas luopui K:sta,
kävi ruotsalaisten asema Puolassa arveluttavaksi.
Sentähden K. hyökkäsi Tanskaa vastaan, joka
sam. v. oli sodan aloittanut, valloitti Jyllannin
sekä kulki joukkoineen jäätyneitten salmien yli

SjffUandiin, jossa pakotti Tanskan Roeskildenin
rauhaan 1658 saaden siinä Skänen, Hallannin, Ble-
kingen maakunnat, Bornholmin saaren sekä Bo-
husläänin ja Trondhjemin läänin. Ennen rauhaa
hän oli jo toivonut voivansa jakaa Tanskan
Englannin kanssa, mutta ehdotus jäi sikseen, kun

Englannin protektori Cromwell ei siihen suostu-
nut. Jo 1656 Venäjä oli alkanut sodan hyökä-
ten Suomeen ja Liivinmaahan. Huonosti varuste-
tussa maassamme tehtiin miehuullista vastarin-
taa varsinkin Käkisalmessa ja Viipurissa. Vii-

memainitun puolustaja eversti Burmeister voitti

vähän myöhemmin venäläisen joukon Raudun
kirkolla. V. 1657 kokoontuivat maamme edusta-
jat läänittäin ja myönsivät varoja jatkuvaa puo-
lustusta varten. V. 1658 tehtiin jo aselepo Valli-

saaressa, jossa valtakuntain rajat jäivät entisel-

leen. Koska Ruotsin vihollisiin vähitellen oli liit-

tynyt Hollanti, Itävalta ja Brandenburg, aikoi

K. Roeskilden rauhan jälkeen alkaa Saksassa
taistelun, mutta kun vaara tällä taholla ei

näyttänyt vielä uhkaavalta, hyökkäsi hän Tans-
kaan, joka ei K:n vaatimassa määrin suostunut
Ruotsia kannattamaan. K. alkoi piirittää Kööpen-
haminaa, jonka avuksi hollantilainen laivasto

oli rientänyt. Itävaltalaiset ja brandenburgilai-
set ryhtyivät piirittämään ruotsalaisten hallussa

olevia paikkoja Preussissa ja Pommerissa, ryntä-
sivätpä vielä Tanskaankin. Menestyksettä yri-

tettyään valloittaa Kööpenhaminaa helmikuussa
1659 K. lähti Ruotsiin ja kutsui eduskunnan ko-

koon Gööteporiin saadakseen varoja sotaa varten.

Mutta sen kokoonnuttua 1660 kuningas kuoli äk-

kiä ainoastaan muutamia päiviä sairastettuaan.

K. oli 1654 nainut Hedvig Eleonooran Holstein-

Gottorpilaista sukua. [Carlson, ,,Sveriges historie

under konungarne af Pfalziska huset"; Björlin,

,,Carl X Gustaf", L. Weibull, ,,Sveriges historia

intill tjugonde seklet" 5:s osasto.] K. R. M.
5. K. XI (1655-97) hallitsi 1660-97. K. tuli

isänsä Kaarle X:n Kustaan kuollessa hallitsijaksi

neljän vuoden ikäisenä.

Hänen alaikäisenä olles-

saan hallitusta hoitivat

leskikuningatar ja valtion

viisi korkeinta virka-

miestä. K:n kasvatu.sta

laiminlyötiin suuressa mää-
rin varsinkin mitä opilli-

seen sivistykseen tulee.

Siihen olivat syypäänä i

etenkin leskikuningatar ja

hänen kasvattajansa Kris-

ter Horn. Urheilusta ja

sotaharjoituksista hän oli

hyvin huvitettu samaten
kuin hänen poikansa

Kaarle XII. V. 1672 K.
julistettiin täysikäiseksi,

mutta ei alussa paljoa välittänyt hallituksesta.

Sitä johti pääasiallisesti valtiokansleri Maunu
Gabriel de la Gardie, joka jo holhoojahallituk-

.sessa oli ollut päämiehenä. Hallitus oli sentäh-

den yhtä velttoa kuin aikaisemmin. Valtiovaroja

tuhlattiin ja laimeasti johdettua neljänneksen
korjausta ei ajettu paljoakaan tarmokkaammin
kuin holhousaikana. Ulkopolitiikassa de la Gar-
die asetti Ruotsin Ranskan johdettavaksi saadak-
seen siltä apurahoja. Siten Ruotsi Ranskan
liittolaisena joutui Alankomaiden sotaan, jossa

Brandenburgin vaaliruhtinas voitti sen joukot

1675 Fehrbellinin taistelussa. Tanska julisti nyt
myöskin Ruotsille sodan aikoen valloittaa ta-

kaisin Etelä-Ruotsin maakunnat ja hyökkäät
Skäneen. Näiden onnettomuuksien johdosta nuori

Kaarle XI.
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kuningas otti omiin käsiinsä sodan Etelä-Ruot-

sissa käyttäen neuvonantajinaan muutamia koke-
neita sotapäälliköitä. Useissa taisteluissa, joista

Lundin taistelu v:lta 1676 on huomattavin, hän
voitti tanskalaiset ja pakotti heidät Lundin rau-

haan 1679, jossa Ruotsi ei mitään maa-aluetta
kadottanut. Brandenburgille se sam. v. luovutti

pienen osan Ponimeria S:t Germain'iu rauhassa.

K:n neuvonantajaksi jo sodan aikana ruvenneen
Juhana Gyllenstjernan, veljesten Wachtmeisterin
y. m. nuorten lahjakkaiden miesten avulla ohjat-

tiin nyt valtakuntaa. Ensin vaadittiin holhooja-

hallitus tilille' Tukholman valtiopäivillä 1680; eri-

tyinen toimikunta asetettiin tutkimaan sen toi-

mia. Sen jälkeen päättivät säädyt, että peruu-
tusta oli jatkettava entistänsä paljoa perusteel-

lisemmin. Sitä ajamaan asetettiin erityinen pe-

ruutustoimikunta. Tämän uuden peruutuksen
rinnalla piti jatkaa aikaisempaa neljänneksen
korjausta. Lopuksi päätettiin, ettei kuningas
ollut riippuvainen neuvoskunnasta, vaan sai ky-
syä sen mieltä, milloin tahtoi. Niin oli ku-
ningas ennen näitä valtiopäiviä jonkun aikaa
tehnytkin. Tuntuvaksi vahingoksi nuorelle ku-
ninkaalle kuoli sam. v. hänen lahjakkain neuvon-
antajansa Gyllenstjerna. Mutta uudistukset hä-

nen viittaamaansa suuntaan jatkuivat edelleen.

V. 1682 valtiopäivillä kuningas yksin sai lain-

säätämisvallan ja peruutuksen jatkamisen kä-

siinsä. Tämän jälkeen pantiin hyvin laajalle

ulottuva peruutus toimeen, joka saattoi monet
ennen mahtavat ylimyssuvut köyhyyteen, mutta
tuntuvasti paransi rahvaan aineellista tilaa ja

valtion tuloja. Valtiopäivillä 1682 pantiin myös-
kin alkuun ruotujakolaitos, joka muodostui vähi-

tellen sen kautta, että suuret talot, ratsutilat,

suostuivat verovapauden ehdolla ylläpitämään
ratsuväkeä ja pienet, ruoduiksi yhdistettyinä, ve-

ronsa ohella kustantamaan jalka- ja meriväen.
Laivasto uudistettiin myös ja sen pääsatamaksi
tuli Karlskrona. Hallinto saatettiin parempaan
järjestykseen ja kuninkaasta entistä enemmän
riippuvaksi. Uutta maanlakia valmistettiin K:n
aikana, mutta valmiiksi saatiin vain 1686 ilmes-

tynyt kirkkolaki, joka suuresti lisäsi hallitsijan

valtaa kirkon asioissa. Tämän lain tärkein mää-
räys oli lukutaidon edistämistä koskeva. K:n
hallitessa vallinnut pitkä rauhan aika oli elin-

keinoille varsin edullinen. Ennen muita edistyi

metalliteollisuus, jota kuningas erityisesti suosi.

Maanviljelys hyötyi uutisasutuksen ja autiotilain

viljelyksen kautta. Maassamme kasvoi tämän
johdosta väestö tuntuvasti kohoten 1695 lähem-
mäs 500,000 henkeen. Mutta K:n hallituksen

lopussa tulivat vv. 1695-97 ankarat kadot, jotka

suureksi osaksi hävittivät maan varallisuuden

ja vähensivät asukaslukua maassamme vähän
toista sataa tuhatta. Suurella tarmolla K. oli

jälleen luonut hyvän järjestyksen valtakun-

taansa, pannut sotalaitoksen mallikelpoiseen kun-
toon, kukistanut ylimyskunnan ja kohottanut
alemmat säädyt arvoon, osittain varallisuuteen-

kin. Mutta onneksi ei valtakunnalle ollut se

melkein yksinvaltainen hallitustapa, jonka hän
oli saanut aikaan. Sen heikot puolet tulivat jo

ilmi hänen poikansa hallitessa. — K. oli 1680

nainut Ulriika Eleonooran, Tanskan kuninkaan
Fredrik III:n tyttären. [Carlson, „Sveriges his-

toria under konungarne af Pfalziska huset";

Kaarle XII.

Fähraeus, „Karl XI: s personlighet och lifsgär-

ning" ja „Sveriges historia intill tjugonde seklet"

6:s osa.] K. R. M.
6. K. XII (1682-1718), kuninkaana 1697-1718,

edellisen poika, sai huolellisen kasvatuksen ensin
äitinsä Ulriika Eleonoo-
ran, sitten etevien opetta-

jien johdolla. Isänsä kuol-

tua 1697 hän peri 14-vuo-
tiaana kruunun ja sam. v.

säädyt julistivat hänet
täysi-ikäiseksi. Hän osoitti

harrastusta hallitusasioi-

hin alusta alkaen, mutta
myöskin mielivaltaista me-
nettelyä, erottaen esira.

isänsä vanhat neuvonanta-
jat. Sen ohessa hän ku-
lutti aikaansa poikamai-
sissa leikeissä, karhunjali-
deissa y. m., sekä osoitti

suurta anteliaisuutta, tuh-
laten pian isänsä jättämät säästöt. Naapuri-
vallat arvelivat nyt olevan sopivan tilaisuu-

den sodan alkamiseen ja ennen menettämiensä
maiden takaisin saamiseen. Venäjän Pietari I,

Puolan August II ja Tanskan Fredrik IV te-

kivät liiton ja hyökkäsivät Ruotsin maihin.
Siten alkoi Suuri pohjan sota (ks. t.). K. riensi

ensin sotajoukkoineen Tanskaa vastaan, nousi
maihin Sja^llandissa ja pakotti Tanskan Tra-
venthalin rauhaan (1700). Sitten hän meni Itä-

meren yli, kulki Narvaan, jota venäläiset pii-

rittivät, ja voitti heidät (marrask. 20 p. 1700).
Sen enempää venäläisiä ahdistamatta K. meni
Puolaan, voitti August II: n useissa taiste-

luissa ja pakotti Puolan valtiopäiväin valit-

semaan kuninkaaksi Stanislaus Leszczynski'n

(1704), ja kun August pakeni perintömaahansa
Saksiin, seurasi K. häntä sinne sekä pakotti
hänet Altranstädtin rauhassa (1706) luopu-
maan Puolan kruunusta. Sillä välin Venä-
jän tsaari oli valloittanut osan Itämerenmaa-
kunnista ; mutta nyt K. tahtoi kukistaa hänet,

aikoen kulkea itse Moskovaan. Tämä retki ei

onnistunut: kova pakkanen ja ruokavarainpuute
tuhosi matkalla hänen sotajoukkonsa eikä Ma-
zeppa (ks. t.) tuonutkaan hänelle lupaamaansa
apua. Pultavan taistelussa K:n armeia joutui

tappiolle (kesäk. 28 p. 1709) ja kolme päivää
myöhemmin Perevolotsnassa vangiksi. Kuningas
pääsi kuitenkin 400 miehen kanssa pakenemaan
Turkkiin, jossa hän oleskeli Benderissä, kehoit-

taen sulttaania sotaan Venäjää vastaan; kol-

masti se julistettiinkin, mutta K. ei saanut siitä

mitään hyötyä. Kun hän ei lähtenyt pois turk-

kilaisten kehoituksista huolimatta, syntyi kuu-
luisa Benderin kalabaliikki (1713), jonka jäl-

keen K:ea pidettiin Timurtasissa ja Demoti-
kassa. Saatuaan kuulla, että Ruotsissa kokoon-
tuneet säädyt aikoivat pannan toimeen hallitus-

muodon muutoksen, lähti hän vihdoin paluu-

matkalle (1714), ratsastaen Unkarin ja Saksan
kautta ja saapuen marrask. 11 p. Stralsundiin.

Ruotsin valtakunta oli silloin kurjassa tilassa

ja monien vihollisten ahdistamana; Tanska ja

Puola olivat aloittaneet uudelleen sodan, ja

Preussi sekä Hannover olivat liittyneet Ruotsin
vihollisiin, ruveten valloittamaan Ruotsin Sak-
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sassa olevia maita; venäläiset olivat valloitta-

neet koko Suomen (ks. Iso viha); piirite-

tystä Stralsundista K. lähti 1715 Etelä-Ruotsiin,

jossa hän puuhasi retkeä Norjaa vastaan, käyt-

täen neuvonantajanaan paroni Goertziä (ks. t.)-

Tehtyään 1716 onnistumattoman sotaretken

Etelä-Norjaan K. uudelleen hyökkäsi sinne 1718,

mutta kaatui Fredrikshaldia piirittäessään (mar-

rask. 30 p. 1718). Sota taukosi jonkun ajan

kuluttua, mutta Ruotsi oli menettänyt suurvalta-

asemansa; myöskin itsevaltainen kuninkuus lak-

kautettiin. — K. XII on kuuluisimpia Ruot-

sin hallitsijoista ja kauan aikaa hän oli yleisen

ihailun esineenä; runoilijat ja kirjailijat ovat

häntä ylistäneet. Uljuus ja rohkeus, vaatimat-

tomuusi^ tahdonlujuus, tyyneys myötä- ja vastoin-

käymisessä, yksinkertaisuus, jumalanpelko ja si-

veellinen puhtaus ovat tehneet hänestä jälki-

maailman samoin kuin omien sotamiestensä sil-

missä ihaillun sankarin; mutta hän oli myös-

kin välinpitämätön toisten kärsimyksistä sekä

itsepäinen, ja sodillaan hän matkaansaattoi pal-

jon kurjuutta, jota varsinkin tuli Suomen osaksi;

sodillaan hän myös ainakin joudutti Ruotsin

valtiollisen suuruuden häviötä. [K. XII:ta kä-

sittelevä kirjallisuus on sangen runsas; siitä

mainittakoon: Voltaire, „Histoire de Charles

XII"; Nordberg, „K. XII:s historia" (1740);

A. Fryxell, „K. XII"; Beskow, „K. XII, en

minnesbild"; F. F. ja E. Carlson, „Sveriges his-

toria under konungarne af Pfalziska huset" (VI-

VIII osa) ; G. E. Axelson, „Bidrag tili känne-

domen om Sveriges tillständ pä K. XII: s tid";

Hallendorff, „Studier öfver den äldre K. XII

historiografien"; Sjögren, „K. XII"; Hjärne,

„K. XII, omstörtningen i östeuropa 1697-1703".]

K. O. L.

7. K. XIII (1748-1818), Södermanlandin hert-

tua, Aadolf Fredrikin ja Loviisa Ulriikan toinen

poika, siis Kustaa III:

n

nuorempi veli, oli osal-

lisena 1772 v:n vallan-

kumouksessa, johtaen Ski-

nessa tehtävää kapinaa;

laivaston ylipäällikkönä

1788-90 Venäjän sodassa

taisteli urhoollisesti Suur-

saaren meritappelussa

I (1788). Oli syksyllä 1788

myöskin Suomessa ole-

van maa-armeian kor-

keimpana päällikkönä ja

ryhtyi keskusteluihin An-
jalan miesten kanssa,

mutta keskeytti ne pian

ja vangitsi kapinan pää-

johtajat. Kustaa III:n
kuoleman jälkeen K. oli

Kustaa IV: n Aadolfin alaikäisyyden aikana
valtionhoitajana (1792-96), mutta jätti hallitus-

toimet melkein kokonaan suosikkinsa paroni

K. A. Reuterholmin haltuun. Kun Kustaa IV
Aadolf vallankumouksessa 1809 oli menettänyt
kruununsa, tuli K. kuninkaaksi, mutta ollen jo

iäkäs hänen vaikutuksensa ei ollut niinkään suuri

kuin ennen, vaan valtionasiat joutuivat kruunun-
prinssiksi valitulle Kaarle Juhanalle. K. oli ver-

rattain liyvälahjaiuen ja rehellinen, mutta hä-

neltä puuttui kestävyyttä, itsenäisyyttä ja siveel-

Kaarle XIII.

Kaarle XIV.

Iistä vakavuutta. [„Hedvig Elisabeth Charlottaa

Dagbok"; Schinkel-Bergman, ,,Minnen ur Sve-

riges nyare historia"; Tegner, „Frän Tredje

Gustafs dagar"; v. Engeström, „Minnen och

anteckningar".] K- O. L.

8. K. XIV Juhana (1763-1844), alkuperäi-

nen nimi Jean Baptiste Beruadotte,
kotoisin Etelä-Ranskasta

Pau'n kaupungista, jossa

isä oli asianajaja; meni
1780 vapaaehtoisena ar-

meiaan ja oli vallanku-

mouksen alkaessa aliup-

seerina; ylennettiin 1792

luutnantiksi ; kunnostau-

tui vallankumouksen so-

dissa niin, että korotet-

tiin 1794 divisioonaken-

raaliksi; taisteli 1795-96

Jourdan'in armeiassa ja

lähetettiin 1797 Italiaan;

oli 1798 vähän aikaa lä-

hettiläänä Wienissä ja

1799 lyhyen aikaa sota-

ministerinä; Napoleonin
käskystä hän lähti Vendeen kapinaa kukista-

maan (1800-01), korotettiin 1804 marsalkaksi,

hoiti 1804-05 Englannin kuninkaalta vallatun

Hannoverin hallintoa, kunnostautui Austerlitzin

taistelussa (1805), jonka johdosta nimitettiin

1806 Ponte Corvon (Etelä-Italiassa) ruh-

tinaaksi. V. 1806 hän sai voittoja preussilai-

sista, muun muassa Hallen luona, ja pakotti

Bliicherin antautumaan Lyypekissä. K. oli sit-

ten Tilsitin rauhan jälkeen 1807 Pohjois-Sak-

sassa olevan armeian ylipäällikkö ja Wagramin
taistelussa (1809) Saksin joukkojen päällikkö;

mutta joutui Napoleonin epäsuosioon mainituille

joukoille päiväkäskyssä lausumansa kiitoksen

johdosta; meni Pariisiin, mutta otti kuiten-

kin ministerineuvoston pyynnöstä puolustaakseen

Antverpenia englantilaisia vastaan. Kun Ruot-

sin valtiopäivien enemmistö oli valinnut hänet

örebrossa (1810) kruununprinssiksi, lähti hän
Napoleonin suostumuksella Ruotsiin, kääntyen re-

formeeratusta kirkonopista luterilaiseen. Kaarle

XIII otti hänet ottopojakseen, jolloin hän muutti

nimensä Kaarle Juhanaksi. Sen jälkeen hän
johti Ruotsin hallitusasioita; asettui aluksi Napo-

leonin puolelle, mutta liittyi 1812 hänen vihol-

lisiinsa, tehden rauhan Venäjän ja Englannin

kanssa. K. tapasi (elok. 1812) Aleksanteri I:n

Turussa, jossa tehtiin sellainen sopimus, että

Ruotsin tuli saada Norja. Kun vapautussota

Napoleonia vastaan oli alkanut, oli hänellä Poh-

jois-Saksassa olevan armeian ylipäällikkyys; saa-

vutti Grossbeerenin ja Dennewitzin voitot (1813)

;

Leipzigin taistelun jälkeen K. meni Holsteiniin

ja pakotti Tanskan kuninkaan Fredrik VI :n

Kielin rauhassa (1814) vaihtamaan Norjan Ruot-

sin Pommeriin. Kun norjalaiset tarttuivat asei-

siin, pakotti hän heidät 14-päiväisellä sodalla

rauhaan. Tultuaan 1818 kuninkaaksi K. noudatti

rauhallista politiikkaa. Oikeata kansallista hal-

litsijaa hänestä ei voinut tulla jo sen vuoksi,

ettei hän osannut maan kieltä; sitä paitsi hän

oli epäluuloinen ja asettui vastustamaan vapaa-

mielisiä parannuksia; sen vuoksi syntyi tyyty-

mättömyyttä ja vastustusta, jonka johtajina oli-
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vat Crusenstolpe, Anckarsvärd ja L. Hierta. Ta-
loudellisessa ja henkisessä suhteessa hänen hal-

lituksensa oli Euotsille edistymisen aika. [„Cor-
respondance de Bernadotte avec Napoleon 1810-
14"; Schinkel-Bergman (forts. af Alin), „Min-
nen ooh anteckningar" ; Wachtmeister, „Anteck-
ningar och minnen"; Blomberg, „Marskalk Berna-
dotte och hans tid"; F. U. Wrangel, ,,rrän Jean
Bernadottes ungdom"; J. Almön, ,,Ätten Berna-
dotte"; C. Th. Sorensen, „Bernadotte i Norden";
Y. Nielsen, ,,Norges historie efter 1814"; J. E.

Sars, ,,Norges politiske historie 1815-85"; S. Cla-

son, „Sverig,es historia intill tjugonde seklet",

9 osa; O. Sjögren, „Karl Johan och skandina-
viska halfön" ; Schefer, „Bernadotte roi".]

K. O. L.

9. K. XV (1826-72), edellisen pojanpoika, tuli

isänsä Oskar I:n sairauden johdosta 1857 sijais-

hallitsijaksi ja hänen kuol-

tuaan 1859 kuninkaaksi.
Hän oli innokas skandi-

naavisen aatteen suosija,

koettaen saada Skandi-
naavian kolme valtakun-

taa lähempään yhteyteen
toistensa kanssa, ja tah-

toipa hän auttaakkin Tan.s-

kaa 1864 sen sodassa
Preussia vastaan, mutta
kun hänen ministerinsä,

varsinkin L. de Geer ja

Gripenstedt sitä vastusti-

vat, raukesi asia. K. oli

kansanomainen ja suosittu

hallitsija, joka tunnolli-

sesti noudatti perustuslain

määräyksiä. Hänen aikanansa Ruotsin eduskunta-
laitos muutettiin nelijakoisesta kaksikamariseksi

(1866) ja varallisuus kehittyi suuresti; mutta
sotalaitoksessa hän ei saanut aikaan uudistusta,

vaikka hän sitä innokkaasti puuhasi. K. oli lah-

jakas mies, harrasti maalaustaidetta ja esiintyi

runoilijana. [Bääth-Holmberg, ,,Carl XV som
enskild man, konung och konstnär"; De Geer,

„Minnen"; J. Alm6n, „Ätten Bernadotte"; Y.

Nielsen. „Det norske og svenske kongehus fra

1818": Thyselius, „Karl XV".] E. O. L.

Kaarle, saksa l.-r o o m. keisareita.

1. K. IV (1316-78), Böömin kuningas, Juhana
Sokean poika, Luxemburgin sukua, tuli 1346
isänsä jälkeen Böömin hallitsijaksi ja valittiin

sam. v. Saksassa Ludvik Baierilaisen vastakunin-
kaaksi, mutta tunnustettiin vasta 1349 yleisesti

Saksan hallitsijaksi; kruunattiin 1355 Roomassa
keisariksi; julkaisi 1356 kultaisen bullan (ks. t.).

K. harrasti etupäässä perintömaittensa, varsin-

kin Böömin kohottamista aineellisessa ja henki-

sessä suhteessa. Ollen sivistynyt ja kielentaitoi-

nen mies K. edisti tieteitä ja taiteita; perusti

1348 Praagin yliopiston; hankki suvulleen useita

alueita: Ylä-Pfalzin, osia Sleesiasta, Ali-Lausitzin

ja Brandenburgin. K. kirjoitti oman elämäker-

tansa v:een 1346 „Vita Caroli IV" (painettu

Böhmerin julkaisussa ,,Fontes rerum germanica-

rum", I). [Werunsky, „Geschichte Karls IV nnd
seiner Zeit".]

2. K. V (1500-58), Espanjan kuninkaana K. I,

arkkiherttua Filip Kauniin (Kastilian kunin-
kaana 1504-06) ja Aragonian ja Kastilian Jo-

Kaarle XV. ^

hannan poika, peri isänsä kuoltua (1506) Alanko-
maat ja Franche-Comt6n ja tuli äidinisänsä, Fer-
dinand Katolilaisen, kuoltua (1516) Espanjan ja
Napolin, Sisilian sekä Espanjan Ameriikassa ole-

vien alusmaiden hallitsijaksi. Isänsä isän, kei-

sari Maksimilian I:n jälkeen hän sai (1519) Itä-

vallan perintömaat, mutta luovutti ne 1521 vel-

jelleen Ferdinandille. V. 1519 Frankfurtissa toi-

mitetussa keisarinvaalissa K. voitti kilpailijansa

Ranskan Frans I:n ja kruunattiin seur. v. Aache-
nissa. Ryhtyessään hallitsemaan laajaa, monista
erilaisista aineksista kokoonpantua valtakun-
taansa K. oli vain nuorukainen ja sellaisenakin

verrattain kehittymätön, mutta vähitellen hä-

nestä kehittyi sekä etevä valtiomies että taitava

sotapäällikkö. Hänen koko hallitusaikansa kului
sotiin ulkonaisia vihollisia vastaan tai sisällisiin

taisteluihin; niinpä hänen täytyikin alituisesti

olla liikkeellä, voimatta pitkäksi aikaa asettua

niihinkäär monista maistansa hallitusta pitä-

mään. Juuri samoihin aikoihin, jolloin K. astui

hallitukseen, aloitti Martti Luther kirkollisen

uudistusliikkeensä. Jo Wormsin valtiopäivillä

1521 K. asettui Lutherin ajamia uudistuksia vas-

taan, julistaen hänet kannattajineen valtion-

kiroukseen. Vielä samana vuonna puhjennut sota

Frans I:n kanssa esti kuitenkin K:a tarmok-
kaasti toimimasta uskonpuhdistusta vastaan. K:n
ja Frans l:n välillä käytiin neljä eri sotaa

(ks. Frans I), joiden lopullisena tuloksena oli

Milanon joutuminen K:n valtaan, mutta joiden

kautta samalla raukesivat tyhjiin K:n suuret

aikeet muodostaa maailmanvalta, jossa yksi us-

konto olisi vallitsevana. Paitsi Frans I:tä vas-

taan K:n täytyi taistella turkkilaisiakin vas-

taan, jotka uhkasivat hänen veljensä Ferdinan-

din äsken haltuunsa saamia Böömiä ja Unkaria,

sekä käydä Afrikankin puolella sikäläisiä rosvo-

valtioita kurittamassa; ensimäisellä Afrikan ret-

kellään (1535) hänen sanotaan vapauttaneen

20,000 kristittyä orjaa, toinen (1541) epäonnistui.

Sotiensa lomissa K. yritti estää uskonpuhdistusta

leviämästä, mutta yhä uudistuvat ulkonaiset vai-

keudet hänet jälleen pakottivat myönnytyksiin
sisällisten tai.steluiden välttämiseksi. Augsburgin
valtiopäivillä 1530 K. vaati protestantteja pa-

laamaan katoliseen kirkkoon, mutta jo 1532 hä-

nen Niirnbergin uskonrauhassa täytyi sitoutua

toistaiseksi jättämään rauhaan ne ruhtinaat ja

kaupungit, jotka olivat yhtyneet Schmalkaldin

liittoon. Tarmokkaampaan toimintaan K. saat-

toi ryhtyä tehtyään lopullisen rauhan Frans I:n

kanssa 1544. Regensburgin valtiopäivillä 1546

hän julisti Schmalkaldin liiton päämiehet valtion-

kiroukseen. Miihlbergin taistelussa (1547) hän
sitten Saksin herttuan Moritsin avulla voitti ja

sai vangiksi Saksin vaaliruhtinaan Juhana Fied-

rikin, jonka jälkeen Hessenin maakreivi Filip

vapaaehtoisesti antautui. Augsburgin interimissä

1548 annettiin väliaikaisia säädöksiä, jotka sit-

ten piti korvattaman Tridentin kirkolliskokouk-

sessa tehtävillä lopullisilla päätöksillä. Mutta
pian alkoi taas vastuksia kerääntyä K:n tielle.

Hänen valtiosihteerinsä Granvella, joka nautti

hänen rajatonta luottamustaan, kuoli 1550, Sak-
san valtakunnassa alkoi ilmetä tyytymättömyyttä
varsinkin sen johdosta että K. pyrki turvaamaan
keisarinarvoa pojalleen Filipille, ja vihdoin Sak-
sin Morits äkkiarvaamatta luopui hänestä aloit-
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taen yhdessä Ranskan Henrik II :n kanssa sodan

(1552). Morits tosin epäonnistui yrittäessään

saada keisaria vangiksi (Innsbruckissa 1552),

mutta K:n vallan oli tämä kapina murtanut,

ja Passaun välirauhassa (s. v.) ja lopullisesti

Augsburgin uskonrauhassa 1555 luterilaisille

valtiosäädyille tunnustettiin samat oikeudet kuin

katolilaisillekin. V. 1556 K:n oli Ranskalle luo-

vuttaminen Metzin, Toulin ja Verdunin hiippa-

kunnat. Vastoinkäymisten ja taudin murtamana
K. nyt päätti luopua hallituksesta. Jo v:sta 1554

oli hänen ainoa poikansa Filip hallinnut Napolia

ja Milanoa, v:sta 1555 Alankomaita ja Franche-

Comtöta; nyt hän sai 1556 Espanjan kruunun.
Viimemainittuna vuonna K. jätti keisarikunnan

johdon veljelleen Ferdinandille, joka 1558 kruu-

nattiin keisariksi. V:n 1557 alusta K. sitten

kuolemaansa asti asui San Yusten luostarissa

Estremadurassa, sieltäkin kuitenkin edelleen vilk-

kaasti seuraten valtiollisia tapahtumia. [Ranke,

,,Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reforma-
tion"; Baumgarten, ,,Geschichte Karls V";
Armstrong, „The emperor Charles V". V. 1550

K. kirjoitti oman elämäkertansa; 1800-luvun

puolivälissä siitä löydettiin portugalinkielinen

käännös, jonka Kervyn de Lettenhove 1862 jul-

kaisi nimellä .,Commentaires de Charles-Quint".

K:n kirjevaihdon ovat julkaisseet Lanz (1844-46)

ja Gachard (1859).]

3. K. VI Josef Frans (1685-1740), keisari

Leopold I:n nuorempi poika, joutui Espanjan
kruunun tavoittelijana Kaarle II: n. Espanjan vii-

meisen habsburgilaiseu kuninkaan, kuoltua (1700)
osanottajaksi Espanjan perimyssotaan (ks. t.).

Hänet huudettiin Wienissä kuninkaaksi K. III:

n

nimellä, 1703 hän lähti Englantiin ja 1704
englantilais-hollantilainen sotajoukko mukanaan
ensin Lissaboniin ja sieltä Kataloniaan, kesti

1706 kovan piirityksen Barcelonassa ja oleskeli

siellä v:een 1710, jolloin hän liittolaisjoukkojen
saattamana pääsi Madridiin. Mutta kun suurin
osa espanjalaisia kannatti Filip Anjouta, täytyi
K:n jälleen pian liihteä Madridista. V. 1711 hän
palasi Itävaltaan ottaakseen haltuunsa Habsbur-
gien perintömaat veljensä, keisari Joosef I:n
kuoltua; vielä s. v. hänet kruunattiin keisariksi.

Vaikka hänen liittolaisensa 1713 Utrechtissa teki-

vätkin rauhan Ranskan kanssa, tunnustaen Fi-
lipin Espanjan kuninkaaksi, jotteivät sekä Itä-

valta että Espanja olisi joutuneet Habsburgien
käsiin, K. jatkoi sotaa, kunnes 1714 Rastattin
rauhassa oli pakotettuna tyytymään Espanjan
Italiassa oleviin alusmaihin Milanoon, Napoliin
ja Sardiniaan sekä Espanjan Alankomaihin. V.
1716 hän jo joutui uuteen sotaan, tällä kertaa
Turkin kanssa, jonka 1718 täytyi hänelle luo-
vuttaa osia Unkarista, Valakiasta ja Serbiasta,
m. m. Belgrad. Kun Espanja 1717 hyökkäsi
Sardiniaan, sai K. Englannin ja Ranskan avulla
hyökkäyksen torjutuksi; Sardinia annettiin nyt
Savoijille ja K. sai korvaukseksi Sisilian. V.
1735 K:n täytyi, autettuaan August III: ta Puo-
lan perimyssodassa, luovuttaa Napoli ja Sisilia
Espanjan prinssille Kaarlelle, ja 1739, käytyään
uuden sodan Turkkia vastaan, viimemainitulle
suurin osa edelli.sessä rauhassa saatuja maita.
Paljon aikaa ja huolta K. pani saadakseen Euroo-
pan vallat hyväksymään 1713 julkaistun

,
»prag-

maattisen sanktsionin", jossa perustuslaissa

säädettiin, ettei Itävallan maita saanut jakaa ja

että perintöoikeus olisi K:n tyttärillä, jollei hän
jättäisi poikaa jälkeensä; hänen ainoa poikansa
kuolikin v. 1716. Vähitellen K. onnistuikin puu-
hassaan; mutta siitä huolimatta puhkesi Itäval-

lan perimyssota Maria Teresian isänsä kuoltua
noustessa valtaistuimelle.. — K. oli oikeutta rakas-

tava ja monipuolisesti sivistynyt, mutta valtio-

miehenä heikko. Häneen sammui Habsburgien
suku miespuolelta, [v. Radics, ,,Karl VI als

Staats- und Volkswirt"; Landau, „Geschichte
Karls VI als König von Spanien". Arvokkaita
ovat Foscarini'n ,,Arcane memorie, ossia segreta
historia del regno di Carlo VI" (1750).]

4. K. VII Albrekt (1697-1745), Baierin
vaaliruhtinaan Max Emanuelin vanhin poika,

joutui Espanjan perimyssodassa itävaltalaisten

käsiin (1706), sai kasvatuksensa Itävallassa, otti

osaa sotaan Turkkia vastaan ja meni 1722 nai-

misiin keisari Joosef I:n nuoremman tyttären

kanssa, jonka kuitenkin täytyi luopua perimys-
oikeudestaan. Isänsä jälkeen K. 1726 tuli Baie-

rin vaaliruhHnaaksi. Keisari Kaarle VI :n kuol-

tua hän pani vastalauseensa tämän „pragmaat-
tista sanktsionia" vastaan (ks. ed.), teki 1741
liiton Ranskan, Espanjan, Preussin ja Saksin
kanssa Maria Teresiaa vastaan, hyökkäsi Itä-

vallan perintömaihin ja valloitti Praagin, jossa

julistutti itsensä kuninkaaksi; seur. v:na hänet
valittiin keisariksi. Maria Teresian onnistui kui-

tenkin unkarilaisten avulla karkoittaa K:n jou-

kot, jopa vallata Baieri, jonka K. sitten sai hal-

tuunsa vasta Preussin Fredrik II :n uudelleen

ryhdyttyä sotaan Itävaltaa vastaan. [Heigel,

,,Der österreichische Erbfolgestreit und die Kai-
serwahl Karls VII".] K. B:dt.

Kaarle Robert (k. 1342) , Unkarin ku-

ningas, Anjou-suvun napolilaista haaraa, valit-

tiin viimeisen Arpadin sukuisen hallitsijan kuol-

tua (1301) Unkarin kuninkaaksi, ir.utti &ai

vasta pitkällisten valtaistuintaistelujen jälkeen

vallan käsiinsä 1308; hillitsi ylimysten vallatto-

muuden ja kävi useita sotia Valakiaa, Serbiaa

ja Venetsiaa vastaan, jolle hänen täytyi jättää

Dalmatsia; nuoremmalle pojalleen Andreakselle

hän hankki puoli-soksi Napoli'n perijän Johannan,
vanhemmalle Ludvikille oikeuden Puolan kruu-

nuun. J. F.

Kaarle Albert (it. Carlo Alberto) (1798-

1849), Sardinian kuningas, hallitsi v:sta 1831,

Kaarle Emanuelin, Savojin-Carignan'in prinssin

poika, peri 1800 isältään tämän ranskalais-piemon-

telaiset alueet. Kasvatettiin ulkomailla, eli v:sta

1817 Piemontessa ja suosi perustuslaillista ja

kansallista liikettä. Kun hänen sukulaisensa,

Sardinian kuningas Viktor Emanuel I 1821 v:n
kapinan johdosta luopui kruunusta veljensä

Kaarle Feeliksin hyväksi, määrättiin K. Albert

väliaikaisesti hallitusta hoitamaan, jolloin hän
vahvisti (Espanjan 1812 v:n valtiosäännön mu-
kaisen) perustuslain. Kun sitten taantumus Itä-

vallan avulla pääsi voitolle, luopui K. Albert
vallasta ja eleli seur. aikana isänmaastaan kar-

koitettuna ulkomailla. Myöhemmin hän kuiten-

kin sai palata ja nousi Kaarle Feeliksin kuoltua
1831 perintöoikeuden nojalla Sardinian valta-

istuimelle. Hän ei kuitenkaan aluksi täyttänyt
vapaamielisten toiveita, vaan hallitsi itsevaltai-

sesti; hiljaisuudessa hän kuitenkin valmisti tais-
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telua Itävaltaa vastaan vahvistamalla sotajouk-

koaan; hän paransi myös raha- ja oikeuslaitok-

sen. V. 1847 K. Albert avonaisesti yhtyi vapaus-

liikkeeseen, toimitti useita vapaamielisiä paran-

nuksia ja antoi seur. v. maalleen perustuslain.

Lombardian ja Venetsian ryhdyttyä kapinaan K.
Albert julisti sodan Itävaltaa vastaan ja toivoi

kenties aikaansaavansa koko Italian yhdistymi-

sen. Alussa saavuttamastaan menestyksestä hän
sai kunnianimen ,,Italian miekka". Mutta Cus-

tozzan luona K. Albert 1848 kärsi tappion ja teki

aselevon, joten hän pian taas menetti kansansuo-
sionsa. Tosin hän aloitti sodan uudestaan 1849,

mutta nyt hänet voitettiin Novaran taistelussa

perinpohjin. Hankkiakseen maalleen paremmat
rauhanehdot hän itse tappotantereella luopui

kruunusta poikansa Viktor Emanuel II: n hyväksi,

läksi sitten pois maasta Portugaliin ja kuoli

sam. v. [Cappelletti, „Storia di C. A. e del suo

regno".] G. R.

Kaarle August (1768-1810), alkuansa Kris-
tian August, Augustenborgin prinssi, oli

tansk. sotapalveluksessa ja nimitettiin 1804 yli-

päälliköksi Etelä-Norjaan, jossa hänen suopea

käytöksensä ja kuntonsa pian hankki hänelle

yleistä suosiota. Tässä toimessaan hän myöskin
1808 otti osaa sotaan Ruotsia vastaan. Mutta ke-

sällä 1809 hänet valtiopäivillä Adlersparren

vaikutuksesta valittiin Ruotsin kruununperilli-

seksi ja seur. v:n alussa hän saapui Ruotsiin.

Mutta 28 p. toukok. hän Kvidingen kankaalla kat-

sellessaan sotaharjoituksia kaatui hevosen selästä

ja kuoli. K. A:n äkkinäinen kuolema antoi ai-

hetta järjettömiin huhuihin hänen myrkyttämi-
sestänsä, ja nämä synnyttivät Tukholmassa 20 p.

kesäk., kun prinssin hautajaiset tapahtuivat,

roskaväen mellakan, jossa kreivi A. v. Fersen jul-

malla tavalla surmattiin. K. G.

Kaarle August (1757-1828), Saksi-Weimarin
suurherttua, ryhtyi täysikäiseksi tultuaan 1775

hallitsemaan, otti osaa Saksan ruhtinasliiton pe-

rustamiseen 1785, oli Preussin armeian mukana
VV. 1792-93 sotaretkellä Ranskaa vastaan; pelas-

taaksensa valtansa liittyi 1806 Reinin liittoon;

meni Leipzigin tappelun jälkeen 1813 Venäjän
sotapalvelukseen ja johti ven.-saks. osastoa Bel-

giassa; sai Wienin kongressissa alueensa laajen-

netuksi ja suurherttuan arvon (1815); oli Sak-

san ruhtinaista ensimäinen, joka antoi alamai-

silleen valtiosäännön 1816, hallitsi sen ajan oloihin

nähden vapaamielisesti ja suojeli painovapautta.

Suuren maineen K. saavutti tieteiden ja runou-

den suosijana. Hän kutsui Weimariin Goethen,

Wielandin, Schillerin ja Herderin ja teki siten

pienen herttuakuntansa vähäksi aikaa Saksan
henkisen elämän keskuspaikaksi. [,,Brief\vech-

sel des Grossherzogs Karl August mit Goethe";

Duntzer, „Goethe und K. A."] J. F.

Kaarle Edvard (engl. Charles) (1720-88),

engl. kruununvaatija, nuorempi preten-
dentti, kuningas Jaakko II :n pojanpoika ;a

pretendentti Jaakon (III:n) poika, aikoi Rans-

kan laivastolla tulla 1744 Englantiin, jonka ku-

ninkuutta hän tavoitteli ; mutta yritys ei onnis-

tunut. Hän tuli uudelleen 1745 yhdellä laivalla

Skotlantiin, jossa hän sai kannattajia ja huu-

datti isänsä kuninkaaksi, kulki Englantiinkin,

mutta pakotettiin palaamaan ja voitettiin koko-

naan Cullodenin luona 1746, jonka jälkeen hän

pakeni Ranskaan. Siellä hän sai kuninkaalta
vuotuisen apurahan, kunnes Aachenin rauhan
jälkeen 1748 karkoitettiin sieltä, eli loppuikänsä
pääasiallisesti Firenzessä ja Roomassa. [Ewald,

„Life and times of Prince Charles Stuart";

A. Lang, ,,Prince Charles Edward Stuart"; No-
rie, „Life and adventures of Prince Charles Ed-
ward Stuart".] K. O. L.

Kaarle Filip (1601-22), ruots. prinssi, Kaarle
IX: n ja Holsteinin Kristiinan nuorempi poika,

oli Södermanlannin, Neriken ja Vermlannin hert-

tua. Kun Jaakko de la Gardie 1611 oli valloit-

tanut Novgorodin, taivutti hän venäläiset valit-

semaan K. F:n Venäjän tsaariksi, ja 1613 tuli

K. F. Viipuriin, jossa viipyi useampia kuukausia
ja jossa venäläisten kanssa lopullisesti oli ehdoista

sovittava. Mutta sillä välin olivat asiat Venäjällä

jo kääntyneet toisaanne, Mikael Romanov oli va-

littu tsaariksi ja K. F. sai tyhjin toimin palata

kotia. K. F. kuoli jo 1622 ja oli viimeinen ruots.

prinssi, jolla on ollut eri herttuakuntansa.
K. G.

Kaarle Fredrik (1700-39), Holstein-Gottorpin

herttua, herttua Fredrik IV :n ja Kaarle XII:n
vanhemman sisaren Hedvig Sofian poika, sai

kasvatuksensa Ruotsissa, ja Kaarle XII:n kuol-

tua hän tavoitteli Ruotsin kruunua; mutta kun
säädyt valitsivat hänen tätinsä Ulriika Eleonoo-

ran, lähti hän Ruotsista, sai Saksan keisarin avulla

takaisin holsteinilaisen perintömaansa, jonka

Tanska oli anastanut. K. lähti sitten Venäjälle,

jossa tsaari Pietari rupesi kannattamaan hänen
vaatimuksiaan Ruotsin kruunuun, ja Ruotsissa-

kin oli hänellä kannattajia (ks. Holstein i-

lainen puolue). Venäjällä hän meni naimi-

siin Pietarin tyttären Annan kanssa; mutta kun
keisarinna Katariina I oli kuollut (1727), ei hä-

nellä Venäjälläkään ollut enää kannatusta, jonka

vuoksi muutti perintömaahansa, asuen Kielissä.

K. O. L.

Kaarle Henrikinpoika ks. H o r n.

Kaarle Kustaa, „Suomen suuriruhtinas"

(1802-05), Kustaa IV :n Aadolfin ja Fredriika

Dorotea Vilhelmiinan toinen poika; mainittava

vain arvonimensä vuoksi, jota Ruotsin kuninkaat
Kaarle XII: n jälkeen eivät olleet käyttäneet.

Antamalla pojalleen tämän arvonimen oli Kustaa
IV Aadolf vähällä saada aikaan sodan Venäjän
kanssa; Suomessa käydessään hän 1802 lupasi

kasvattaa poikansa Turun akatemiassa. Akatemia
vietti prinssin kuoltua surujuhlan, jossa J. Fr.

Wallenius piti puheen (painettu 1806). E. M-a.

Kaarle MarteH („K. Vasara") (n. 688-741),

frankkil. hovimestari (major domus), Pipin He-
ristalilaisen äpäräpoika. Karolingein sukua, jou-

tui isänsä kuoltua, joka jo oli ollut frankkilais-

valtion yhteisenä hovimestarina, hänen leskensä

Plektrudin vainon alaiseksi, mutta tunnustettiin

717 Austrasian major domukseksi, sai voiton

neustrialaisista, korotti valtaistuimelle Klotar

IV :n ja hänen jälkeensä Theuderik IV :n sekä

tuli 720 koko frankkilaisvaltakunnan hovimes-

tariksi ja sen todelliseksi hallitsijaksi. K. M.
kukisti friisit ja soti saksilaisia, baierilaisia ja

alemanneja vastaan. Frankkilaisen valtakunnan
jälleen voimistuminen K:n aikana oli suureksi

eduksi kristinopin levittämiselle saksalaisten

heimojen keskuudessa. Maurilaiset, jotka olivat

Espanjasta tunkeutuneet Ranskaan, K. M. voitti
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suuressa Poitiers'ii taistelussa 732, siten pelas-

taen kristinopin ja länsimaisen sivistyksen. —
K. M. on myös suuresti vaikuttanut yhteis-

kuntaolojen muodostumiseen. Näihin aikoihin

ylimykset olivat alkaneet jakaa läänejä sotapal-

velukseen velvollisille vasalleilleen, joten alku-

peräinen, yleiseen asevelvollisuuteen perustuva
sotalaitos rappeutui. K. M. jakoi kruunun ja

kirkon tiloja tällaisille ylimyksille, jotka siten

tulivat kruunun vasalleiksi ja alavasalleineen

tästälähin toimittivat sille apua sodassa; täten

oli läänityslaitos muuttunut yksityisestä valtio-

laitokseksi. — K. M. jakoi valtakunnan poikainsa

Karlmannin ja Pippin Pienen (ks. t.) kesken.

G. R.

Kaarlenkronikka, ruots. Karlskröni-
k a n, on ruots. historiallinen riimikronikka, kir-

joitettu pian v:n 1452 jälkeen, johon v:een sen

esitys päättyy. Se kuvailee Ruotsin historian

tapauksia, alkaen v:sta 1389, kuningatar Mar-
gareetan valtaistuimelle noususta, ja käyden laa-

jemmaksi Engelbrektin kapinasta eli v:sta 1434
asti. Sen kirjoittaja on Kaarle Knuutinpojan
harras ystävä ja ihailija ja unionihankkeiden
vastustaja. Teos on laajanlainen, 9,628 säettä

Klemmingin tarkistetussa painoksessa (,,Svenska
Medeltidens Rim-krönikor. II. Nya eller Karls-
krönikan", 1866). Runollisessa suhteessa se on
edelläkävijäänsä „Eerikinkronikkaa" heikompi.
Suomen tapauksista se ei sisällä paljoa muuta
kuin kuvaukset Eerik Puken sotayrityksistä
Engelbrektin kapinan aikana ja Kaarle Knuutin-
pojan hovielämästä Viipurissa. E. G.

Kaarlentarinasto, myös Karolinkilai-
nen tarusto, Kaarle Suureen liittyvä tarina-
ryhmä; Kaarle Suuri, jota keskiajalla pidettiin

Ranskan kansallissankarina, on tullut useiden
eepillisten tuotteiden esineeksi. Hänen elämänsä
päätapahtumat, varsinkin hänen Espanjan-ret-
kensä, tulivat runollisen käsittelyn esineeksi n. s.

ranskalaisissa „Chanson de geste"eissä (vrt.

Ranskan kieli ja kirjallisuus). Rans-
kasta Kaarle S:n tarut ja eepokset levisivät Hol-
lantiin, Englantiin, Skandinaaviaan ja Italiaan,
missä runoilijat, kuten Bojardo ja Ariosto, njitä
käsittelivät laajoissa runoelmissaan. Saksassa
Kaarlentarinastoa on vähemmin viljelty; vanhin
tämänaiheinen saks. runoelma on erään Konra-
din ,,Rolandslied". Ranskalaiset loppusoinnulliset
runoelmat muodostettiin 14:nnellä vuosis. asul-
taan suorasanaisiksi ^-omaaneiksi ja romaani-
sikermiksi, jotka 16-nnella vuosis. lyhennet-
tiin kansankirjoiksi. Samoin syntyivät 15:nnellä
ja 16:nnella vuosis. ranskalaisten ja alankomaa-
laisten lähteiden mukaan saksalaiseen Kaarien-
tarustoon kuuluvat kertomukset „Loher und
Mailer", „Die vier Haimonskinder", „Fierabras",
y. m. Uudenajan kirjallisuudessa K. S:n tarinat
taas elpyvät romantikkojen teoksissa. [G. Paris,
„Historie po6tique de Charlemagne" (1865);
P. Meyer, „Recherches sur T^pop^e frangaise"
(1867) ; Gautier, „Les 6pop6es frangaises" I

(1878) ; Rauschen u. Loersch, „Die Legende Karls
d. Grossen im 11 u. 12 Jahrh." (1890).] J. B-l.
Kaarle Pietari Ulrik, Holstein-Gottorpin

herttua. Venäjän keisarina Pietari III (ks. t.).

Kaarleporin kreivikunta syntyi 1652, kun
kuningatar Kristiina antoi Klas Tottille Uuden-
kaarlepyyu (eli Kaarleborgin) kaupungin ja pitä-

jän sekä Lapuan pitäjän kreivikunnaksi. V. 1653
kuningatar salli, että Tott saisi kreivikuntaansa
yhdistää 154 perintötaloaan Vöyrin, Lapuan ja
Ilmajoen pitäjissä. V. 1654 kreivikunta käsitti

336 ^24 kokonaisveron taloa. V. 1661 oli siinä taas
322 7s taloa. Kaarle XI: n peruutuksella tämä
alue joutui kruunulle takaisin. [E. W. Bergman,
,,Nägra blad ur Carleborgs grefskaps historia"
(Ruots. kirj. seur. „rörhandl. o. upps." 1894).]

K. R. M.
Kaarlepyy, suom. Kokkola (ks. t.), erotet-

tiin 1467 Pietarsaaresta eri pitäjäksi ja sai ni-

mensä kuningas Kaarle Knuutinpojan mukaan,
joka kansan kertomuksen mukaan silloin itse

kävikin siellä. Kustaa II Aadolfin aikana, kun
perustettiin kaupungit „Gamla Karleby" (Kok-
kola) ja „Ny Karleby" (Uuskaarlepyy) , tuli edel-

linen nimi mainitun pitäjän nimeksi. K. G.

Kaarle TJlfinpoika ks. S p a r r e.

Kaarlo ks. Kaarle.
Kaarna, kasvit., puumaisilla kasveilla niiden

kuoriosien yhteisnimitys, jotka korkkikerroksien
muodostuessa niiden sisäpuolelle eristyvät kasvin
muista solukoista, kuivuvat ja vähitellen kari-

sevat pois. Varren paksutessa k. murtuu kulle-

kin lajille tunnusmerkillisesti. J. A. W.
Kaarnaeläin 1. Stellerin merilehmä

(Rhytina Stelleri), sukupuuttoon hävitetty, iso,

7-8 m pitkä, sireenieläinten lahkoon luettava
nisäkäs, jonka haaksirikkoutuneet Bering ja

Steller ensimäisinä tapasivat 1741 Beringin-
meressä. K. oli rauhallinen, turvaton kasvin-
syöjä, jolla ei ollut hampaita, vaan sen sijaan
tiheäharjuiset sarveislevyt ja karvaton, röyheää
kaarnaa muistuttava, paksu iho (orvaskesi). Se
eli laumoittain Beringin-saaren ja läheisen Ku-
parisaaren rannoilla, missä matalassa vedessä
kasvava leväkasvillisuus oli sille laitumena. Jo
27 vuotta sen jälkeen kuin se oli keksitty, eli

1768, se oli hävitetty sukupuuttoon. Eräs tämän
eläimen luuranko on „Bonsdorffin museossa" Hel-
singin yliopistossa. K. M. L.

Kaarnakuoriaiset (Thoinicidce), kovakuoriais-
heimo alalahkossa Rhynchopliori. Pieniä hyön-
teisiä, jotka ovat sukua kärsäkkäille. Ruumis
lyhyt, harvoin yli 5 mm, tasapaksu ja liereä

tai soikea; pää litteä, ylhäältä katsottuna mil-

tei näkymätön. Kärsä lyhyt. Tuntosarvet usein
selvästi taitteiset; niiden päässä aina pieni nive-

likäs nuija. Useilla lajeilla on peitinsiipien

kärkiosassa syvennys, jonka reunoilla on eri

lajeille ominaisia piikkejä tai hampaita. Tou-
kat raajattomia, usein käyristyneitä. Elävät sa-

moin kuin täysimuotoisetkin hyönteiset puiden,
etenkin havupuiden kaarnan ja itse puun vä-

lissä olevassa ravintorikkaassa jälsikerroksessa,

toisinaan itse rungossa. Naaras kaivaa taval-

lisesti ensiksi pääkäytävän ja asettaa munansa
sen reunoille. Niistä kouriutuvat toukat alkavat
syödä itsellensä käytäviä kukin omalle taholleen.

Toukan vähitellen kasvaessa laajenevat syrjä-

käytävät ulospäin. Näiden päähän tehdään väl-

jempi kammio, johon toukat koteloituvat. Kulla-
kin lajilla on oma käytäväkuvionsa. — Useat
lajit tekevät puille vahinkoa, ne kun esiintyvät
tavattoman suurin joukoin. Voivat joskus aikaan-
saada ison puun kuivumisenkin. Tavalli-sesti ne
kuitenkin ahdistavat ennestään vioittuneita puita.

Suomessa 44 lajia. „K i r j a n p a i n a j a" (To-
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micus typographus) on yleisimpiä ja vahingol-
lisimpia. Elää havupuissa, etenkin kuusessa.
..Pikakirjoittaja" (T. stenographus) on
suurin. Elää männyssä. Eylurgus piniperda elää

toukkana sekä kuolleiden että nuorten elävien

mäntyjen kaarnan alla. Täysimuotoinen eläin

kaivaa käytävän puun latvaan, rungon keskus-
taan saakka ja alkaa sitten kohota ylös puuta
myöten. Tuulessa latva taittuu usein reiän koh-
dalta. Anisandrus dispar elää lehtipuissa ja esiin-

tyy joskus omenapuissa kaivaen pitkittäisiä käy-
täviä keskelle oksaa. U. S-s.

Kaarne ks. Korppi.
Kaarnesaari, pieni saari Sortavalan saaris-

tossa, jonka rannassa on luonnonkauneudestaan
tunnettu jyrkkä- ja korkeaseinäinen kallionhal-

keama. K. E. E.
Kaaresta ks. O r a n i e n b a u m.
Kaarti (ransk. ja ruots. garde), vahti, hal-

litsijan henkivartio; sittemmin armeian valio-

joukkojen osasto, joka majoitettiin ruhtinaan
asunnon läheisyyteen hänen turvakseen. Jo
Aleksanteri Suurella oli kaarti, johon kuului
kaksi luokkaa. Alemman luokan muodostivat
aseenkantajat, joiden huolena oli hallitsijan

asunnon tai teltan vartioiminen. Ylemmän luo-

kan muodostivat hallitsijan metsästys- ja pöytä-
toverit, joista samalla kehitettiin sotapäälliköitä.

Kserkseen kaartiin kuului Herodotoksen tiedon-

annon mukaan 12,000 ratsumiestä ja 10,000

jalkamiestä. Eoomalaisilla oli pretoriaanein
kaarti, joka oli jaettu 9 kohorttiin. Myöhemmin
mainitaan skottilaiset kaartit, s. o. ne
palkkajoukot, joita Ranskan kuninkaat Ludvik
XI. Frans I, Ludvik XIV y. m. ylläpitivät lähim-

pänä henkivartiostonaan ; samanlaisia olivat myös
sveitsiläiskaartit. Ludvik XIV :llä oli

lisäksi kotikaartia 4 komppaniaa, joista yhden
muodostivat n. s. musketöörit. Fredrik
Wilhelm I:n potsdamilaiskaarti oli kuu-
luisa miesten tavattomasta pituudesta. Napo-
leonin aikana oli vanha kaarti (aikaisem-

min asetetut 3 krenatöörirykmenttiä ja 2 jää-

kärirykmenttiä) sekä nuori kaarti, järjes-

tetty 1812 (15 rykmenttiä). Nuoren kaartin
parhaat soturit saivat kunnian täyttää vanhan
kaartin aukot. Napoleon III muodosti kaikki
kaartijoukot yhdeksi kaartikunnaksi, joka kui-

tenkin 1871 lakkasi. — Saksassa ja Venäjällä
on vielä kaartijoukkoja (ks. Venäjä).
Englannissa on ainoastaan yksityisiä kaartin-

rykmenttejä. Itävalta-Unkarissa ei ole varsinai-

sia kaartinjoukkoja, mutta siellä on säilytetty

muutamia pienehköjä kaartinosastoja, joiden teh-

tävänä on palvella hovissa, kuten arsieerihenki-

vartioväki, unkarilainen henkivartioväki, henki-

drabantit j. n. e. — Kaartien joukossa voi-

daan vielä mainita kansalliskaartit, esim.

Ranskan kansalliskaarti v:lta 1789, porvari s-

kaartit y. m., jotka kuitenkin ovat ulkopuo-

lella varsinaisen harjoitetun sotaväen, vrt. K a a r-

t i n p a t a 1 j o o n a. M. v. E.

Kaartilainen (ks. Kaarti), sotilas, joka pal-

velee henkivartioväen joukoissa, kaartissa.

Kaartinpataljoona. Kaartinpataljoonan ni-

mellä tarkoitetaan Suomessa tavallisesti ainoata
suomalaista kaartijoukkoa, joka on ollut ole-

massa, s. o. Henkivartioväen 3:tta Suomen
tarkk'ampujapataljonaa, joka kuului Kaartin

tarkk'ampujaprikaatiin, missä paitsi sitä oli

3 venäläistä kaartin tarkk'ampujapataljoonaa.
Keisari Aleksanteri I allekirjoitti syyskuun 18 p.

1812 käskykirjeen, jonka mukaan Suomessa, joka
v:sta 1809 alkaen oli ollut vapautettu ylläpitä-

mästä sotaväkeä, oli perustettava kolmirykment-
tinen nostoväki. V. 1817 lähetettiin äsken muo-
dostetun 3:nnen rykmentin l:stä pataljoonasta
150-miehinen komennus Luolajan kentälle lä-

helle Hämeenlinnaa tarkoituksella muodostaa
harjoituskomennuskunta Suomen sota-

väkeä varten. Seur. v. muodostettiin tästä ko-
mennuskunnasta Helsingin opetuspatal-
Joona, joka kuitenkin vasta 1842 muutti
asuntonsa Helsinkiin äsken rakennettuihin uusiin
kasarmeihinsa. V. 1827 pataljoona sai nimen
Suomen opetustark k'a mpujapatal-
j o o n a ja sen miesluku lisättiin 300:sta 500:aan.
V. 1829 heinäkuun 27 p. tarkasti pataljoonaa
keisari Nikolai I, joka erityisen suosion mer-
kiksi kohotti sen nuoren kaartin arvo-
luokkaan ja antoi sille nimen Henkivartio-
väen Suomen tark k'a mpuj apatal-
Joona. V. 1831 lähetettiin pataljoona sota-

tanterelle ottamaan osaa Puolan kapinan kukis-
tamiseen. Pataljoona otti m. m. osaa Varsovan
valloitukseen; koleraan kuoli paljon väkeä. V.
1831 pataljoona sai Pyhän Yrjön ritarikunnan
lipun ja palasi Helsinkiin huhtikuussa 1832.

V. 1845 nimitettiin H. K. K. Aleksanteri Alek-
sandrovits pataljoonan päälliköksi ja kirjoitet-

tiin l:een komppaniaan, joka sai nimen Hänen
Korkeutensa komppania. V. 1848 kirjoitettiin

perintöruhtinas, suuriruhtinas Aleksanteri Niko-
lajevits — sittemmin keisari Aleksanteri II

pataljoonan kirjoihin. V. 1849 pataljoona taas
oli sotaretkellä sekä viipyi 3 viikkoa Brest-

Litovskin linnoituksessa, missä punatauti kovin
vaivasi miehistöä. Syyskuussa 1854 pataljoona
sai taas käskyn marssia valtakunnan länsirajalle

ja asetettiin talvimajoihin Rakiskin kauppa-
laan Kovnon kuvernementtiin, jossa lavantauti

tappoi suuren osan miehistöstä. Vv. 1854-56

lavantautiin kuolleiden luku nousi 636:een mie-

heen. V. 1877 pataljoona otti osaa Turkin sotaan.

Lokakuun 2 p. se kulki Tonavan yli ja otti loka-

kuun 24 p. osaa ryntäykseen Gorni Dubniakia
vastaan, jossa tappelussa haavoittui 5 upseeria

ja 87 tarkk'ampujaa sekä kuoli 24 tarkk'ampu-
jaa. Joulukuun 28 p. alkoi marssi Balkanin
vuorten yli. Rauhan synnyttyä pataljoona palasi

takaisin Pietariin 7 p. toukokuuta 1878 ja tar-

kastettiin samana päivänä, sekä kohotettiin nyt
vanhan kaartin arvoon. Tähän saakka
pataljoonan miespuute oli tullut täytetyksi vär-

väyksellä. V:sta 1881 muodostettiin pataljoona,

niinkuin äsken muodostetut Suomen pataljoonat,

v:n 1879 asevelvollisuuslain mukaan ja täyden-
nettiin sen jälkeen asevelvollisilla. Kun Suomen
sotaväki 1901 lakkautettiin, jäi kaartinpataljoona
olemaan, kunnes se myös kenraalikuvernööri Obo-
lenskijn aloitteesta lakkautettiin 1905. [G. A. Gri-

penberg, ,,Lifgardets tredje Finska skarpskytte-

bataljon 1812-1905".] M. v. E.

Kaas [kös], kahden tanskalaisen aatelissuvun,

Sparre-Kaasin ja Mur-Kaasin nimi. Sparre-

Kaasin sukua oli valtiomies Niels K. (1534-

94), joka opiskeltuaan ulkomailla, m. m. Wit-
tenbergissä, sai 1560 paikan kansliassa sekä johti
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seitsenvuotisen pohjoismaisen sodan aikana

(1563-70) sitä osastoa, joka jäi Kööpenhaminaan.

K. otti osaa rauhanneuvotteluihin 1568-69 Ro-

skildessa ja Ulfsbäckin luona ja 1570 Stetti-

nissä sekä 1572 Brömsebron kokoukseen; hoiti

v:sta 1571 kanslerinvirkaa, mutta nimitettiin

vasta 1573 todelliseksi kansleriksi; otti osaa

slesvigiläist«n lääninriitaisuuksien selvittämiseen

1580-82. Fredrik II: n kuoltua (1588) K. tuli

Kristian IV: n holhoojahallituksen puheenjohta-

jaksi. K. oli oppinut mies ja suojeli varsinkin

Tyko Brahea ja A. S. Vedeliä; toimitutti julki-

suuteen tarkastetun painoksen teoksesta „Jydske

lov" (1590K E. M-a.

Eaase 1. kaaso, morsiamen pukija.

Kaasmarkun verkatehdas (omist. K a r 1 s-

marks Fabriks A. B.; pääoma 245,000 mk.)

sijaitsee Ulvilan pitäjässä, Kokemäenjoen oi-

keanpuoleisessa lisäjoessa. Harjunpäänjoessa ole-

van Kaasmarkun kosken (putouskorkeus 3,? m, n.

100 hevosv.) varrella. Maantie Poriin tai Friita-

lan pysäkille. — Perustettu 1863; harjoitti en-

sin yksinomaan villankehruuta, laajennettiin 1875

kutomolla ja värjäyslaitoksella; valmistusarvo

(kankaita, huopapeitteitä ja lankaa) 450,000 mk
(1909). Työmiehiä 116 (1909); heillä on sairas-

rahasto (12,500 mk) sekä pieni kirjasto.

E. E. K.

Kaasu. 1. Aine, jolla ei ole — kuten jäh-

meillä ja nestemäisillä — määrättyä tilavuutta.

Kaasu täyttää täydellisesti kuinka suuren ja

minkämuotoisen astian tahansa ja painaa astian

seiniä vastaan, koska se pyrkii laajenemaan.

Ahtaammassa merkityksessä tarkoitetaan kaa-

suilla sellaisia aineita, jotka tavallisessa läm-

mössä pysyvät 1 atmosfäärin tai jonkunverran
suuremmassakin paineessa kaasumaisina, eivät

siis tiivisty nesteiksi ; tällaisia ovat esim. vety,

happi, typpi ja hiilihappo. Aineet, jotka taval-

lisissa olosuhteissa ovat jähmeitä tai nestemäisiä,

voivat alhaisemmassa paineessa tai korkeam-
massa lämmössä muuttua kaasumaisiksi; niiden

sanotaan silloin muuttuvan höyryksi (esim.

vesi-, alkoholi- ja eetterihöyry) . Andrewsin ehdo-

tuksen mukaan sanotaan kaasumaista ainetta

höyryksi, jos sen lämpötila on kriitillistä lämpö-
tilaa (ks. alempana) alempi, muuten kaasuksi.
Tämän määrityksen mukaan voidaan höyry muut-
taa nesteeksi ainoastaan kokoonpuristamalla,
kaasua sitä vastoin ei. Vielä joku aika sitten

nimitettiin eräitä kaasuja permanentti-
siksi, koska niitä ei voitu muuttaa nestemäi-
seen olotilaan. Kun kuitenkin myöhemmin kek-
sittiin aparaatteja, joissa kaasuja voitiin ko-
vasti puristaa kokoon ja samalla kovasti jäh-

dyttää, saatiin v:een 1908 mennessä kaikki muut
kaasut tiivistetyksi paitsi helium. — Kun jo-

honkin astiaan .suljetun kaasun tilavuus v vaihte-

lee, muuttuu silloin myöskin kaasun paine p;
jos lämpötila pysyy tällöin muuttumattomana,
voidaan paineen ja tilavuuden keskinäinen suhde
ilmaista yhtälöllä pv-pr,Vo, jossa yhtälössä ;)„ ja

Vo ilmoittavat kaasun painetta ja tilavuutta alku-
peräisissä olosuhteissa. Tämän lain esitti 1662
engl. Robert Boyle sekä jonkun verran myö-
hemmin ransk. E. Mariotte, ja nimitetään s-tä

tavallisesti B o y 1 e-M a r i o 1 1 e n laiksi. Jos
paineen vaihdellessa myöskin kaasun lämpötila
muuttuu, seuraa kaasu Gay-Lussacin lakia,

joka sisältyy yhtälöön pv = po t'o ^ ; tässä ovat

T ja To absoluuttisesta 0-pisteestä laskettuja

lämpötiloja (siis Celsius-asteet lisättyinä 273:11a).

Ylläolevat lait soveltuvat aivan tarkkaan vain
ideaalisille kaasuille; todellisuudessa

havaitaan pikku poikkeuksia, joita ei kuiten-

kaan tarvitse ottaa lukuun. Kun kaasut lähe-

nevät tiivistymistilaausa, tulee poikkeus suurem-
maksi. — Boyle-Mariotten ja Gay-Lussacin la-

keja sekä Avogadron lakia (ks. t.) nimite-

tään yhteensä kaasulaeiksi. Ne kaikki

kolme voidaan esittää yhtälöllä pv = 0,osis-j. T;

tässä ilmoittaa m tutkittavan kaasun paljoutta

grammoissa, p painetta (atmosfääreissä), v tila-

vuutta litroissa, M kaasumaisen aineen molekyli-

painoa ja T absoluuttista lämpötilaa. Yksi
grammamolekyli (m = M) mitä kaasua tahansa
on siis 0°C ja 1 ilmakehän paineessa tila-

vuudeltaan 22, S2 litraa. — Kaasujen ominais-

paino ilmoitetaan tavallisesti vertaamalla kaa-

sun painavuutta ilman painoon. — Jos kaksi eri

kaasuilla täytettyä astiaa tulee toistensa yhteyteen,

diffundeeraavat kaasut toisiinsa, kun-
nes ne ovat tasa-aineisesti sekoittuneita. Kaasu-
seokset seuraavat D a 1 1 o n i n lakia (1802),

jonka mukaan kaasun paine on riippumaton siitä,

täyttääkö se yksin astian vai onko se sekoittu-

neena toiseen kaasuun ; paine astian seiniä vas-

taan on siis — jos astiassa on eri kaasuja —
summa noiden eri kaasujen paineista 1. n. s.

partsiaalipaineista. — Kaasut liukenevat

1. absorbeerautuvat nesteisiin, toiset enemmän, toi-

set vähemmän (ks. Absorptsioni). Kaasut voi-

vat tiivistyä jähmeiden kappaleiden pinnoille (ks.

Adsorptsioni). — N. s. van der Waal-

s i n yhtälö (p +-^) (v—i) = ET esittää täy-

dellisemmin kuin yhtälö pv = 0,08i8 — T paineen,

tilavuuden ja lämpötilan välisen suhteen; van
d. W:n yhtälössä R konstantti on sama kuin
T-.n koeffisientti tässä toisessa yhtälössä; o ja

b ovat kullekin kaasulle kuuluvia ominaisia

konstantteja; termin —^ voidaan selittää esittä-

vän kaasumolekylien välistä vetovoimaa, jonka
havaitsivat kokeissaan Joule ja W. Thomson
(1852); he näyttivät, että kaasu jäähtyy laaje-

tessaan, vaikkei silloin tulisi toimitetuksi ulko-

naista työtäkään (tähän jähtymiseen perustu-

vat esim. nykyiset nestemäisen ilman valmistus-

menetelmät). Van der Waalsin yhtälö soveltuu

myöskin kaasujen kondenseerauksen selittämi-

seen. Määrätyn lämpötilan, n. s. kriitilli-
sen temperatuurin yläpuolella ei eri ai-

neita voida tiivistää nesteeksi eikä jähmeäksi,

vaan ne pysyvät kaasumaisina olipa paine kuinka
suuri tahansa. — N. s. kineettinen kaasu-
teoria selvittää paljon kaasujen fysikaalisia

ominaisuuksia. Tämä teoria olettaa, että kaasut
ovat kokoonpantuja yhtäläisistä, pienen pienistä

osasista (molekyleista), jotka alati liikkuvat.

Molekylien liike tulee kuitenkin häirityksi, kun
ne kohtaavat toisiaan. Tavallisesti oletetaan kaa-

sun molekylien olevan kimmoisia, pallomaisia

hiukkasia. Kaasun paineen astian seiniä vastaan
selitetään johtuvan molekylien sysäyksistä. —
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Kineettisen kaasuteorian ensi perusteet esitti jo

D. Bernoulli 1738, mutta tämän opin varsinai-

nen luoja ja selittäjä oli Clausius (1857), ja sitä

kehittivät sittemmin fyysikot Maxwell ja Boltz-

mann.
2. Tekniikassa ja jokapäiväisessä elämässä kaa-

sulla tarkoitetaan tavallisesti palavia kaa-
suja sekä kaasumaisia palamistuloksia 1.

polttokaasuj a. Kaikkien tavallisten poltto-

aineiden palaessa kehittyy aineista ensin kaasuja,

jotka palavat ja synnyttävät silloin liekin. Niin
on laita esim. puun, lamppuöljyn ja kynttilän

palaessa. Usein valmistetaankin tekniikassa kiin-

teistä tai nestemäisistä polttoaineista ensin kaa-

suja, jotka sitten erikseen poltetaan (esim puusta,

kivihiilestä y. m.). — Valmiiksi muodostuneita
palavia kaasuja tavataan joskus luonnossa. Esim.
Ameriikassa virtaa useissa seuduissa maan si-

sältä palavaa luonnonkaasua, jota käyte-

tään paljon huoneiden ja höyrypannujen lämmi-
tykseen sekä kaasumoottoreissa. Kivihiilikaivok-

sissa on usein palavaa kaivoskaasua, joka
on erittäin haitallista sen aiheuttamien kaasu-

räjähdysten vuoksi. — Laajimmin käytettyjä

kaasuja valmistetaan tekniikassa eräistä jäh-

meistä polttoaineista kuivatislauksen
kautta. Suurin käytäntö on kivihiilistä saata-

valla valokaasulla, jota jokapäiväisessä

elämässä nimitetään tavallisesti vain yksinker-

taisesti „kaasuksi". Valokaasun valmistukseen

käytetään sopivia, runsaasti kaasua kehittäviä

kivihiililajeja ja sitä käytetään etupäässä valais-

tukseen ; koksikaasun nimisenä sitä käyte-

tään ruuanlaitossa, huoneiden lämmitykseen ja

kaasumoottoreissa. Kuumennukseen käytetty

kaasu on tavallisesti halvempihintaista. — Teol-

lisuudessa valmistetaan suuret määrät n. s. g e n e-

raattorikaasuja. Niitä synnytetään eri-

koisissa n. s. generaattoreissa kivihiiliä

tai puuta kaasuttamalla. Generaattorikaasuja

ovat varsinainen generaattorikaasu, puolivesi-

kaasu ja vesikaasu. Varsinaista gene-
raattorikaasua 1. n. s. s i e m e n s-k a a-

s u a valmistetaan bituminöösisistä, usein jok-

seenkin kosteista polttoaineista; sitä käytetään
metallurgisten uunien, lasiuunien, tiiliuunien,

höyrypannujen y. m. kuumentamiseen. Siemens-

kaasu sisältää pääasiassa hiilioksidia ja typpeä.

Puolivesikaasua valmistetaan bituminöö-

sisistä tai jo hiiltyneistä polttoaineista, antr.i-

siitista ja koksista, jotka ovat jonkunverran
kosteita. Sitä käytetään yleensä samaan tarkoi-

tukseen kuin siemens-kaasuakin ja nimitetään

usein d o w s o n-k a a s u k s i, v o i m a k a a-

suksi ja imukaasuksi. Puolivesikaasussa

on pääasiallisesti hiilioksidia, vetyä ja typpeä.

Viime aikoina on alettu valmistaa puolivesikaa-

sua myöskin ruunihiilestä ja turpeesta (r u u n i-

hiili- ja turvekaasu). Vesikaasua
valmistetaan yleensä vain koksista ja sitä käyte-

tään korkeamman kuumuuden synnyttämiseen
(juottamisessa, hitsauksessa y. m.). Vesikaasu on
pääasiallisesti vedyn ja hiilioksidin seosta. N. s.

k a r b u r e e r a 1 1 u a vesikaasua, s. o. eri-

koisten haihtuvien öljyjen höyryillä sekoitettua

vesikaasua käytetään myöskin valaistukseen. —
Tekniikassa ja jokapäiväisessä elämässä käytet-

tävistä kaasuista mainittakoon vielä asety-
leeni (ks. t.), öljykaasu (ks. t.) sekä k o k-

siuunikaasu, jota saadaan koksia valmistet-

taessa. Masuunikaasua saadaan takkirau-

taa valmistettaessa. Se on samantapaista kuin
varsinainen generaattorikaasu, mutta laadultaan
huonompaa. 8. V. H.

Kaasueetteri, gasoliini, neste, jota saadaan
vuoriöljystä tislaamalla ja joka on kokoonpantu
erittäin helposti haihtuvista ja syttyvistä hiili-

vedyistä, pentaanista ja heksaanista. Om.-p. O.gs-

0,67, kiehumap. 40 :n ja 80° :n välillä. K:n ja il-

man seosta, n. s. gasoliini-, k.-, ilma-, benoidi-

kaasua poltetaan valaistuskaasuna. Edv. Hj.

Kaasuhehkuvalo ks. H e h k u v a 1 o.

Kaasuhella ks. K a a s u k e i 1 1 i ö.

Kaasuhiili, retorttihiili, retortti-
grafiitti, kaasulaitosten kuumennus retorttien

sisäpinnalle syntyvä hiilikerros, joka on hyvin
tiivistä, miltei metallikiiltoista, vaikeasti sytty-

vää; sitä käytetään hiilideegelien valmistuk-

seen, galvaanisiin sähköelementteihin, sähkövalo-

kaarilamppujen hiiliksi. — Kaasuhiiliksi
voidaan myös tietysti nimittää sellaisia kivi-
hiililajeja, joita voidaan edullisesti käyt-

tää valokaasun valmistamiseen. 8. V. H.

Kaasujohto ks. Valokaasu.
Kaasukalkki, kalkki, jota on käytetty valo-

kaasun puhdistamiseen; sisältää paitsi kalsium-

hydraattia ja -karbonaattia, kalsiumin rikkiyh-

distyksiä. Sitä käytetään nahkateollisuudessa

karvojen irroittamiseen nahasta, sekä lannoitus-

aineena. Edv. Hj.

Kaasukamiini 1. k a a s u-u uni, valokaasulla

lämmitettävä kamiini; polttimena käytetään ta-

vallisesti Bunsenin poltinta (ks. K a a s u k <• i t-

tiö), jonka liekki kuumentaa pellistä t. m. s.

valmistettua vyötä. Myöskin on olemassa toi-

senlaisia kaasukamiineja, esim. sellaisia, joiden

poltin on siivilämäinen.

Kaasukangas (ransk. gaze) ks. Lintu-
niisikangas.
Kaasukeittiö, kaasuhella, keittiölaitin,

jossa kaasuliekkiä käytetään kuumennukseen.
K: itä käytetään nykyään yleisesti kaikkialla

suurkaupungeissa, missä muut polttoaineet ovat

kalliita. K:ssä käytetään samaa menettelyä kuin

n. s. Bunsenin lampuissa (ks. t.), s. o. kaasu sekoi-

tetaan ilman kanssa ennen sytyttämiskohtaa, joten

se saadaan palamaan sinertävällä, nokeamatto-

malla liekillä. K:llä on monia etuja tavallisiin

keittiöihin nähden; sillä saadaan nopea kuumen-
nus ja vältetään paljon tavallisten uunien ai-

heuttamaa vaivaa ja huolta. 8. V. H.

Kaasukello ks. Valokaasu.
Kaasukierteet ovat putkiyhdistyksissä käy-

tettyjä ruuvikierteitä.

Kaasukone 1. kaasumoottori, voimakone,

jossa polttoaineena käytetään jotakin kaasua,

ks. Polttomoottori.
Kaasukylpy ks. Kylvyt.
Kaasulähteet ks. F u m a r o 1 i t.

Kaasulämmitys ks. Kaasukamiini ja

L ä m m i t y s 1 a i t o k s e t.

Kaasumittari, koje, joka ilmaisee jossakin

ajassa sen läpi kulkeneen kaasumäärän; käyte-

tään etupäässä asunnoissa y. m. poltetun valokaa-

sun (ks. t.) määrän mittaamiseen. K:eita on

n. s. „märkiä" ja ,,kuivia". Märän k:n peri-

aatteen esittiiä kuva 1. Ulkopuolisen, runsaasti

puolilleen vedellä täytetyn, silinterinmuotoisen



1687 Kaasumyrkytys—Kaasuöljy 1688

levyastian sisällä on kierrettävä toinen, samoin
silinterinmuotoinen levyrumpu, joka väliseinillä

on jaettu neljään osas-

toon A, B, C ja D, va-

rustetut kukin kahdella

aukolla a ja o', 5 ja 6'

j. n. e., siten, että kun
toinen aukko on vesipin-

nan yläpuolella on toi-

nen aina vedessä. Kaasu
tulee putkesta T sisäpuo-

lisen astian keskelle, vir-

Kuva 1. ta^ aukoista a-d vuoroin
osastoihin A-D sekä, kun

rummun pyöriessä nämä aukot ovat joutuneet ve-

den alle, aukoista a'-d' ulosmenoputkeen M. Ku-
vassa osasto B on juuri täyttjinässä, C:ssä täyt-

tjininen alkaa, A tyhjenee, D on jo melkein tyhjä.

Kullakin kierroksella tulee joka osasto kerran
täyttymään ja tyhjenemään, ja kun siis iskun-

lukijasta (ks. t.) nähdään kierrosten luku, voi-

daan laskea k:n läpi kulkenut kaasumäärä. To-

dellisuudessa aukot a-d ja a'-d' eivät ole rum-
mun vaippapinnoissa, kuten kuva 1 esittää, vaan

päätypinnoissa, jol-

loin aukot saadaan
suuremmiksi; toi-

minta on kuitenkin
kuvan 1 mukainen.
Märän k : n päävika
on siinä, että mitta-

rissa oleva vesi v?hi-

tellen haihtuu. Kun
vesipinta laskeutuu,

tulee kaasun täyt-

tämä tila isommaksi,
jota vastoin k. ilmai-

see ainoastaan rum-
mun kierrosten lu-

vun, siis kaasulai-

toksen vahingoksi
näyttää kovin pienen kaasumenekin. Tämän
seikan korjaamiseksi käytetään sellaista sovi-

tusta, että k:n sisällä on koho, joka vesi-

pinnan laskeutuessa vaikuttaa kuristusventtiiliin,

joka pienentää sisääntulevan kaasumäärän sekä,

I jos vesi liiaksi vähenee,
kokonaan sulkee tuloput-

ken. Sitäpaitsi täytetään
k. aika ajoin. Toinen
vaara on jäätyminen ; k.

on tämän mahdollisuuden
ehkäisemiseksi pidettävä

Kova 2.

Kuva i.

E. 8-a.

Kura 3.

I tarpeeksi lämpimässä paikassa. Märkää k:ia käy-
tetään nykyään melkein yksinomaan asemamitta-
rina, mittaamaan koko sitä kaasumäärää, mikä
lasketaan kaasulaitoksesta putkiverkkoon (kuva 2

;W on vesisuihku, joka alinomaa saa vuotaa k:iin>

joten vesipinta pysyy samalla korkeudella). —
Kuivan k:n esittävät kuvat 3 ja 4. Kaasu vir-

taa putkien A ja B kautta suljettuun kam-
mioon C, josta se kahden tasapintaluistin D
kautta johdetaan palkeisiin Fj ja F^; kun toi-

nen täyttyy, niin toinen tyhjenee, jolloin kaasu
putkien G ja H kautta virtaa käyttöpaik-
kaan. Palkeitten liike johde-

taan pystyakselien I väli-

tyksellä iskunlukijaan Z.

Kuiva k. on varmempi ja ke-

veämpi kuin märkä, mutta
myöskin kalliimpi. — Viime
aikoina on ruvettu käyttä-
mään n. s. automaatti-k:eita,

jotka laskevat vissin kaasu-
'

määrän kulkemaan, kun k: iin

pudotetaan raha. Tällaisten

k:n käytäntöönottaminen hel-

pottaa vähäväkisille kaasunkäyttöä.
Kaasumyrkytys, äkillinen tahi myöskin kroo-

nillinen myrkytys, joka aiheutuu eräiden kaasu-
jen, niinkuin hä'än (hiilimonoksidin), hiilihapon

(hiilidioksidin), valokaasun, rikkivedyn, arse-

nikkivedyn, kloorin, ammoniakin sekä lyijy-,

fosfori-, aniliini-, ynnä muitten höyryjen hengit-

tämisestä. Kroonillisissa kaasumyrkytyksissä on
ensimäinen paranemisen ehto myrkyllisten kaa-
sujen hengittämisen välttäminen, mikä useam-
massa tapauksessa merkitsee joksikin aikaa luo-

pumista sellaisesta työstä, jossa sitä ei voi vält-

tää. Tehdashygienian tehtäviin kuuluu muuten
tarkoituksenmukaisilla varokeinoilla huolehtia
siitä, että työntekijä niin vähän kuin mahdol-
lista joutuu terveyttä uhkaavien kaasujen vaiku-
tuksille alttiiksi. Äkillisissä myrkytyksissä, joissa

henki usein on kovasti uhattuna, vaaditaan
enimmäkseen hyvin pikaista apua ja lääkärin-
hoitoa. Tavallisin äkillinen kaasumyrkytys on
valokaasun aiheuttama. Tämän sattuess.i on ryh-

dyttävä hyvin nopeisiin toimenpiteisiin; joko
avaamalla ikkunat huoneessa, jossa myrkyttynyt
on. tahi kantamalla hänet ulos huoneesta en hä-
nelle saatava raitista ilmaa hengitettäväksi, jonka
jälkeen on heti ryhdyttävä keinotekoista hengi-
tystä toimittamaan, ks. Hengitys. M. 0-B.

Kaasunkuljetusvaunu, rautatievaunu, jossa

valokaasua kuljetetaan sellaisille asemille, missä
ei ole kaasutehdasta, mutta missä kumminkin
matkustajavaunujen kaasusäiliöitä täytyy täyttää.

Kaasus (lat. cäsus = tapaus, sattuma, tilaisuus),

kieliop., sija (ks. t.).

Valokaasu.
Karboraattori.
Kaasu kamiini.
ks. Valokaasu.

Kaasuvalo ks. Valokaasu.
Kaasuvesi, kaasutehtaissa saatu valokaasun

puhdistusvesi, joka sisältää m. m. ammoniakkia
(n. 0,5-2 fo) ja jota käytetään ammoniakin val-

mistukseen.

Kaasuöljy, raa'asta vuoriöljystä tislaamalla
erotettu, 40-120° kiehuva osa, jota ennen käy-
tettiin paljon sekä valaistukseen että kuumen-

Kaasusäiliö ks.

Kaasuttaja ks.

Kaasu-uuni ks.

Kaasuvalaistus
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nukseen. Sen tulenarkuus poisti sen kuitenkin
käytännöstä. Vuoriöljyn käsittelylaitokset tis-

laavat nykyään kaasuöljyn asemesta kaksi eri lajia

40-120° kiehuvasta nesteestä; alempana kiehuvaa
nimitetään gasoliiniksi, ylempänä kiehuvaa
bentsiiniksi. Kaasuöljyä ei käytetä ny-
kyään juuri muuhun kuin erinäisiin pesutar-

koituksiin sekä fotogeenin kanssa sekoitettuna
valaistusöljynä (esim. muutamissa maissa rauta-
teiden siguaalilyhtyihin). S. V. H.

Ka'atinga-nietsät ks. Catingas.
Kaatokärryt, maan y. m. kuljetukseen käytet-

tävät kärryt, jotka tyhjennetään siten, että

kärrykoppa kaadetaan.

Kaatrakoski, tuntemattoman kosken nimi,

jonka kansanrunon mukaan (vrt. Kalevala
3i8o) pitäisi olla

,
.Karjalassa"; ainoan, sanan-

laskuntapaisissa kansanrunoissa tavattavan pai-

kan mukaan on ,,Kaatrankoski Kainuhussa".
Kaatuvatauti 1. epilepsia, n. s. toiminnal-

linen, funktsionaalinen aivotauti, jossa tuntemat-
tomasta syystä äkkiarvaamatta syntyy tajutto-

muuden ja kouristusten seuraama kohtaus, jol-

loin potilas kaatuu maahan. Usein on olemassa
lyhkänen edelläkäypä „aura", jonkinlainen tunne,

joka ennustaa itse kohtauksen tuloa. Kohtaus,
joka alkaa tajuttomuudella ja ensin toonisilla

(yhtäjaksoisilla) kouristuksilla ja sittemmin kloo-

nisilla (vuoroin tempaavilla vuoroin höllittävillä)

kouristuksilla, kestää noin muutamasta minuu-
tista ehkä puoleen tuntiin asti ja enemmänkin,
jonka jälkeen potilas usein jää joksikin aikaa
jonkinlaiseen unentilaan. Erotetaan ankarampi
k., n. s. „haut mal" ja lievempi k., „j)etit mal",

jossa jälkimäisessä usein ei esiinny muuta kuin
vallan nopeasti ohimenevä tajuttomuus tai aja-

tuksen
,
keskeytyminen (absence). K. on itse-

pintainen taudintila, jolla enimmäkseen on juu-

rensa perityssä heikkohermoisuudessa; vanhem-
pain juoppous tulee usein tässä muodossa koste-

tuksi lapsissa. — vrt. A v i o e s t e. M. 0-B.

Kaava. 1. mat. Matemaattisen merkkikielen

avulla, .tavallisesti yhtälön muodossa lausuttu

väittämä. K. on algebrallinen, trigonometrinen

j. n. e. Esim. (a-\-b)- = d'-{-2ah-\-'b^ ja idn x^-{-

cos 0^ = 1. U. S:n.

2. kem. Nykyään käytetyt kem. k:t, jotka ovat

Berzeliuksen keksimät, esittävät aineiden

sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen kokoo-

muksen. Jokaisella alkuaineella on oma merk-
kinsä, nim. sen latinalaisen nimen ensimäi-

nen tai kaksi ensimäistä kirjainta (vrt. Alku-
aine), ja tämä symboli merkitsee yhtä ato-

mia tai alkuaineen atomipainoa. H esim. mer-
kitsee yhtä atomia 1. yhtä osaa vetyä, O yhtä
atomia 1. 16 osaa happea. Veden k. on HjO,

s. o. sen molekylissa on 2 vetyatomia ja 1

happiatomi, ja painosuhde aineosien välillä on
2:16. Tavallisen alkoholin k. on CjHgO; siinä

ovat toisiinsa yhtyneet 2 hiiliatomia, 6 vety-

atomia ja 1 happiatomi, ja painosuhde hiilen,

vedyn ja hapen välillä on 24:6:16. Rikki-

hapon k. on H2SO4 ja hopeanitraatin AgNOj
j. n. e. Nämä esimerkit ovat hyvin yksinker-

taiset. Usein, n. s. orgaanisissa yhdistyksissä,

k:t ovat hyvin mutkalliset, koska aineiden mole-

kyleissa on kymmeniä tai satoja eri atomeja.

Esitetyt k:t ovat empiirisiä k: ja. Jos niillä

koetetaan esittää myöskin, millä tavalla eri ato-

mit niolekyleissa sitovat toisiinsa t. riippuvat
toisistaan, niin sanotaan k:oja struktuuri-
k:i k s i. Edv. Hj.

Kaavamenetelmät, metsätalouden järjestely-

tapoja, joissa hakkausmäärä lasketaan normaa-
lisen ja todellisen puumäärän sekä normaalisen
ja todellisen (lisä-) kasvun välisestä suhteesta.

Nimensä ne ovat saaneet siitä, että ne tämän
hakkausmäärän laskemiseen käyttävät jotakin
erikoista matemaattista kaavaa. Ne käyvät myös-
kin nimellä normaalivarastomenetel-
m ä t. Tunnetuimmat ovat Itävallan kameraali-
taksamenetelmä, Hundeshagenin, Breymannin,
Heyerin, Karlin y. m. menetelmät. A. C.

Kaavaushiekka, hienoa, vähän savensekaista
hiekkaa kaavaamista varten valimoissa. Sen
tulee olla tarpeeksi tulenkestävää, läpäisevää ja

sitovaa tahi plastillista. Se on sitä tulenkestä-

vämpää mitä puhtaampaa piihappoa SiOo se on;

FeaOa, AI0O3, CaO, MgO y. m. vähentävät tulen-

kestäväisyyttä, jonka enentämiseksi siihen sekoi-

tetaan puu- tahi kivihiilijauhetta. Läpäiseväi-

syys on sitä parempi mitä tasarakeisempaa ja

karkeampaa hiekka on, mutta valutavaran pinta
tulee karkeassa hiekassa rumaksi. Sitovaisuutta

lisätään savella ja tahmeilla orgaanisilla aineilla

kuten siirapilla, melassilla, hiivalla, liisterillä,

oluella, kaljalla y. m. G. A. A.
Kaavauskoneet ovat koneita kaavojen val-

mistamista varten valimoissa. Niiden tarkoitus

on tehdä valaminen huokeammaksi joko säästä-

mällä ihmistyötä, kaavaajantyötä, tahi vähentä-

mällä mallinvalmistuskustannuksia. Noin pari-

kymmentä vuotta sitten oli ensinmainittuja ko-

neita vain 3 lajia käytännössä, mutta nykyjään
on niiden lukumäärä suuresti kasvanut ja toi-

mintatapa kehittynyt, niin että on vain ajan-

kysymys, koska varsinaiset ammattitaitoiset kaa-

vaajat tulevat pienissäkin valimoissa paljoa vä-

hemmän välttämättömiksi kuin he nyt ovat.

Mainitut 3 kaavauskonelajia olivat seuraavat:

1) koneet, joissa on mallilauta kaavauskehyksen
pohjana ja puristuslaitos hiekan puristamista

varten. Kaavattaessa työntekijä panee kaavan
toisen kehyksen mallilaudan päälle, täyttää

kehyksen hiekalla aukaisemalla hiekkajohdon
läppää. Sitten hän asettaa kehyksen puristus-

pöydälle, antaa koneen puristaa hiekkaa, poistaa

kehyksen ja nostaa pois mallilaudan. Kaavaus-
kehyksen toinen puolikas täytetään ja puriste-

taan samoin ja asettamalla puolikkaat vastak-

Kuva 1.
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käin syntyy kaava. 2) Kun kaavat mallia ylös-

nostettaessa tahtovat särkyä ja niiden korjaami-

seen kuluu paljon aikaa, kuuluvat toiseen kaa-

vauskonelajiin sellaiset kaavauskoneet, joissa kaa-

vaaja saa täyttää kehyksen hiekalla, puristaa

sitä mallia vastaan, ja kone pitää mallilaudan

paikallaan, samalla kuin kaavauskehys aivan

pystysuorasti ja yhdensuuntaisesti itsensä kanssa

putoo alas ja irtautuu mallista. Eräs tällainen

n. s. k ä ä n t ö 1 e V y 1 1 ä 1. -laudalla varus-

tettu kaavauskone on kuvassa 1 esitetty. Tässä

asetetaan kaavauskehys kiinnitetylle kääntömalli-

laudalle kiinnittämällä se siihen ja sitten täyte-

tään, puristamalla hiekalla, kohotetaan ylös käsi-

kammilla ja käännetään, kun kääntölevyn pitimet

on irroitettu. Senj aikeen työnnetään kaavaus-

vaunut alle ja lasketaan kehys alas vaunuille.

Sitten kehys irroitetaan kääntölevystä, joka

nostetaan ylös samalla kuin sitä kevyesti tao-

taan puuvasaroilla, jotta se paremmin irtautuisi

hiekasta. 3) 3:nnen lajin kaavauskoneissa
sekä hiekan puristaminen että mallin ylösnosta-

minen tapahtuu koneellisesti. Pienissä koneissa

puristaminen tapahtuu vipulaitoksilla ja suu-

rissa joko puristusilmalla tahi -vedellä. Kuvassa
2 esitetyssä tällaisessa koneessa nähdään hyd-
raulinen puristin, jossa pumppu on alla ja 2 :11a

tukevalla rautatangolla siihen yhdistetty pää
tahi alasin ylhäällä. Näiden välissä on kaavaus-
teline. jonka pääasiassa muodostavat 2 kiskoa ja

niiden päällä juoksevat pöydät. Etumaisella pöy-
dällä nähdään mallipuolikas, tämän päälle asete-

taan toisella pöydällä näkyvä kehys, joka täj^e-

tään hiekalla; kun se on työnnetty puristimen alle,

annetaan puristimen painaa kehys ylös, alasinta

vastaan. Sitten annetaan kuvassa näkyvän vi-

vun avulla puristusveden juosta pois, jolloin

pöytä laskeutuu hitaasti alas kaavauskehyksen
tarttuessa sopiviin olkapäihin ja pysähtyessä niitä

vastaan, josta se sitten poistetaan. Mutta malli
la.skeutuu pöydän mukana alas. Tällä välin on
toisella pöydällä toinen kehys täytetty ja se

työnnetään nyt puristettavaksi. Tällaisella ko-
neella voipi 4 kaavaajaa 10 tunnissa valmistaa
aina 200 valuvalmista 650x550x240 mm: n suu-
ruista kaavaa.
Kaavauskoneita, joiden tarkoitus on säästää

Kuva 2.

Kuva 3.

mallikustannuksia, sanotaan usein hammasratas-
kaavauskoneiksi, koska niillä etupäässä kaava-
taan hammasrattaita. Kuvassa 3 on pystysuora
tela, johon on kiinnitetty vaakasuora käsivarsi,

mihin kahden hampaan välisen tilan kaavat cvat
kiinnitetyt. Näitä voidaan tarpeen mukaan nos-

taa ylös ja painaa alas sekä pyörittää vaaka-
suorassa tasossa eteenpäin hammasjakoa vastaava
määrä.
Kaavauskoneita ovat myöskin sydäntenvalmis-

tuskoneet. Vanhimmat n. s. ulospuristuskoneet
puristavat käsin painetun sydämen ulos kehyk-
sestä. Ulosvetokoneet vetävät moniosaisen sydän-
kehyksen osia syrjään kaavaamisen eli täyttämi-

sen jälkeen. Täyttökoueet täyttävät sydänpuit-
teet samalla tavalla hiekalla kuin tunnetut mak-
karantäyttämiskoneet, ja kun sydän on täynnä
ja kyllin luja, puristaa kone sen ulos. Samoin-
kuin kaavauskoneita on myöskin tullut viime ai-

koina käytäntöön sydäntenvalmistuskoneita,
jotka toimivat samalla tavalla kuin nyt maini-

tut. G. A. A.

Kaavausmassa 1. massa, josta n. s. massa-
kaavat valmistetaan, on lihavaa eli savensekaista

hiekkaa. Hiekka ja samotti, s. o. poltettu tulen-

kestävä savi, ovat massan laihennusaineita. Mas-
sasta valmistetut kaavat ovat tulenkestäviä,

mutta eivät läpäise kaasuja ollenkaan, josta

syystä siitä valmistettaviin kaavoihin on kaa-

vattavat erityiset ilmakanavat. Massakaavat
kuivataan eli oikeammin poltetaan huolellisesti,

ennenkuin niihin valetaan. Massa on kallein

kaavausaine, mutta siihen voidaan kaavata hyvin
monimutkaisia esineitä. O. A. A.

Kaaveliha, itsekuolleen eläimen liha, ihmis-

ravinnoksi inhottavaa, jopa nopean mädäntymi-
sensä vuoksi vahingollistakin. Eläinten ruuaksi
sitä toisinaan voidaan käyttää. Raadon nahka,
karvat, sorkat, sarvet ja luut kelpaavat tek-

nillisiin tarkoituksiin, ja pehmeistä osista voi-

daan valmistaa liimaa, rasvaa tai lannoitus-

ainetta. Vaarallisissa tarttuvissa taudeissa on
eläinraato kokonaisuudessaan hävitettävä tai sy-

vään kuopattava. Kp.
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Kaavi. 1. Kunta, Kuopion 1., Liperin khlak.,
Kaavin nimismiesp. ; kirkolle Akonpohjan laiva-

laiturilta 8 km.; S64,s km^ joista viljeltyä maata
5,351 ha (1901) ; 612 maatilaa, 61,9i67 manttaalia,
talonsavuja 668, torpansavuja 209, muita savuja
25; 8,844 as. (1908), miltei kaikki suomenkieli-
siä; 1,650 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pää-
elinkeinonaan harjoitti 1,400 (1901) ; 795 hevosta,
4,222 nautaa (1908). 8 kansakoulua. 3 osuus-
meijeriä ja 1 yksit. meij. — Apteekki; kunnan-
lääkäri (asuntop. Juantehdas) . Säästöpankki. —
2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan
hiippak., Ylä-Karjalan rovastik. ; Liperin kappe-
liksi n. 1650 ; omaksi kkh rakuunaksi (keis. kirje)

^7, 1803. Kirkko, puinen, rak. 1815, korj. 1882.

[J. Maukonen, „Muinaisjään. Liperin khlik.

Kaavi." (Suom. muinaism.-yhd. aikakauskirja IV,
siv. 137).] L. H-neti.

Kaavin, työkalu, jolla vuollaan puusta tai

metallista ohuita lastuja kuljettamalla sitä niin,

että leikkauskulma on tylsä.

Kaavinjärvi, Kaavin ja Tuusniemen kuntain
rajalla; suunta luoteesta kaakkoon; alue n.

16 km^ suurin pituus 13 km., leveys 1-4,5 km.;
matka Kaavin kirkolta (pohj.-päässä) Kaavin
koskelle (et.-päässä) n. 15 km. — Pähkinäsaaren
rauhan (1323) väärennetyn rauhankirjan (n. 1500)

mukaan pantiin raja kulkemaan K :n ylitse Ktllo-

taipaleelle j. n. e. L. E-ncn.

Kabaali (ks. Kabbala), salajuoni, vehkeily.

Kabara, satamapaikka Ranskan Länsi-Afri-

kassa Nigerin varrella, n. 15 km Timbuktusta.
Kabarda, n. 700 m yi. merenp. oleva kuilu-

jen halkoma vuoriseutu Kaukasus-vuorten poh-

joisjuurella ulottuen osaksi metsäisenä tasanko-

maana Malkaan ja Terekiin asti; n. 9,800 km";
kuuluu hallinnollisesti Terek-alueeseen. Asukkaat,
kabardalaiset (n. 80,000) , ovat islamin

opin tunnustajia, tserkessien heimolaisia. Har-
joittavat karjanhoitoa ja maanviljelystä.

E. E. K.

Kabbala (hepr. kabhalä' = vastaanotettu) mer-

kitsi juutalaisilla alkuaan perintätiedon mukana
saatua oppia, mutta sittemmin myös profeetalli-

sia ja hagiografien kirjoja. Keskiajalla k. tuli

merkitsemään itämaiseen ja juutalais-hellenisti-

seen mietiskelyyn perustuvaa salaisoppia, jonka

avulla sekä pyhien kirjain että koko maailman-
järjestyksen kätketty tarkoitus oli käsitettä-

vissä. K. on siis juutalaista mystiikkaa.

Apukeinoinaan se viljelee allegoriaa, numero-

sovitteluja ja kirjainten asetteluja. K. pääsi

pian juutalaisten oppineiden teoksiin ja synnj^tti

kokonaisen sarjan erikoisteoksia, joiden kirjoit-

tajat eivät ilmaise nimeään, vaan asettavat teok-

sensa arvon kohottamiseksi jonkun tunnetun

oppineen sen tekijäksi. Näin on esim. laita

„Jesirah"in (luominen), varhaisemman kabbalan

ensimäisen teoksen, samaten kuin k:n pääteoksen

„Sohar"in (loisto) laita. K:n teoriat joutuivat

pian taikauskoisen käytön palvelukseen: luultiin

voitavan amuleteilla, eräiden sanojen, jumalan-

nimen, raamatunlauseiden lausumisella tai kir-

joittamisella suorittaa ihmetekoja. Myöskin mo-

net kristityt ryhtyivät syventymään kabbalan

salaisoppeihin. Niinpä Raimundus LuUus näki

sen jumalalliseksi ilmoitukseksi, Pico de Mirandola

koetti julkisen väitöstilaisuuden avulla vakuut-

taa aikalaisiaan kabbalan ja kristinuskon suku-

laisuudesta; myös Joh. Reuchlin oli ihastunut
tähän oppiin. [Bloch, „Geschichte der Entwicke-
lung der K." (1894).]

Kabbalistinen (ks. Kabbala), kabbalaa
koskeva; mystillinen, salaperäinen.

Kabeirion ks. K a b e i r i t.

Kabeirit, kabiirit, myös Theoi mega-
1 o i (suuret jumalat) , kreik. uskonnossa halti-

joita, joita paikoittain palveltiin salamenoilla

(mysterioilla) ; heiltä toivottiin apua varsinkin
merenhädässä; samalla he myös näkyvät olleen

maan hedelmällisyyden haltijoita. Nimeä pidetään
seemiläisenä (kabirim = mahtavat) ; onpa arveltu,

että k:en palvelus on foinikialaista alkuperää.

Sen vanhimpia pesäpaikkoja olivat Samothrake,
Lemnos ja Imbros saaret. K:eja koskevat tiedot

ovat hämäriä ja sekavia, johtuen osaksi heidän
palveluksensa salaperäisestä luonteesta, osaksi

siitä, että siihen vaikutti missä minkin muun ju-

malan kultti ja tarusto. K:eja luultiin olevan ai-

nakin kaksi, vanhempi 1. isä („Kabeiros") ja nuo-

rempi 1. poika (Pais, Kadmilos, Kasmilos). Näi-

hin miespuolisiin haltijoihin saattoi liittyä nais-

puolisiakin. Niinpä Samothraken mysterioissa pal-

veltiin 4 k:ia: Aksieros (muka = Demeter) , Aksio-

kersa (- Kore) , Aksiokersos (selitettiin Hadekseksi,
luultavasti sama kuin ,,Kabeiros"), Kadmilos.
Välistä Kadmilosta selitettiin samaksi kuin Her-
mes, Lemnoksessa k:t asetettiin Hephaistoksen
yhteyteen ; Boiotiassa taas ,,Kabiros" kuvattiin

Dionysoksen kaltaiseksi. Useissa paikoin Dios-

kuurit selitettiin k:eiksi; roomalaiset taas iden-

tifioivat heihin penaattinsa. — K: ien palve-

lus näkyy alkuaan rajoittuneen alempaan kr.n-

saan; mutta hellenistisenä aikana useiden ruhti-

naiden harras suosio kohotti sen suureen arvoon.

Tärkeiksi tulivat varsinkin Samothraken myste-

riot, joihin vielä roomalaisaikana vihkiytyi paljo

ihmisiä. Itävaltalai.set tutkijat, A. Conze johta-

janaan, paljastivat 1873 ja 1875 sikäläisen suu-

ren mysteriopyhäkön merkilliset jäännökset

(ks. Samothrake). — Boiotiassa oli n. 4 km
eteläänpäin Thebasta pienempi Kabeirion (k: ien

pyhäkkö), jonka rauniot saksalaiset tutkijat

1887-88 paljastivat. Löydettyjen temppelilah-

jojen joukossa oli m. m. paljo lastenleluja, hyr-

riä y. m. s., jotka oli lahjoitettu lapseksi kuvail-

lulle nuoremmalle k:lle („Pais"). Läheisyydessä

oli Demeter Kabeirian ja Koren py-

häkkö. O. E. T.

Kabeljoo (holl. kaheljaouu-, < port. hacalhäo,

< lat. bacidum = seiväs) , Hollannissa y. m. käy-

tetty nimitys tavalliselle valtameren turskalle

(Gadus morrhua).
Kaberu (Canis simensis), suden ja sakaalin

välinen villi koira, joka elää Abessiinian vuoris-

toissa.

Kabiirit ks. Kabeirit.
Kabinda 1. C a b i n d a, Portugalille kuuluva

alue Länsi-Afrikassa, 460 km^ Kongon suun poh-

joispuolella. Ranskan ja Belgian Kongon välissä.

Hallinnollisesti se on liitetty Angolaan. As. n.

9,000, toimeliaita ja käteviä b a f i o t e- 1. k a-

b i n d a-neekereitä. — Pääpaikka on vilkas

satamakaupunki K., höyrylaivayhteys Euroop-

paan. — Portugalille K. myönnettiin Kongo-
konferenssissa 1884-85. E. E. K.

Kabinetti (ransk. cabinet). 1. Pieni sivuhuone,

johon voidaan vetäytyä tuttavallista keskustelua
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varten tai jossa säilytetään taide-esineitä, harvi-

naisuuksia y. m. s. (taidekabinetti, rahakabi-

netti y. m.). — Taideteollisuuden alalla tämä sana

merkitsee taidekaappia (kabinettikaappi).

2. Valtio-oik. alkuansa kuninkaan tai ruhti-

naan työhuone, jossa hän neuvottelee ja päättää

hallitusasioista neuvonantajiensa kanssa; tästä

sana on saanut merkitykset: hallitsijan neuvos-

kunta, ministeristö, hallitus (ks. Kabinetti-
hallitus ja Cabinet). Kabinetti-
asiat, ne asiat, jotka hallitsija itse ratkaisee;

Kabinettihallitus (ks. t.) — K a b i n e 1 1 i k i r-

jelmä, sellainen hallitsijan kirjelmä, joka on

laadittu tuttavallisempaan ja vähemmän juhlalli-

seen muotoon kuin kansliakirjelmät. — K a b i-

nettikysymys, kysymys, jonka ratkaisusta

riippuu, jääkö ministeristö s. o. kabinetti, toi-

meensa vai ei. •— Kabinettikäsky, hallit-

sijan itsensä antama käsky. — Kabinetti-
ministeri, ministeri, jolla on oikeus esitellä

asioita hallitsijalle. Alkuansa tämä oikeus cli

vain yhdellä tai muutamilla ministereillä, iluut

ministerit (konferenssiministerit) sai-

vat ottaa osaa vain ministerien neuvotteluihin.

Perustuslaillisesti hallituissa maissa ei tätä ero-

tusta enää ole olemassa. — Mustakabinetti
ks. Cabinetnoir. J. F.

Kabinettihallitus, hallitusjärjestelmä, jonka
mukaan valtion päämies käsittelee ja ratkaisee

valtion asioita, joko kaikkia tai määrättyä laa-

tua olevia, n. s. kabinetissa, s. o, yksityisessä

ja useasti salaisessa neuvostossa, jossa ainoastaan
muutamilla ylimmillä virkamiehillä on oikeus

esitellä asioita hallitsijalle. Kabinettihallitus on
varsinkin rajattoman yksinvallan aikana ollut

sangen yleinen, ja siihen on usein liittynyt val-

tiollisia vehkeitä ja juonitteluja suosiva poli-

tiikka. — Nykyaikana ovat ministeristöt
yleensä kaikkein tärkeimpiin valtioasioihin näh-
den astuneet hallitsijain yksityiskabinettien si-

jalle, ja säännönmukaisesti jokainen hallitsijan

päätös on asianomaisen ministerin varmennet-
tava. Useimpien nykyaikaistenkin valtiosääntö-

jen mukaan on kuitenkin hallitsijalla n. s. sa-

lainen neuvosto 1. kabinetti, jonka tarkoitus ja

järjestysmuoto eri maissa vaihtelee. Niihin asioi-

hin, joita siinä hallitsijalle esitellään, kuuluvat
esim. eräät sota-asiat, armahdusoikeudesta
johtuvat kysymykset, valtionpäämiehelle per-

soonallisesti osoitetut anomukset, kunniamerk-
kien antamista koskevat ehdotukset sekä jotkut
erikoiset hallintoasiat. Ainoastaan muutamilla
määrätyillä virkamiehillä on oikeus kabinetissa
esitellä asioita hallitsijalle.

Englannissa puhutaan kabinetista ja kabinetti-
hali ituk.sesta aivan toisessa merkityksessä. Al-
kuansa toimi varsinaisena valtioneuvostona ku-
ninkaan n. s. yksityinen neuvosto (privy council),
joka vieläkin kirjoitetun lain mukaan muodostaa
ylimmän hallitusviraston. Mutta 1688 v:n„kun-
niakkaasta vallankumouksesta" saakka on yhä
selvemmin ja täydellisemmin sen sijalle astu-
nut kabinetti, joka tosiasiallisesti, vaikka-
kaan ei muodollisesti, vastaa muitten maitten
mini.steristöjä. Vanha privy council, jonka muo-
dostavat kuninkaallisen huoneen prinssit, eräät
ylimmät virkamiehet, entiset ja virassa olevat
kabinetin jäsenet (ministerit) y. m., on tosin
vieläkin se neuvosto, jossa kuninkaalliset julis-

tukset laaditaan, valtiosopimukset tehdään,
parlamentin kokoontuminen tai hajoittaminen
määrätään j. n. e. Valtiollisen käytännön ohjeet
(n. s. conventionsj, joilla Englannin julkisessa oi-

keudessa on ollut ja on niin tavattoman suuri mer-
kitys, ovat kuitenkin vaikuttaneet sen, että kabi-

netti, ministeristö, joka muodollisen oikeuden
mukaan on vain eräänlainen kuninkaan neuvos-
ton epävirallinen toimikunta, jo kauan on ollut

varsinainen hallitusvirasto, joka on poliittisesti

vastuunalainen parlamentin alahuoneelle, ja
jonka kokoonpano siis on riippuvainen alahuo-

neen enemmistön (ja viime kädessä valitsijain

enemmistön) valtiollisesta kannasta. Kabinetti,

jonka jäsenmäärä on vaihteleva, on salainen neu-

vosto ja poikkeaa monessa muussakin suhteessa
muitten maitten ministeristöistä, mutta asialli-

sesti juuri se harjoittaa valtiossa täytäntöönpano-
valtaa ja johtaa hallintoa. Tätä Englannille
omituista hallitustapaa nimitetään, erityisesti

myöskin silmällä pitäen kabinetin valtiollista

vastuunalaisuutta parlamenttiin nähden, kabi-

nettihallitukseksi eli -järjestelmäksi (cabinet

System), vrt. Cabinet.
Suomen oikeudessa 1772 v:n hallitusmuodon

12 § edellyttää, että useat valtioasiat esitellään

hallitsijalle kabinetissa 1. „virkakamarissa". Kun
sittemmin Kustaa III yhdistys- ja vakuuskir-
jan säännöksiin nojautuen lakkautti Ruotsin
ikivanhan neuvoskunnan, tuli täydellinen kabi-

nettihallitus voimaan, ja tämä järjestys on ny-
kyäänkin meillä voimassa, ministerivaltiosihteeri

kun Keisarille ja Suuriruhtinaalle esittää ne
asiat, jotka hallitsija itse ratkaisee. — Kabinetti-

hallituksella tarkoitetaan toisinaan myöskin
sitä, että hallitsija yksityisten ja epävirallisten

neuvonantajain kanssa käsittelee asioita, jotka
lain mukaan olisivat virallisessa neuvostossa
käsiteltävät. R. E.

Kabinettikuva, kartongille liimattu valokuva,
koko n. 17 X 11 cm-
Kabinettimaalaus (ks. Kabinetti), pieni-

kokoinen öljymaalaus, tavallisesti laatukuva,

joka on tarkoitettu pienempien huoneiden (kabi-

nettien) koristamiseksi ja jossa maalaustapa sen

mukaisesti on hienoa ja yksityiskohtaisen huo-

lellista. Tällä taiteenhaaralla oli kukoistuskau-
tensa Hollannissa 1600-luvun puolivälissä, ja sitä

harjoittivat maan parhaat taiteilijat, kuten Ad-
riaan van Ostade, Gerhard Terborch, Jan Steen,

Gerard Dou, Mieris (isä, poika ja pojanpoika),

G. Metsu, Jan Vermeer van Delft, Pieter de Hooch
y. m. Sieltä se sitten levisi muihinkin maihin ja

1700-luvulla sekä vielä myöhemminkin se on ollut

suuresti suosittu taiteenlaji, varsinkin Rans-
kassa. Suomessa voidaan tähän alaan kuuluviksi
lukea monet Gunnar Berndtsonin (ks. t.) hieno-

tekoisista maalauksista. F. L.

Kabir, intialainen uskonpuhdistaja, eli n. 1400

j. Kr. K. mainitaan yhdeksi Rämänandin 12 oppi-

laasta. Legenda tietää hänen eläneen 1149-1449
ja hänen syntymästään kerrotaan ihmeellisiä

asioita. Mitään kirjoituksia K. ei ole jättänyt
jälkeensä, mutta hänen lahkonsa hallussa on run-

saita kokoelmia hindinkielisiä kirjoja, joita sano-

taan hänen ensimäisten oppilaittensa kirjoitta-

miksi ja joiden sanotaan sisältävän K:n .sanoja.

Näistä kirjoista „Sukh-Nidhän" sisältää järjes-

telmällisen esityksen hänen monoteistis-pante-
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istisesta opistaan. Jumala, joka on yksi Jumala,
maailman luoja, on nimeltään P a r a m a-P u-

r u s a. On monta luomisjaksoa ja maailmanlop-
pua; mutta Jumala on iankaikkinen samoinkuin
ne alkuaineet, jotka muodostavat hänen ruu-

miinsa ja joista kaikki on tehty. Oltuaan yksi-

nään 72 luomisjaksoa Jumala esiintyi naisena^

S akti t. M ä j ä, jonka kanssa hän siitti Brah-
manin, Visnun ja Sivan ja hävisi sitten. Maja
vaati poikansa aviolliseen yhteyteen, josta syn-

tyivät Sarasvatl, LaksmI ja Umä, jotka

hän naitti mainituille kolmelle jumaluusolennolle.

Näille kolmelle jumalaparille hän sitten jätti

maailman edelleen luomisen ja näille opetta-

miensa erhetysten levittämisen (Maja = harha-
luulo). Koska jumalat näin herkkäuskoisesti an-

toivat Mäjän vietellä itseään, kieltävät kabiri-

laiset heiltä kaiken palveluksen. Korkeimmassa
arvossa heillä on Visnu. Niin kauan kuin Parama-
Purusa on eläville olennoille tuntematon, ovat
nämä kytketyt sielunvaellukseen. Puhdistunut ih-

minen on Jumalan kuva ja kuoltuaan hänen vertai-

sensa. Uskonnon olemuksen muodostaa K :n tunte-

minen hänen todellisessa muodossaan. Kaikki,
jotka Jumalaa rakastavat ja tekevät hyvää, ovat
veljiä, olkootpa sitten joko hinduja tai muhametti-
laisia. Kuvainpalveleminen kielletään ; temppeli

on oleva vain rukoushuone. Itsekieltämiseea ja

mietiskelyyn kehoitetaan; siveellinen puhtaus on
eusimäisiä vaatimuksia. Pahin rikos on murha,
korkein hyve on totuus. Munkeilla on parhaat
edellytykset saavuttaa uskonnon päämäärä. Kabi-
rilaiset jakaantuvat 12 pääryhmään, joiden kes-

kustana on Benares.

Kabrioletti
(ransk. cabriolet)

,

keveät kaksipyö-

räiset kärryt.

Kabul. 1. In-

dukseen oikealta

laskeva, n. 500

km pitkä koski-

nen vuoristojoki,

lähteet (2,511 m
lis-Afganistanissa,

Kabrioletti.

korkealla) ja yläjuoksu Koil-

saa pohjoisesta suuren lisä-

joen Kunar. Ainoastaan alajuoksu on kulku-

kelpoinen. Sen laaksoa noudattaa tärkeä ka-

ravaanitie Intiaan. — Vedakirjoissa K:n ni-

menä on Kubha, Aleksanteri Suuren aikuinen Ko-

fes. — 2. (K a b u 1 i s t a n) maakunta Afganista-

nissa, käsittää K.-joen alueen; 900,000 as. — S.Af-

ganistanin pääkaupunki K.-joen varrella; n.

60,000 as. K. on muurien ympäröimä, ja sen ah-

daskatuiset korttelitkin j-mpärysmuureineen muo-

dostavat pikku-linnoituksia. Huomattavia raken-

nuksia ei ole, paitsi Bala-Hissar-linnassa olevaa

emirin palatsia. — K. on monihaaraisen kara-

vaanikaupan tärkeä keskus; se vallitsee m. m.

Khaibar-solan kautta Intiaan kulkevaa tietä.

Vuosisatojen kuluessa se on ollut lähikansojen

taistelun aiheena. — K. on luultavasti Aleksanteri

Suuren aikuinen Ortospanum, Ptolemaioksen Ka-

bura. V. 1505 Babur teki sen valtakuntansa pää-

kaupungiksi ja 1700-luvulta se on ollut Afganista-

nin hallitsijoiden asuinpaikka; 1800-luvulla use-

asti englantilaisten hyökkäysten ja hävitysten

alaisena; 1839 he marssivat ensi kerran K: iin,

karkoitettiin 1842, tekivät sam. v. kostoretken,

tuhoten melkein koko K:n; kolmannen kerran he

U. III. Painettu 2V„ 11.

valtasivat sen 1879 ja pakottivat 1893 emirin otta-

maan engl. residentin Käin. — 1874 hävitti
kaupunkia maanjäristys. E. E. K.
Kabylit (< arab. qabäil - „h^imot") , Algerian

ja Tunisin berberi.sukui.sen väestön yhteisnimi.
K. (yhteensä n. 1 milj.) ovat muhamettilaisia, ulko-

näöltään arabialaisten kaltaisia, mutta yleen.sä

rotevampia ja elävät, toisin kuin arabialaiset,

kiinteissä asunnoissa, harjoittaen maanviljelystä,
vuoritointa ja kaikenlaisia käsitöitä. Heidän
hallitusnuiotonsa on aivan kansanvaltainen. Hei-
mot jakaantuvat kuntiin kylien luvun mukaan.
Kutakin kylää edustaa dzema 1. eduskunta, jo-

hon kuuluvat kaikki paastokykyiset miehet; se

säätää lakeja ja valitsee amin nimisen johta-

jan ja tuomarin, joka palkatta hoitaa virkaansa,
niinkauan kuin nauttii valitsijainsa luottamusta.
K. puhuvat osaksi omaa haamilaista kabylin
kieltä, osaksi arabiaa. [Belkassem, ,,Diction-

naire frangais-kabyle" (1903). Hanoteau ja

Letourneux, „La Kabylie et le peuple kabyle"
(1878).] K. T-t.

Kabyssi (holl. kombuis, saks. Kombiise, ransk.

camhuse), aluksen keittiö; sittemmin: pieni, vi-

heliäinen asuinhuone.

Kacboulakeri [JcasU-J, lakeri, johon on sekoi-

tettu sokeria, erinäisiä mausteita ja eetterisiä

öljyjii- ja- jota käytetään haisevan hengityksen

,,parantamiseen".

Kacic-Miosic fkätsits-miositsj, A n d r i j a

(n. 1696-1760), dalmatsialais-kroatsialainen kir-

jailija, vanhaa ruhtinassukua, oli oppinut fran-

siskaanimunkki. Paavin legaattina matkustelles-

saan Dalmatsiassa, Hertsegovinassa ja Bosniassa

hän tutustui perinpohjin kansansa vanhoihin

muistoihin ja runouteen ja kertoi serbialaisen

kansanomaisen kertomarunon malliin kirjoite-

tussa runosarjassa ,,Razgovor ugodni naroda slo-

vinskoga" (1756) koko Serbian kansan historian.

Tämä runokirja oli kauan aikaa erittäin suo-

sittu kansankirja ja vaikutti elähyttävästi

kroaattien kansallistunteen heräämiseen. V. 1891

hänelle pystytettiin muistopatsas Agramiin.
J. J. M.

Kaczkowski f-tsko'-], Zygmunt (1826-

1906), puolal. kirjailija, syntyisin Galitsiasta,

opiskeli Lembergin yliopistossa, istui vankeu-

dessa 1846-48 valtiollisesta kiihotuksesta syy-

tettynä. Elämänsä loppupuolen hän asui Parii-

sissa. Hän on kirjoittanut sarjan historiallisia

romaaneja, jotka kuvaavat etupäässä puohilaisen

aatelin elämää 18:nnella vuosis. Galitsiassa

(„Murdelio", „Gr6b Nieczui"), ja laajan historial-

lisen esityksen Puolan naisesta („Kobieta w
Polsce", 1895). J- J. M.

Kadaaveri (lat. cadä'ver), raato; kuollut ruu-

mis, aiottu tieteellisiä tutkimuksia varten.

Kade [-ä J, Otto (1819-1900), saks. musiikki-

historioitsija ja kirkkosäveltäjä. Perusti 1853 Dres-

denissä Ctecilia-yhdistyksen, vanhan kirkkomusii-

kin esittämistä varten; tuli 1860 Schvveriniin

hovikuoron johtajaksi. Julkaisi kokoelman li-

turgisia sävellyksiä gregoriaaniseen tyyliin

evankelista jumalanpalvelusta varten (,,Kantio-

nal", I-III, 1867-80) sekä vanhaan tyyliin soin-

nutetun koraalikirjan (1869). Toimitti 1882 ko-

koelman vanhaa kuoromusiikkia, nuottilisäyksenä

Ambrosin musiikkihistoriaan, ja 1891-93 kokoel-

man vanhoja passio-sävellyksiä (I-IV). /. K.
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Kadelburg [-ä-], G u s t a f (s. 1851), saks. näyt-

telijä ja huvinäytelmän- ja farssiukirjoittaja,

tuli 1871 Berliinin Wallner-teatterin jäseneksi.

Siellä hän kymmenkunnan vuotta esitti talon-

poikais- ja bonvivant-osia; palveli 1884-94 Ber-

liinin „Deut5cbes Theater"issa, jossa toimi var-

sinkin karakteeri-koomikkona. Senjälkeen hän
esiintyy vierailijana. Hänen tunnetuimmat kap-

paleensa ovat ,,In Zivil", „Zwei Wappen", ,,Hans

Huckebein"; yhdessä O. Blumenthalin kanssa

,,Grosstadtluft", ..Orientreise", ,,Im weissen

Rössl" (paljon esitetty), sen heikompi jatko ,,Als

ich wiederkam" ja „Der blinde Passagier". Yh-
dessä F. V. Schönthanin kanssa huvinäytelmät

.jGoldfische", „Die beriihmte Frau", ..Der Herr
Senator"' ja ,,Zwei gliickliche Tage". Yhteistyössä

E. V. Zobeltitzin kanssa K. on kirjoittanut hu-

vinäytelmän ,,Ein Familientag". K:n kappaleet

ovat huvittavia ja varsinkin Saksan porvarispii-

reissä yleisesti suosittuja. J. II-l.

Käden [-ä-J, Woldemar (1838-1907), saks.

kirjailija, toiminut opettajana ja saksan kie-

len professorina Xapoli'ssa. Hän kuvaa reip-

paasti ja hauskasti Italian maata ja elämää.

K:n monista teoksista mainittakoon ,,Wander-

tage in Italien" (1874), „Italiens Wunderhorn"
(kansanlauluja, 1878), „Unter den Olivenbäumen,
siiditalienisehe Volksmärchen" (1880), ,,Pompe-

janische Novellen", „Die Insel Ischia" (1883),

,,Sonnenbrut. Kopien realistischer Bilder aus der

neueren italienischen Novellistik" (1889), ,,Ilotes

Blut und andere Geschichten aus Siiditalien"

(1898), „Durch's Sch\veizerland" (1895). J. H-l.

Kadenssi (it. cadenza, < lat. cadere = pudota)

,

1. mus., säkeen tahi säeryhmän päätös 1. 1 o-

p u k e. Rytmillisesti k. tavalla tahi toisella

muodostaa lepokohdan sävelten liikkeessä. Me-
lodisesti k. enimmiten ilmenee, nimensä mukai-
sesti, sävelkulun laskeutumisessa päätöksen koh-
dalla (kuten puhuessakin ääni enimmiten las-

keutuu lauseitten lopussa). Enimmin käytetään
k. nimitystä osoittamaan päätöksen harmonista
laatua: täysi-k., puoli-k. j. n. e. — 2. Konsertto-
sävellyksiin kuuluva loistohuipennus, jossa säes-

tävä orke.steri keskellii ratkaisevaa lopukekohtaa
vaikenee, jättäen solistin yksin saattamaan näyt-
teille taituruutensa täyttä monipuolisuutta sä-

vellyksen pääaiheista johtuvissa sommituksissa,
juoksutuksissa ja korukuvioissa. Niiden päät-
tyessä orkesteri jälleen yhtyy solistiin, ikään-
kuin jatkaen siitä, mihin edellä oli pysähtynyt,
ja saattaen alkamansa lopukkeen täyteen pää-
tökseen. Orkesterin täten keskej^tyvästä lopuk-
keesta (1. kadenssista) on k. nimitys siirtynyt
merkitsemään solistin taituruusnäytettä. Alkuaan
tuli solistin suorittaa k improvisatsionina.
Beethovenista lähtien säveltäjät ovat ruvenneet
itse niitä sepittämään. Useasti myös kuuluisat
pianistit soittavat omatekoisia k: ja alkuperäis-
ten sija.sta, pitäen oman loistamisensa sävellyk-
.sen tyylieheyttä tärkeämpänä. /. A'.

Kadetit, venäläi.sen valtiollisen, ,,konstitutsio-

naalis-demokraatti.sen'' (perustuslaillis-kansanval-
taisen) puolueen nimen alkukirjaimista ('.j/ro",

„de") muodcstettu nimi; myöskin ,,kansanvapau-
den puolue" on .sen nimenä. Se muodostui lopulla
V. 1905 silloin vielä salaisten seurojen, ,,Vapau-
tuk.sen liiton" ja ,,Perustuslaillisten zem.stvomies-
ten liiton" jäsenistä. Puolue tahtoi saada Venä-

jällä aikaan perustuslaillisen hallitusmuodon ja
järjestää yhteiskuntaolot kansanvaltaiselle kan-
nalle. Sen ohjelman tärkeimmät kohdat ovat

:

perustuslain kautta määrätty konstitutsionaali-
nen valtiomuoto: yleinen, välitön, yhtäläinen ja

salainen äänestys kansan eduskunnan vaaleissa:

ministerien vastuunalaisuus eduskunnan edessä:
laaja paikallinen itsehallinto; Puolan autonomia
sekä sille omat valtiopäivät, mutta säilyttämällä
sen yhteyden Venäjän kanssa; Suomen konsti-
tutsionin ja erikoisen valtiollisen aseman tur-

vaaminen : kansalaisten tasa-arvoisuus ilman
uskonnon ja kansallisuuden erotusta lain edessä;
sanan, kokoontumisen ja yhdistymisen vapaus;
yleinen, pakollinen ja maksuton kansanopetus,
joka jätetään paikallisen itsehallinnon haltuun;
progressiivinen tulovero; laaja työläislainsää-

däntö (lakkovapaus, pakollinen valtionvakuutus,
sovintolautakunnat y. m.) ; erityisen valtiomaan
muodostus, josta saataisiin maata omalla työl-

lään elävälle, maata viljelevälle väestölle ja jonka
yhteyteen siirtyisivät nykyiset valtiomaat, apa-
naasi- ja keisarilli.selle perheelle sekä luostareille

kuuluvat maat, vieläpä joku, kohtuullisella mak-

I

sulia pakkoluovutuksella erotettu osa yksityis-

maata. Kadettien nauttima kansansuosio ilmeni
ensimäisen ja toisen duuman edustajavaaleissa
(vv. 1906 ja 1907), jolloin kadetit saivat mah-
tavan ääntenenemmistön. Senjälkeen kuin vaali-

laki '"/; kesäk. 1907 oli muutettu erittäin suosi-

malla suurtilallisia ja teollisuudenharjoittajia,

muuttui kadettien asema duumassa. Hallitsevasta
puolueesta he muuttuivat vain ryhmäkunnaksi
oppositsionin keskuudessa. Kolmannessa duu-
massa heillä on 50 sijaa (430:stä). Uudistetuista

pyynnöistä huolimatta hallitus ei ole suostunut
laillistuttamaan k. -puoluetta, jonka tähden se esiin-

tyy ainoastaan siedettynä puolueena. Useilta sen

huomattavilta jäseniltä on riistetty vaalioikeus

koko elämän ajaksi rangaistukseksi siitä, että

allekirjoittivat n. s. Viipurin julistuk-
s e n. Puolueen johtaja on P. Miljukov. Sen
tunnetuimpia jäseniä ovat F. Roditsev, M. Adze-
mov, P. Struve, A. Singarev, N. Petrunkevits,

V. Nabokov y. m. Puolue on syystä ylpeä siitä,

että sen keskuudessa ovat Venäjän parhaat si-

vistysvoimat (yliopistojen opettajia, asianajajia,

kirjailijoita, yhteiskunnallisia toimimiehiä y. m.).

Sen virallinen äänenkannattaja on sanomalehti
,,Piets". rv. Vodovozov, ,,Venäjän valtiollisten

puclueiden ohjelmat" (ven. 1906) ; P. Miljukov,
,,Vuosikausi taistelua" (ven, 1906) ; sama, ,,Toinen
duuma" (ven. 1908).] A. I-m.

Kadetti (ransk. cadet, ks. t.). 1. kadettikoulun
(ks. t.) oppilas. — 2. ks. Kadetit.
Kadettikoulu (ks. Kadetti), koulu, jossa

valmistetaan upseereja vakinaiseen armeiaan.
1800-luvun alussa perustettiin Venäjällä useita

tällaisia opistoja. Oppilaat olivat sisäoppilaita

saaden vapaan asunnon, ruuan ja puvun sekä

opetuksen sekä yleisissä että sotilaallisissa eri-

koisalueissa. Kun kuitenkin näyttäytyi, että

up.seerikasvatus tuli liian kalliiksi, eivätkä ne
voineet tyydyttää armeiau upseeritarvetta, ryh-

dyttiin Venäjällä 1862 uudistamaan kadettikou-
luja. Suuri osa lakkautettiin ja niiden sijalle

perustettiin junkkarikouluja upseerien

valmistamiseksi yksinomaan armeian ratsu- ja

jalkaväkeä varten. Toisista kadettikouluista lak-
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kautettiiu vaiu erikoisluokat, joideu sijalle pe-
rustettiin eräitä sotilasopistoja ylempää
upseerisivistystä varten, kun taas yleiset luokat
säilyivät kadettikoulun nimellä. Näitä on Venä-
jällä vielä olemassa, mutta ne ovat nykyisin
vain valmistavia kouluja sotilasopistoja varten;
ne saavat kuitenkin lähettää oppilaita yliopis-

toihin.

Suomen kadettikoulun ensimäisenä
alkuna oli Haapaniemen (ks. t.) s o t a-

koulu, joka 1779 perustettiin Y. M. Sprengtpor-
tenin aloitteesta. 14 p. kesäk. 1819 annettiin
käsky sotakoulun muuttamisesta Haminaan,
josta alkaen se myös sai kadettikoulun nimen.
Uusien rakennusten valmistuminen pitkittyi kui-

tenkin niin kauan, että opiston toiminta voi

alkaa vasta 5 p. maalisk. 1821. V. 1836 koulu
asetettiin suuriruhtinas Mikael Pavlovitsin, sil-

loisen sotilasoppilaitosten päällikön j^livaJvonnan

alaiseksi. Se määrättiin kuulumaan sotakoulu-

jen l:seen luokkaan. V. 1850 Suomen kadetti-

koulu sai uuden ohje- ja menosäänuön. Oppi-

jakso jaettiin 7:lle luokalle, s. o. 4:lle yleiselle

ja 7:lle erikoisluokalle. Sisäärpääsyä varten
vaadittiin erinäisiä etuoikeuksia ja ministeri-

valtiosihteerin tehtävänä oli opistosta päästet-

tävien luokittelu. Kadettien lukumäärä kohosi

120:ksi, joista 105 vapaaoppilasta. V. 1862 Ve-

näjällä toimeenpannun kadettikoulujen uudistuk-

sen johdosta asetettiin Helsingissä kreivi N.

Adlerbergin johdolla komitea, jonka tuli laatia

suunnitelma Suomen kadettikoulun uudistami-

seksi. Tuloksena komitean työstä oli v:n 1863

ohjesääntö, jonka mukaan pääsy kadettikouluun

tuli vapaaksi kaikille yhteiskuntaluokille sisään-

pääsytutkinnon pei'ustuksella. Yleisten luokkien

oppilas maksoi 560 mk: n vuosimaksun; erikois-

luokkien oppilaat ylläpidettiin valtion kustan-

nuksella. Yleisten luokkien oppijaksot laadittiin

yhdenmukaisiksi maan oppikoulujen oppijakso-

jen kanssa. Suoritettuaan yleisten luokkain oppi-

jakson oppilas oli oikeutettu suorittamaan yli-

oppilastutkinnon, kun taas erikoisluokkien kurs-

sin suorittaminen avasi vapaan pää.syn yliopis-

toon. V. 1861 perustettiin valmistava luokka

ja 40: lie ylei.sten luokkain oppilaalle perustettiin

vapaapaikat, jotka Venäjän valtio kustansi ja

jotka velvoittivat palvelukseen Venäjän väessä.

Suomen sotaväen perustamisen jälkeen 1881 oli

välttämätöntä muuttaa kadettikoulun ohjesään-

töä. V. 1888 julkaistiin opiston viimeinen ohje-

sääntö. Kaikki muut paitsi komppanian pseorit

luettiin kuuluviksi Suomen vakinaiseen vä-

keen. Kahden ylimmän luokan oppilaat saivat

lukea nämä kaksi vuotta virkavuosiksi eläkkeen-

saantia varten. Keisarillisesta kabineti.sta Venä-

jän valtionvaroista saadut apurahat lakkautet-

tiin. Vapaapaikkojen lukumäärä pysyi 40:nä,

yleisten luokkien oppilasmaksu oli 600 mk., eri-

koisluokkien 250 vuodessa. Suomen sotaväen

lakkautus toi mukanaan kadettikoulunkin lak-

kautuksen 1902-03. Opiston suurenmoiset, osaksi

uudestaan rakennetut huoiieustot luovutettiin

suurimmaksi osaksi venäläiselle sotaväelle, vrt.

Hamina (kuva). M. i\ 11.

Kadettipuolue ks. Kadetit.
Kadi [-ä-] (arab.; turk. käsi), tuomari, vrt.

F et V a ja M u f t i.

Kadiak, saariryhmä Alaskan etelärannikolla;

n. 10,000 km-; 1,770 as. (1900), joista 1,146 val-
koista, muut enimmäk.seen eskimoita. Suurim-
malla K. -saarella (n. 9,000 km=) on tärkeät lolien-

pyyntipaikat, hyväsatamaiset K. ja Karluk. Il-

masto kolea, niin ettei vilji menesty: tammikuun
keskilämpö tosin hyvin korkea, — 0,s° C, mutta
kesä sitä kylmempi. E. E. K.
Kadlubek [-lu'-J, Vincentius(k. 1223) , mui-

naispuolalainen kronisti, oli saanut sivistyksensä
ulkomailla ja tuli 1208 Krakovan piispaksi. Hä-
nen kronikkansa, joka läpi keskiajan oli histo-
rian oppikirjana Puolan kouluissa ja v. 1612 pai-
nettiin nimellä „Hi.storia Polonica Vincentii Kad-
lubkonis", on suureksi osaksi vapaan mielikuvi-
tuksen tuotetta ja historialli.sena liihteenä vähä-
arvoinen. Se on osaksi kirjoitettu kaksinpuhe-
lun muotoo;i. ,/. J. M.
Kadmeia, Theban linna, ks. Kadmos.
Kadmiumi, metallinen alkuaine, kem. merkki

Cd, at.-p. 112. Sen keksivät 1817 S t r o-

m e y e r ja Herman n. K. esiintyy pienissä
määrissä sinkkimalmeissa (sinkkihohteessa) ja
voidaan suuremman haihtuvaisuutensa vuoksi
erottaa sinkistä. K. on valkoinen, kiiltävä ja
hyvin venyvä metalli. Om. p. 8,«, sulamisp. 321°.

Se ruostuu hiukan ilmassa ja palaa korkeassa
lämpötilassa ruskeaksi oksidiksi. Happoihin k.

helposti liukenee k.-suoloiksi. Muiden metallien
kanssa se muodostaa lejeerinkejä, joilla on alhai-

nen sulamispiste (ks. Woodin lejeerinki).
Elohopealejeerinkiä, k.-a malgamia, käytetään
m. m. hampaiden plombferaukseen. K:n rikki-

yhdistys, k. -s u 1 f i d i, OdS, on kaunis, kellan-

värinen; sitä käytetään maalivärinil (k.-kelta.
briljanttikelta). Edt\ Ej.

Kadmiumkeltainen, kadniiumsulfidi, ks. K a d-

m i n m i.

Kadmiumsulfidi ks Kadmiumi.
Kadmos, kreik. taruhenkilö, Theban akropo-

liin, Kadmeian, nimikkourho, thebalaisten tarun-

omaisen kuningassuvun kantaisä. Yleisimmät
tarupiirteet: K. oli (tavallisesti foinikialaisten

kuninkaaksi kuvaillun) Agenorin poika, Phoinik-

sin ja Kiliksi n veli. Kun hänen veljentyttärensä

(tai sisarensa) Europe (ks. t.) oli kodistaan hä-

vinnyt, lähetettiin kaikki Agenorin pojat hiintii

etsimään. Delphoin oraakkeli määräsi K:lle op-

paaksi leiimän; siihen paikkaan, johon lehmä
laskeutui levolle, piti hänen perustaa kaupunki.

Lehmästä (hoas, hus) Boiotia muka sai nimensä.

Uhrattuaan lehmän K. tappoi lähdettä vartioivan

lohikilärmeeu, joka oli Ares jumalan sikiö. Lolii-

käärmeen hampaat hän kylvi maahan, ja niistä

kasvoi rajuja urhoja, jotka surmasivat toinen

toisensa, kunnes vain 5 jäi eloon; näistä pol-

veutuivat Theban ylimyssuvut ('/S'pa/-/oj = kj'lve-

tyt). Lohikäärmeen murha K:n oli sovitettava

8 vuoden pakkopalveluksella. Niiden kuluttua

liän sai puolisokseen Areen tyttären Harmonian:
kaikki jumalat olivat liäissä läsnä, ja Apollon,

muusat ja kiiaritit lauloivat häälaulua. K. antoi

Harmonialle morsiuslahjaksi m. m. kallisarvoisen

kaulavyön. jolla sittemmin Thebalais-argolai-

se.ssa taru.stossa oli kohtalokas sija (ks. A m p h i-

araos ja Harmonia). K:n ja Harmonian
lapsia olivat m. m. Ino ja Semele — kaiketi al-

kuaan jumalolentoja. Myöhemmin jumalat muut-

tivat K :n ja Harmonian käärmeiksi ; heidän täytyi

vaeltaa kauas Illyriaan. jossa K. tuli Enklieleis-
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kansan („ankeriaskansan") kuninkaaksi. Hänen
jolitamansa barbaarijoukot hävittivät useat lielle-

niläiskaupungit, mutta tuhoutuivat, kun hyökkä-

sivät Delphoihin. Lopuksi K. ja Harmonia siir-

rettiin autuaitten maahan. Koska K:a pi-

dettiin foinikialaisena, kerrottiin hänen tutustut-

taneen kreikkalaisia foinikialaisten keksintöihin,

m. m. kirjoitustaitoon. Itse asiassa K. on epäi-

lemättä aitohelleeniläinen, lähinnä thebalainen

tarusankari; kertomus hänen tulo.staan Phoini-

kiasta perustui genealogisiin sovitteluihin (lä-

hinnä luultavasti Phoiniks-nimeen). O. E. T.

Kadrilji ks. Katrilli.
Kadunlakaisukone ks. K a t u.

Kadunlaskos ks. K a t u.

Kaffa. 1. ks. F e o d o s i a. — 2. (G oma ra)

Maakunta Etelä-Abessiiniassa, Rudolf-järveen las-

kevan KuUo- (Omo-) joen ja Keisari Nikolai II :n

vuoriston välissä. Se on vuorista (korkein kohta

Hotta 3,680 m), hyvin hedelmällistä, osaksi laajo-

jen metsien peitossa. Asukkaat jakaantuvat nel-

jään heimoon; n. puolet heistä tunnustavat kris-

tinuskoa. Maanviljelyksen tuotteita ovat maissi,

durra, puuvilla sekä kahvi, jonka käyttäminen
täältä lienee alkunsa saanut. Sarvikarjaa, vuo-

hia ja lampaita pidetään. Käsiteollisuuden tuot-

teista mainittakoon kangastavarat. Pääpaikka
Bonga. — K:n valloitti 1877 negus Menelik, liit-

täen sen Abessiiniaan. E. E. K.
Kaffeiini ks. K o f f e i i n i.

Kafferipuhveli (Bos caffer) 1. eteläafrik-
kalainen puhveli on voimallisin ja rajuin
kaikista puhveleista; elää suurissa laumoissa
Etelä- ja Keski-Afrikan tasangoilla ja vesiperäi-

sissä metsissä. Sillä on käyremmät sarvet kuin
muilla puhveleilla ja se on merkillinen myös
siitä, että sarvien erinomaisen leveät tyvet koske-
vat toisiinsa päälaella muodostaen ikäänkuin
päälakea peittävän kypärin. Vanhat sonnit ovat
liartiain kohdalta l,4o m korkeat. Vaarallisuuden
takia alkuasukkaat pelkäävät tätä puhvelia enem-
män kuin leijonaa. Sen liha on hyvää; vuodasta
saadaan paksua nahkaa. K. M. L.

Kafferit (<arab. fca/ir = uskoton) , bantunee-
kerikansa Kaakkois-Afrikassa. Varsinaisiin
k:eihin kuuluvat ainoastaan ne heimot, jotka
asuvat Lohikäärmevuorten itäpuolella Suuresta
Kalajoesta pohjoiseen, nim. : k osa (khosa,
ksosa), tembu, pondomisi, pondo, sulu
(zulu) ja s w a s i (swazi) ; nimet varu.stetaan

l\<irii"i ifii taliiuskaluja.

usein prefiksillä a ma (akansa). Näihin itäisiin

varsinaisiin k:eihin luetaan myös n. s. fingut
(=,,vaeltajat"), voitettujen kan.sojen jätteitä,

jotka nykyisin Englannin suojeluksen alaisina
elävät hyvissä oloissa. — K: ien heimoa ovat
vielä useimmat Itä-Afrikassa Limpopon pohjois-
puolelta päiväntasaajan seuduille asuvat soturi-

kansat, kuten matabele, landin, maviti
1. masitu, vayao, vatuta 1. vangoni
(..pohjoisia k:eita"); b a s u t o, betsuaanit
(,,läntisiä k: eitä"). — Varsinaiset k:t ovat nee-
kereitä voimakkaampia, kookkaita, ihon väri
tavallisesti tummanruskea, kasvojen piirteet

miellyttävämmät kuin muiden neekerien, huulet
paksunlaiset, poskipäät ulkonevat, parrankasvu
yleensä huono, tukka paksu, villamainen, pään-
muoto pitkäkalloinen (ks. Afrikka, liitekuva
Afrikkalaisia kansa ntyyppejä I, 7). — Luonteel-
taan ovat varsinkin sulut itsetietoisia, tarmok-
kaita ja sotaisia. — Puku vähäinen; lanteilta

alasriippuva nahkasuikale, höyhentöyhtö t. m. s.;

sadesäällä lisäksi nahkavaippa. Koristeina käy-
tetään helminauhoja y. m. Asunto n. 2 m kor-
kea, ikkunaton ja vailla savureikää oleva keon-
muotoinen, savella sivuttu, risuista kyhätty maja.
Majat ovat kehässä ja sen keskellä karjatarha.
Talousesineitä vähän. Käsityövalmisteista ovat
mainittavat ainoastaan metallituotteet, varsin-
kin aseet. Pääelinkeino on karjanhoito, joka kuu-
luu miesten toimiin. Karja on maksunväline, va-

rallisuuden mittaaja. Ainoastaan rikkaat teu-

rastavat juhlatilaisuuksiin karjaansa. Muuten
nautitaan ainoastaan sen maitoa ja kuolleita

nautoja. Maanviljelys, naisten tehtävä, antaa
hirssiä, maissia, sokeriruokoa, tupakkaa. Viime-
mainittu on välttämätön nautintoaine. Moni-
vaimoisuus on sallittu, vaimot ostetaan, joten
ainoastaan varakkaimmilla on useita. — Yhteis-
kunnan järjestys on patriarkallinen; sulu-val-

tioissa siitä kehittyi sotilaallinen itsevaltius.

Kuninkaat saattoivat tosin rajattomasti vallita

alamaisten henkeä ja omaisuutta, mutta muuten
rajoitti hänen valtaansa kaksi iinunaa, jotka
olivat sotapäällikköjä ja ministereitä. Sota-

joukko oli lukumääränsä ja sotakuntoisuutensa
puolesta Afrikan paras. Yleisen asevelvollisuuden

nojalla saatiin sodan sattuessa n. 100,000 miestä
jalkeille. Perhe-elämäkin muodostui sotilaallis-

ten näkökohtien mukaiseksi; vasta vanhat, an-

siokkaat soturit saivat ottaa itselleen vaimoja.
Aseina olivat ennen pyssyn käytäntöön ottoa

keihäät, maineen saavuttaneet pistokeihäät (asse-

gai) sekä suurta kokoa oleva kilpi. Sulu-tais-

telut muodostuivat usein tavattoman verisiksi.

Eurooppalaisia sotajoukkoja vastaan heillä oli

menestystä ainoastaan äkkihyökkäyksessä. —
Uskonto on vainajain palvelusta. — Itä-kafferit

ovat tarujensa mukaan nykyisille asumasijoilleen

tulleet koillisesta. Ensimäiset tiedot heistä an-
taa Barro\v 1796. Eurooppalaisten siirtol.iyri-

t3'ksiä vastaan he asettuivat vihamielisiksi, usein
tuottaen englantilaisille kauheita tappioita, mutta
lopulta kuitenkin joutuen alakynteen. Heidän
kuuluisimmat päällikkönsä olivat Tsaka, sulu-

jen sotilasvallan luoja, Cetewayo y. m. Viimemai-
nittu joutui 1879 ankaran vastarinnan jälkeen
tappiolle taistelussa englantilaisia vastaan sekä
sitten vangiksi. Samassa sodassa kaatui prinssi

Napoleon. Vähitellen englantilaiset ovat ottaneet
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haltuunsa, osaksi suojelusalueiDa, kafferiea valta-

kunnat. — Kafferit ovat yhä väestön ehdotto-
mana enemmistönä Katalissa ja Sulu-maassa.

E. E. K.
Kafir [-ä-J (arab.), uskoton, joka ei usko Muha-

mettiin eikä Koraaniin; vastakohtana on mu'-
min = uskovainen, muhamettilainen. Sanan turk.

ääntämisestä johtuu dzauri (ks. t.). Myös kafferi

nimi johtuu siitä. ks. myös Kafiristan.
K. T-t.

Kafiristan (=,,uskottomien maa"), Afganista-
nin itäosassa Hindukusin eteläpuolella oleva, vuo-
ristojonojen täyttämä jokirikas alppimaa; vuoret
ovat laajojen metsien peitossa; n. 13,000 km^
Asukkaat (100,000-120,000) ovat etupäässä erästä
arjalaista kansaa, jota muhamettilaiset naapurit
kutsuvat /i^afireiksi (uskottomiksi), muut tunte-

vat heidät nimellä sijähpös (mustapukuiset). He
lienevät 8: unella ja 9:nnellä vuosisadalla saapu-
neet maahansa ja ovat säilyttäneet itsenäisyy-

tensä huolimatta täydellisestä valtiollisesta ha-

jaantumisestaan. He ovat urhoollisia, alituisessa

taistelussa naapureittensa kanssa ; heidän maansa
on siitä syystä vähän tunnettua; vasta 1883 jiJiäsi

sinne ensimäinen eurooppalainen. Heidän ritaril-

lisuuttaan, vieraanvaraisuuttaan ja tyytyväisyyt-

tään kiitetään. Ulkomuotonsa puolesta kafirit

muistuttavat eurooppalaisia. — Heidän pääjuma-
lansa, joille uhraaminen on tärkeimpiä uskonnol-

lisia menoja, ovat Ljurujah, Lamani ja Pandu.
Papiuarvo on perinnöllinen, mutta merkitsee vä-

hemmän kuin heimopäällikköjen. Pääelinkeinot:

maanviljelys (riisiä, sokeriruokoa, hedelmiä),

karjan- ja mehiläishoito sekä silkinviljelys.

E. E. K.

Kafirit ks. Kafiristan.
Kaftaani (alk. turk. sana), itämaalainen, tav.

kirjava, joskus turkiksilla reunustettu pitkä-

takki. Venäjällä ja Puolassa asukkaat, niin-

hyvin kreikkalaisuskoiset kuin juutalaiset, pu-

keutuvat kauhtanaan, mutta Ruotsissa ja

meillä nimitetään vain papin mustaa virkatakkia

tällä nimellä.

Kaftan. 1. Julius K. (s. 1848), saks. teologi.

K. on Albr. Ritschlin (ks. t.) oppilas ja edustaa

tämän ryhmän konservatiivista puolta. Oltuaan
ensin professorina Baselissa K. tuli 1883 profes-

soriksi Berliiniin ja myöhemmin Preussin yli-

kirkkoneuvoston jäseneksi. Pääteokset: „Das
Wesen der christlichen Religion" (1881), ,,Die

Wahrheit der christl. Religion" (1888) ja „Dog-
matik" (1897, 6:s pain. 1909). — 2. Theodor
K. (s. 1847), edellisen veli, saks. teologi. Sles-

vigin kenraalisuperintendentti v:sta 1886. Mil-

koista huomiota ovat herättäneet K:n kirjat:

„Moderne Theologie des alten Glaubens" (1905)

ja „Zur Verständigung iiber moderne Theologie

des alten Glaubens" (1909), joissa hän vaatii

uudempien tieteellisten menetelmien käytäntöön
ottamista jumaluusopissa. E. K-a.

Kagaali (<puol., ven. kagal < hepr. qahal =

seurakunta), Puolassa, Liettuassa ja sittemmin
Venäjälläkin juutalaisten seurakuntien valitsema

eduskunta, joka ainakin 1500-luvulta alkaen oli

olemassa valtion tunnustamana laitoksena. K:n
oli m. m. vastaaminen juutalaisten seurakunta-

laisten verojen suorittamisesta valtiolle, minkä
johdosta se sai huomattavan taloudellisen ja val-

tiollisen merkityksen. Venäjällä k. säilyi val-

tiollisena laitoksena viime vuosisadan keskivai-
heille saakka, Riiassa ja Kuurinmaalla vieläkin
kauemmin. Juutalaisvihan vaikutuksesta k: ia

Venäjällä pidetään valtion turvaa uhkaavana
salaliittona. Bobrikovin aikana Venäjän Suomea
vihaava sanomaleh4istö rupesi käyttämään k.

sanaa Suomen perustuslaillisen puolueen ja pas-

siivisen vastarinnan johtajien herjausnimenä.
K. T-t.

Kagera [-v'-J, n. 500 km pitkä joki Saksan
Itä-Afrikassa, laskee Englannin alueella Victo-

ria Njansan järveen. Yläjuoksussa sen nimi en
Rukarara, sitten Njawarongo. Siihen laskee

monta lisäjokea; alue rämeinen. Kun se on suurin
Victoria Nj ansaan laskevista joista, pidetään sitä

Niilin lähdejokena. K:n löysi Speke 1862.

E. E. K.
Kagg, aatelissuku. Sen huomattavin jäsen on

Lars K. (1595-1661), sotilas, valtamarski, joka
14-vuotiaana pääsi Kaarle IX: n hoviin ja Kus-
taa Aadolfin seurakumppaniksi. Häntä K. seu-

rasi 1611 Venäjän sotaan, mutta lähetettiin

1616 Hollantiin oppimaan sodankäyntiä Moritz
Oranialaisen johdolla. Palattuaan K. v:sta 1621

otti osaa Puolan ja kolmikymmenvuotiseen so-

taan osoittaen monessa taistelussa sekä urhool-

lisuutta että sotataitoa. V. 1636 hän pääsi sota-

ueuvokseksi ja 1641 valtaneuvokseksi. Juhana
Bauerin luopuessa Ruotsin sotavoimien ylipääl-

likkyydestä Saksassa oli puhetta K:n nimittämi-
sestä hänen sijaansa. Tanskan sodassa 1643-45

K. osoitti suurta taitavuutta ja korotettiin 1644
kenraaliluutnantiksi. V. 1648 hän pääsi sotamar-
salkaksi. Sen jälkeen hän kivuloisuuden tähden
otti sotatoimiin varsin vähän osaa. V. 1680 val-

tioneuvosto ja säädyt määräsivät hänet valta-

marskiksi ja Kaarle XI:n holhoojakunnan jäse-

neksi. K. korotettiin 1651 veljensä Niisin kansaa
vapaaherrasäätyyn, jolloin heille suotiin Tohma-
järven pitäjä (pogosta) vapaaherrakunnaksi. V.

1653 K. ylennettiin kreiviksi ja sai Mariestadin
kreivikunnakseen. K. R. M.
Kagosima, samannimisen kenin pääkaupunki

Satsuman maakunnassa Kiusiun saarella Japa-
nissa vuonomaisen K:n lahden perukassa; 63,640

as. (1909). Kuuluisan satsumaposliinin, ase- ja

puuvillatavaroiden valmistuspaikka. — Oli ennen
Satsuman daimion pääkaupunki; tuhoutui mel-

kein kokonaan engl. pommituksessa 1863. V. 1877

kukistetun Satsumakapinan pääpesä.

E. E. K.

Kahau ks. N e n ä a p i n a.

Kahdeksanlonkeroinen ks. O e t o p u s.

Kahdeksannesnuotti, mus., ^ , tarkoittaa sä-

veltä, jonka aika-arvo on V, samassa sävellyk-

sessä käytettyjen ,.kokonuottien" (ks. t.) arvosta.

Tavallisimmin k:eja sisältyy kuhunkin iskualaan

4, 3 tahi 2.

*

/. K.
Kahdennettu ks. Geminaatta.
Kahdenpuolinen sävelrakenne (kaksi saman-

tapaista siivelryhmää molemniinpuolin kolm;itta,

erilaista) on pienemmissä rytmijksiköissä ver-

rattain harvinainen; milloin se niissä esiin-

tyy, vaikuttaa se tuntuvan huipennuksen. Laa-
jempipiirteisissä muodoissa se sitävastoin on

aivan yleinen, vastaten säveltaiteen sisäisten la-

kien luonnollisinta vaatimusta (vrt. Keski-
osa). / K-
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Kahdentoista taulun lait [Leges 1. Lc.r duo-

decim tahiilarum). muiuaisroomal. lakikokoelma,

joka periutiitiedon mukaan valmistui n. 450 e. Kr.

kymmeumiehiseu lautakunnan (ks. Decem-
V i r i) laatimana ja kaiverrettuna 12 vaskitau-

luun asetettiin Rooman Forumille. Kokoelma si-

sälsi enimmäkseen vanhoja sovinnaisia .säännök-

siä. Sitä pidettiin kaiken lainsäädännön perus-

tuksena ja sitä tulkittiin ja selitettiin kaikkina

aikoina. Alkuperäisistä lakimääräyksistä on kui-

tenkin ainoastaan vähäpätöisiä katkelmia säily-

nyt, vrt. Kooma (historia), Roomalainen
oikeus. [R. Schöll. ..Legis XII tabularura reli-

quiae" (1866); M. Voigt, ..Geschichte und all<;e-

meine juristische Lehrbegriffe der XII Tafeln"'

(1883. 84).] K. •/. H.

Kahetia, alue Taka-Kaukaasiassa Tifliksen

kuvernementissa loran ja Alazanin varailla.

Kaikkialla hedelmällinen, leutoilmastoinen. osaksi

laajojen metsien peittämä maa tuottaa varsinkin
kuuluisaa viiniä (I.2 milj. hl asti v:ssa), josta

25-30% viedään etupäässä Venäjälle; lisäksi

viljellään tupakkaa, silkkiä, viljaa y. m. Asuk-
kaat georgialaisia, armeenialai.seen kirkkokun-
taan kuuluvia. — K. oli ennen itsenäinen ku-

ningaskunta, joutui sitten Georgian valtaan,

jonka kera se 1798 liitettiin Venäjään.
E. E. K.

Kahira ks. Kairo.
Kahl [kälj, Wilhelm (s. 1849), saks. lain-

cppinut, tuli 1879 ylim. professoriksi Rostockin
yliopistoon, 1883 varsinaiseksi lainopin profes-

soriksi Erlangeniin. 1888 Bonniin ja 1805 Ber-
liiniin, missä hän myös on toiminut esittele-

vänä neuvoksena kansanvalistusministeriössä. K.
on työskennellyt pääasiassa kirkko-oikeuden
alalla, mutta on myös sen ohella käsitellyt valtio-

ja rikosoikeutta. Hänen teoksistaan mainitta-
koon: „Die deutschen Amortisationsgesetze"

(1879) ;
,,Katholische und e\vangelische Ansehau-

ung iiber das Verhältniss von Staat und Kirche"
(1886); „Lehrsy.stem des Kirchenrechts" (1894);
„Die Religionsvergehen" (1906) : ..Kirchenrecht"
(Hinnebergin ,,KuItur der Gegenwart" teoks^issa,

1906) ; „Oeffentlichkeit und Heimlichkeit in der
Geschichte des deutschen Strafverfahrens" (1908).

(O. K:nen).
Kahlaajat {Grallce l. Cursores), lintulahko,

jonka tärkeimpänä tuntomerkkinä ovat k a h 1 u u-

jalat. Tämmöisen jalan nilkka on pitkä, sa-

moin sääri, joka on kokonaan ulkona ruumiista
ja alapäästään höylienetön. Varpaat myöskin
pitkät, takavarvasta lukuunottamatta, joka on
pieni, muita varpaita ylempänä, jopa joskus puut-
tuukin. Etuvarpaita u.sein yhdistää pieni räpylä,
joskus on nahkaliuska varpaiden sivuillakin.
Kaula on tavallisesti pitkä ja hoikka, siivet pit-

kät, pyrstö lyhyt. Nokan koko ja muoto vaihte-
lee, luonteenomaisin on pitkä, notkea, kärjessään
luupäinen nokka. K: ia pidetään alkuperäisellä
a-steella olevina lintuina, m. m. sen nojalla, että
muutamilla lajeilla vielä täysikasvuisenakin (vrt.

Par ra), useilla ainakin poikasina on sornii.in

kynnet siivissä. Niiden paikka järjestöissä on
kanalintujen ja vesilintujen välillä. Meikäläiset
lajit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:
1) H a i k a r a 1 i n n u t (Ciconiformes) :

a) haikarat (ArdeidcB),

h) t u o n p n k u r j e t (Ciconidce) ;

2) Kurkilinnut CGruiformes)

:

a) kurjet (Gruidm),
b) liejukanat (RallidceJ;

3) Kurmitsalinnut (Cliaradriformes)

:

a) kurmitsat (Charadridce) ja

b) kurpat (Bcolopacidoe).

Kahlaajia tavataan runsaasti kaikissa maapal-
lon osissa, meillä Suomessa noin 50 lajia: kyl-

missä ja lauhkeissa vyöhykkeissä ne ovat muutto-
lintuja.

'

E. W. 8.

Kahn, Gustave (s. 1859), ran.sk. runoilija
ja romaaninkirjoittaja, dekadentteja vastustavan
symbolistisen koulun peru.stajia (yhdessä
P. Adamin, J. Laforguen ja Moreas'n kan.ssa),

jotka äänenkannattajakseen perustivat .,La

Vogue" lehden (lakkasi 1889). K:n symbolismi
oli ennen kaikkea silloin vallalla olevan natura-
lismin vastustusta. K. oli ensimäinen runoilija,

joka johdonmukaisesti käytti loppusoinnutouta
tai myös ainoastaan assoneeraavan vapaata runo-
mittaa. Runoissaan ..Les palais nomades" (1887)
hän liian tahallisesti jäljitteli esikuvansa Mal-
larmen epäselvyyttä, mutta kokoelmat .,Chansons
d'amaut" (1891) ja ,.Domaine de fee" (1895)
ovat omintakeisia, tunteiltaan luonnollisia, hie-

noja ilmaisukeinoiltaan. Nämä kolme teosta
ilmestyivät yhtenä niteenä (1898) nimellä
..Premiers poemes", ja niihin liittyy ,,v e r s

1 i b r e"ä käsittelevä esipuhe. K:n en.simäinen
proo.sateos ,,Le roi fou" (1896) koskettelee Baie-
rin kuninkaan Ludvik II :n historiaa. Täynnä
romantillista runoutta on hänen böömiläinen
miorantanssija-romaaninsa .,Le cirque solaire*'

(1899). Etupäässä irooninen on hänen virka-
miesmaailmaa kuvaava romaaninsa ,,L'aduitere

sentimental" (1902). K:n kriitillinen teos .,SvTn-

bolistes et decadents" (1902) on Ranskan uuden-
ajan runouden historian kulmakiviä. [Gourmont,
,,Le livre des masques" (1896) ; Ernest-Charles,
,,Les samedis litteraires" (1903).] J. H-l.

Kahna, neli- tai kahdeksankulmainen laudoi-

tus, jonka sisässä myllyukivet sijaitsevat.

U. T. S.

Kahnis [känis], Karl Friedrich Au-
gust (1814-88), saks. teologi, v:sta 1850 pro-
fessori Leipzigissä, jossa yhdessä Delitzschin ja

Luthardtin kanssa vaikutti puhdasoppisen luteri-

laisuuden hyväksi. Hänen teoksistaan ovat huo-
mattavat Suomessakin yliopistollisena oppikir-
jana käytetty ,,Der iunere Gang des deutschen
Protestantismus seit Mitte des vorigen Jahr-
hunderts" (1854) sekä ..Die lutherische Dogma-
tik" (1860-68), jossa hän toi esiin ankarasta luteri-

laisuudesta poikkeavia käsityksiä esim. ehtoollis-

opissa. E. Ka.
Kahperusvaara, tunturi Enontekiön Lapissa,

Häiden eteläpuolella; 1,258 m yi. merenp. (samo-
jen mittausten mukaan kuin Halde 1,353 m).

L. H-nen.
Kahtaistaittuminen, se kiteitten (paitsi

säännölliseen järjestelmään kuuluvien) ominai-
suus, että niitten sisään tunkeutuva valosäde
jakautuu kahteen säteeseen. K:n havaitsi ensiksi

Erasmus Bartholinus 1669 islantilaisessa kalkki-
sälvässä. Tämä kide kuuluu heksagonaaliseen
järjestelmään (ks. Kide). Halkaisemalla se kol-

meen suuntaan saadaan vinokaitiou (romboede-
rin) muotoisia kappaleita (kuva 1). Kahdessa
vinokaitiou sopessa a ja b ybtyy kolme tylsää
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kulmaa. Lävistäjä ab ja jokainen sen kanssa
yhdensuuntainen suora on kiteen pääakseli.
Tämä ei ole siis mikään määrätty suora, vaan
ainoastaan tietty suunta. Jokainen pääakselin
sisältävä taso on p ä ä 1 e i k k a u s. Kun kalkki-
sälpävinokaitio lasketaan vaakasuoralle paperille,

jolle on merkitty piste ja katsotaan tätä pis-

tettä kiteen läpi kohtisuorasti rajapintoja vas-

taan, niin pisteestä näkyy kaksoiskuva. Kier-
täessä kidettä pisteen läpi kulkevan pystysuoran
akselin ympäri toinen kuva pysyy kaiken aikaa
paikallaan, mutta toinen liikkuu sen ympäri
ympyrän kaarta myöten. Edellinen kuva on sa-

massa paikassa kuin alkuperäinen piste. Snel-

liuksen sääntö valon taittumisesta edellyttääkin,

että kahden yhdensuuntaisen tason rajoittaman
levyn läpi kohtisuorasti tulevat valosäteet kul-

kevat taittumatta. Kuvaa vastaavia valosäteitä

sanotaan yleissääntöisiksi (ordentlich).

Jälkimäisen kuvan taas synnyttävät n. s. e r i-

koissääntöiset (ausserordentlich) valosä-

teet, jotka eivät noudata Snelliuksen sääntöä.

Niinpä kiteen rajapintaa vastaan vinosti tule-

via valosäteitä, jotka eivät ole pääleikkauksessa

tai sitä vastaan kohtisuorassa tasossa, vilos tulo-

pinnasta taittuneet erikoissääntöiset säteet vas-

taavat, vaikka mainitun säännön mukaan tulo-

ja taitepinta yhtyvät. Näitten säteitten taite-

eksponentti on sitä paitsi riippuva läpikulkevan

säteen ja pääakselin välisestä kulmasta. Kalkki-

.sälvässä se vaihtelee 1,4865 :stä 1.6585 :een. Huy-
gens on ensimäinen tiedemies, joka on antanut

yhtenäisen selityksen valon k:sta. Kun valo

etenee isotrooppisessa (ks. t.) aineessa jostakin

pisteestä joka taholle, ennättää se yhtä pitkän

matkan samassa ajassa kaikkiin eri suuntiin s. o.

samalle pallonpinnalle, jonka säde on mainitun

matkan pituinen ja keskipisteenä on alkupiste.

Aalto on siis pallonmuotoinen. Ani.sotrooppisessa

aineessa taas aallon muoto riippuu (Fresnelin

selitystavan mukaan) siinä olevan eetterin eri

suunnissa vaihtelevasta kimmoisuudesta. Siten

on esim. kalkkisälvässä eetteri kimmoisinta pää-

akselin suunnassa ja vähimmin kimmoista akse-

lia vastaan kohtisuorassa .suunnassa. Tällaista

kidettä sanotaan negatiiviseksi kiteeksi.

Positiivisessa kiteessä on eetterillä suu-

rin kimmoisuus pääakselia vastaan kohtisuorassa

suunnassa, pienin pääakselin suunnassa (esim.

kvartsi). Negatiivi.sessa kiteessä taittuvat yleis-

sääntöi.set säteet enemmän, positiivisessa kiteessä

vähemmän kuin erikoissääntöiset säteet. Kuta
kimmoisempaa eetteri on valosäteen (transver.saa-

listen) värähdyksien suunna.ssa, sitä nopeammin
valo etenee. Aalto ei sentähden voi olla pallon-

muotoinen anisotrooppisessa aineessa. Seu muo-

toa tutkittae.ssa on muistettava, että kahtais-

taittavan aineen läpi kulkeva valosäde ei ainoas-
taan jakaudu kahteen yhtä valonvoimaiseen
säteeseen, vaan kumpainenkin osasäde sen li-

säksi polariseerautuu (ks. Polarisatsioni)
siten, että niiden värähdyssuunnat ovat kohtisuo-
rat toisiansa vastaan. Yleissääntöisen säteen
värähdykset ovat kohtisuorat pääakselia vastaan,
erikoissääntöisen säteen pääleikkauksessa. Esittä-
köön piirustuksen taso kuvassa 2 kalkkisälpä-
kiteen pääleikkausta ja ab pääakselia. Pisteestä

m ajatellaan lähtevän kuvan tasossa joka taholle

sekä yleis- että erikoissääntöisiä säteitä. Edelli-

set, jotka etenevät kuvan tasoa s. o. pääakselia
vastaan kohtisuorilla värähdyksillä, leviävät

kaikkiin suuntiin yhtä nopeasti. Tasoaalto on
niin muodoin ympyrä. Jälkimäisten nopeus taas
on riippuva kulmasta, jonka niiden värähdykset
muodostavat pääakselin kanssa, oft-suunnassa on
eetterin kimmoisuus suurin, mc- 1. »«d-suunn,issa

on sentähden säteen leviämisnopeus suurin, esim.

= mv. Suunnassa cd on eetterin kimmoisuus pie-

nin ja säteen leviämisnopeus pääakselin suun-
nassa siis pienin esim. = am. Muissa suunnissa
on leviämisnopeus suurempi kuin am mutta pie-

nempi kuin mc. Tasoaalto on ellipsi, jonka pikku-
akseli on ab ja isoakseli dc. Kumpaakin väräh-

dyslajia vastaavat aallot sivuavat toisiaan pis-

teissä a ja b. Koska nyt tasoaalto on samanmuo-
toinen jokaisessa ab:n sisältävässä pääleikkauk-
sessa, niin valoaallon muoto kalkkisälvässä saa-

daan, kun ajatellaan kuvion kääntyvän a&:n ym-
päri. Aalto käsittää siis pyöräysellipsoidin ja

sitä sisäpuolelta sivuavan pallon. Jälkimäinen
vastaa yleissääntöistä, ellipsoidi erikoissään-

töistä sädettä. Positiivisessa kiteessä on aalto

muodoltaan pallo ja sitä sisäpuolelta sivuava pit-

kulainen pyöräysellipsoidi. Pääakselia myöten
etenevä säde ei ole k:n alainen, koska sen kaikki

värähdykset ovat pääakselia vastaan kohtisuo-

rassa tasossa, missä eetterin kimmoisuus on sama
joka suunnassa. N. s. y k s i a k s e 1 i s i s s a ki-

teissä on vain yksi suunta, jossa k: ta ei tapahdu.

On myös olemassa kiteitä, joissa on kaksi täl-

laista suuntaa. Niitä sanotaan kaksiakseli-
siksi. Jälkimäisissä on valoaallon muoto vielä

monimutkaisempi kuin edellisissä. Kaksiakse-

lisessa kiteessä on määrätyssä suunnassa ha-

vaittavissa omituinen k., jota sanotaan kartio-
taittumiseksi. Ilmiö käsittää sen, että

valosäde hajaantuu kartion sivupinnan muotoi-

seen kimppuun. — Elektromagneettisen valoteo-

rian mukaan on k:n syy sähköläpäisyn vakion

(dielektrisiteetti-konstantin) vaihteleva suuruus

kiteen eri suunnissa. V. S: n.

Kahtalainen totuus (saks. „zweifache Wahr-
heit"). Keskiaikana muutamat oppineet esittivät

seu väitteen, että .se, mikä filosofisesti eli tie-

teelli.se.sti on totta, saattaa olla uskonopillisesti

väärin. He myönsivät eräiden tieteellisten op-

piensa vievän johtopäätöksiin, jotka sotivat us-

konoppia vastaan, mutta selittivät täydellisesti

alistuvansa uskonnollisen ilmoituksen alle ja

pitävänsä sen korkeimpana totuutena. Niin esim.

mainitaan Juhana Brescialaisen 1247 selittäneen,

kun hänen väitteitään moitittiin kerettiläisiksi,

esittäneensä ne pätevinä vain filosofisessa, mutta

ei uskonnollisessa merkityksessä. Paavi 1275 hyl-

käsi opin k:sta t:sta. Siitä huolimatta monet
tiedemiehet edelleen .^iiihen turvautuivat keskiajan
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loppupuolella ja renesanssin aikana; vielä P.

Bayle (k. 1706, ks. t.) kannatti sitä. Ei ole syytä

olettaa, että k:n t:n oppi läheskään kaikissa

sen kannattajissa oli teeskentelyä, jonkinmoinen

naamari, jonka turvissa he yrittivät esittää

vastaväitteitään kirkon oppeja vastaan; monessa

se varmaankin vilpittömästi ilmaisi hänen oman
mielensä sisällistä ristiriitaa. Kumminkaan eivät

tiede eikä uskonto voi hyväksyä tällaista kantaa.

Ne totuudet, joita luonnollinen järkemme, vilpit-

tömästi käytettynä, selvästi osoittaa oikeiksi,

ovat ehdottomasti pätevinä pidettävät, uskon-

nollisiinkin kysymyksiin nähden. Uskonto voi

mahdollisesti ilmoittaa ihmiselle „ylijärjellisiä"

asioita, joiden totuutta tiede tai järki ei voi to-

distaa eikä kumota; mutta mitään varsinaisesti

järjenvastaista ei terve, vapaa uskonto saata

katsoa jumalalliseksi ilmestykseksi eikä uskon-

nolliseksi totuudeksi. A. Gr.

Kahujyvät, viljaa lajitellessa tai puhdis-

taessa erkanevat vialliset ja vähemmänarvoiset,

usein muita kevyemmät jyvät (ks. Viljan-
lajitus).

"

U. B.

Kahukärpänen (Oscinis frit), n. 2 mmm pi-

tuinen, jonkunverran kiiltävä kärpänen. Val-

kea nkeltainen. 3 mm: n pituinen jalaton toukka,

vahingoittaa touko- ja syysviljan oraita; aiheut-

taa myös valkotähkiä niittyheiniin, ohraan ja

kauraan sekä n. s. kahujyviä ohraan. Jonkun-
verran pienempi Oscinis pusilla on samaan ta-

paan vahingollinen, vrt. Tuhohyönteiset.
E. R.

Kahuperhonen (Eadena tritici 1. hasilinea),

pääväriltään vaalean maksanruskea 1. harmaan-
ruskea yöperhonen, jonka etusiipien tyvessä on
lyhyt, jyrkkä musta pitkittäisviiva. Täysikasvui-
nen toukka 30 mm: n pituinen, harmaassa .selkä-

puolessa kolme vaikeahkoa pitkittäisviivaa, ali-

puoli vaaleampi. Pää ja niskakilpi kiiltävän rus-

keat. Kovertaa nuorempana kypsymättömiä
rukiinjyviä ontoiksi, siten saaden aikaan kahu-
jyviä; .syö vanhempana kypsiä rukiinjyviä sekä
vahingoittaa myös syysviljan oraita, vrt. Tuho-
hyönteiset. E. R.
Kahveli (ruots. gaffel). 1. Varrella ja piikeillä

varustettu syömäase (haarukka) metallista,

puu.sta tai sarvesta. Muodoltaan tunnettu jo

vanhalla ajalla (Poseidonin kolmikärki) ; käytet-
tiin tällöin kuitenkin vain keittiössä (lihahaaru-
kat). Kahvelia käytettiin P. Damiani'n (k. 1072)
tiedonannon mukaar Euroopassa aterioimiseen
va.sta 1000-luvulla. 1500-luvulla k:n käyttö tuli

Sak.sassa 3'hä yleisemmäksi, ja se sormillasyön-
nin vastu.stus, joka läliti Hotel de Rambouillet'sta,
hankki k:lle 1600-luvuIla yleisen käytännön
Euroopan sivistyneissä piireissä. Vanhimmat k:t
meillä olivat kaksihaaraiset. — 2. MerenJc. Pyörö-
puu, joka riippuu perään päin viistos.sa aluksen
ma.stossa ja pitää suorana kahvelipurjeen ylistä
reunaa. F. W. L.

Kahvi, kahvipensaan siemenet, ,,k. -pavut''

kauppatavarana; myös paahdetuista k.-pajuista
valmistettu juoma. K. -pensaita, jotka kuuluvat
/i'M?nacecE-lieimoon, on kaksi lajia: Coffea am-
bica ja C. liberica, joista edellinen on kotoisin
Afrikasta Niilin suurten lähdejärvien tienoilta,

jälkimilinen Länsi-Afrikan troopillisista osista.

Molemmat ovat vuoristokasveja. C arabica on
5 m: iin korkea alati-vihreä pensas, jolla on soi-

^\A
Kahvipensa.<<, 1 kukka,
2 aukileikaUu hedelmä!,

3 hedelmä.

keat tai puikeat, ristikkäin vastakkaiset, ehyt-

laitaiset, kiiltävät lehdet ja valkeat, hyvänhajui-
set, 5-lukuiset, kiehkuroit-

tain lehtihankoihin puh-

keavat kukat. Hedelmä
kirsikan näköinen 2-loke-

roinen luumarja, jossa kui-

tenkin hedelmän ,,kivi" on
sitkeä, pergamenttimainen.
Kummassakin lokerossa on
yksi siemen, ,,papu", joka
kuorittuna lähetetään kaup-
paan. Coffea arabicaa vil-

jellään nykyään melkein
kaikissa tropiikkimaissa,

varsinkin Etelä- ja Keski-
Ameriikassa, Jaavassa, An-
tilleilla, Etu-Intiassa, Cey-
lonissa. Se viihtyy parait'in

n. 200 m:n korkeudessa,
15° :n ja 20° :n välisessä

lämpötilassa ja sademää-
rän pysyessä 2,200 ja 3,300 mm:n välillä vuo-

dessa. Lisätään siemenestä, kantaa hedelmiä
yleensä 8: unesta 30:nteen ikävuoteensa. Vil-

jelty pensas pidetään leikkaamalla joks. mata-
lana, siitä saadaan satoa 0,5— l.s kg. — Coffea
liberica eroaa edellisestä siinä, että sillä on mus-
tat hedelmät, jotka eivät kypsyessään varise, sie-

menet puolta suuremmat kuin C. arabicalla.. Tu-
lee tätä paljoa vanhemmaksi ja korkeammaksi
(6-8 m); sillä on tämän rinnalla erikoisia etuja:

voidaan lisätä pistokkaista ja siten saada aikai-

semmin kantamaan hedelmiä, eikä ole niin arka
sienitaudille (Hemileia vastatrixj. K.-pensaiden
siementen pääosan muodostaa sarviaineen tapai-

nen valkuainen. Sadon korjuu, joka toimitetaan
käsin poimimalla, tapahtuu yhden tai muutaman
kerran vuodessa, ilarjat sen jälkeen kuivataan
ja pavut vähitellen vapautetaan hedelmämal-
losta ja kuoritaan puimalla tai loukuttamalla
ja puhaltamalla. Ameriikassa on tapana liottaa

ja vähän mädättää hedelmiä vedessä ja sitten

huuhtoa pois siemeniä peittävät osat. Lopullisesti

nämä sielläkin kuivatetaan ja vapautetaan kuo-

ristaan niinkuin yllä on selitetty. — Paahtamat-
tomat k.-pavut sisältävät: vettä 11,2 %, typen-

pitoisia aineita 12,i %, rasvaisia öljyjä 12,s %,
sokeria 8,6 %, parkitusaineita 5,8, muita typet-

tömiä ekstraktiaineita 28 %, puuainetta 18.2%,
koffeiinia 1,2 %, tuhkaa 3,» %. Paahtaessa pavut
muuttuvat pääasiassa sikäli, että kadottavat
vettä, käyvät ruskeiksi sokerin »palamisesta" ja

tulevat aromaattisen hajuisiksi paahtaessa synty-

neestä eetterisestä öljystä, kaffeolista. Pa-
ras k. tuli vielä 1800-luvun ensi puoliskolla Ara-
biasta mokka-k:n nimellä, mutta nykyään tä-

män voittavat hienoimmat brasilial., jaaval. ja

usambaralaiset (Itä-Afrikka) k.-lajit.

K:njuonti näj-ttää olleen ikivanha tapa

Abessiiniassa. Täältä se vähitellen levisi Persiaan

ja Arabiaan. Kahvin tarjoilu julkisissa kahviloissa

on kotoisin itämailta. Ensimäiset kahvilat Eu-
roopassa avattiin Konstantinopolissa 1554. V.

1652 kreikkalainen Pasque Rossie perusti Lon-
tooseen ensimäisen kahvilan; Wienin ensimäinen
kahvila avattiin 1683, Berliinin 1721, Pariisin

1669, joka kuitenkin oli aivan mitätön; vasta

1724 avattiin Pariisissa ensimäinen kahvilan ni-
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men todellakin ansaitseva ja huomattavista vie-

raistaan (Voltaire, Rousseau, Fontenelle) kuu-

luisa „Caf6 Procope". Samoihin aikoihin oli

Tukholmassakin kahvila 1. kahvihuone (kaffe-

hus), ja v:n 1728 osoitekalenteri mainitsee ar-

vossapidetyimpiä olleen 15. Kahvilaliikkeeseen

yhdistyi jo aikaisin Ruotsissakin virvoitus- ja

väkijuomain anniskelu, mikä kuitenkaan ei liene

ollut täysin laillista tai tavallista ennen vv:n
1766-69 kahvikieltoa, jolloin viinan tislaaminen

ja tarjoilu kahvin sijasta tuli luvalliseksi. Suo-

messa kahvinkäyttö näkyy alkaneen Ison vihan

jälkeen. V. 1727 kiellettiin kahvin tuonti Vii-

puriin. V. 1748 joi Porvoossa kahvia 5 henkeä
(m. m. piispa); 1781 tuotiin Turkuun 21,500 nau-

laa kahvinpapuja; 1783 mainitaan Turussa ol-

leen 4 kahvihuonetta ja 1795 Porissa yksi.

Jo varhain alkoi k:nviljelys Arabiassa,

1650 hollantilaiset aloittivat sen viljelyksen Jaa-

vassa ja 1719 tuli ensimäinen lähetys JaaA'a-

kahvia Eurooppaan. Samoihin aikoihin istutti-

vat ranskalaiset k.-pensaan Martiniquelle, josta

se 1762 vietiin Brasiliaan. Täältä tuli ensimäi-

nen lähetys Eurooppaan 1808.

K:n tärkein viljelys-maa on Brasilia, vienti

1,224550 tonnia (tiliv:na 1906-07), 87,5 % maa-
ilman kahvintuotantomaiden kahvinviennistä;

suurin osa tulee Sao Paolon valtion osalle, vienti

tapahtuu Santosin kaupungin kautta; 681,000

tonnia 1907-08; 924,480 tonnia 1909-10. Brasi-

lialle tavattoman tärkeää kahvikauppaa on mo-
nella tavalla koetettu järjestää maalle mahdolli-

simman edulliseksi, viimeksi n. s. valorisatsioni-

kaavan avulla, jonka mukaan maksimimäärän
yli viedystä k:sta on suoritettava lisätullia 20 %
ad valorem. Tämä, satovaihtelut ja keinottelu-

yritykset ovat vaikuttaneet k:n hintojen nousun.

Venezuelasta vietiin 45,000 tonnia (1906-07),

Guatemalasta 39,920 t. (sam. v.), Kolumbiasta n.

30,000 t.. Alankomaiden Intiasta 29,400 t.(1906),

Haitista 24,000 t. (1905-06), Meksikosta 21,000 t.

(1908), Porto Ricosta 17,580 t. (1906-07), Cos-

taricasta 16,900 t. (1906-07), Nicaraguasta

7,820 t. (1907-08). — Suomeen tuotiin 1909

13,694,987 kg k:a, josta maksettiin 15,75

milj. mk. K. tuotiin Suomeen Saksan (13,o88

milj. kg), Tanskan (0,46 milj. kg.) ja Alankomai-

den (0,166 milj. kg) kautta. Valtion tullitulot

kahvista laskettiin 5,48 milj. mk:ksi, 1. 12%:ksi
kaikista tullituloista. V. 1899 tuotiin Suomeen
8,143,203 kg k:a; siitä maksettiin 7,ss milj. mk.

—

Yleisimmin k: ia väärennetään värjäämällä, eten-

kin merivedestä vikaantuneet paremman laadun
näköisiksi. Tähän käytetään indigoa, berliinin-

siuistä, gurkmeiaa, grafiittia, okraa, mutta jos-

kus myös myrkyllisiä värejä, esim. kuparivihtril-

liä ja kromikeltaista. Jauhettua k: ia on varsin-

kin aikaisemmin paljon väärennetty sekoitta-

malla siihen kaikenlaisia sijakkeita: sikuria,

mallasjauhoja y. m. Sitäpaitsi parannetaan pa-

pujen ulkomuotoa paisuttamalla niitä höyryllä,

vähän paahtamalla, valkaisemalla rikkihapok-

keella, kiillottamalla.

J. A. W. d E. E. K. y. m.
K:n vaikutus perustuu etupäässä sen sisältä-

mään koffeiiniin (ks. t.) 1. kaffeiiniin, ynnä
muutamiin aromaattisiin yhdistyksiin, jotka

joko jo sinänsä ovat olemassa kahvipavussa

tahi vasta paahtamisen vaikutuksesta syntyvät.

Väkevä kahvi vaikuttaa elvyttävästi ja virkis-

tävästi heikkoudentiloissa ja muutamissa myr-
kytyksissä, niinkuin alkoholin ja opiumin aikaan-

saamissa velttoudentiloissa. K. on myöskin
omansa aikaansaamaan lihasvoiman lisääntymi-

sen, jota ei seuraa erikoinen veltostuminen, niin-

kuin alkoholin nauttimisen jälkeen. K:n merki-

tys seuraelämässä on ilmeinen, se kun elvyttää

mieltä, synnyttäen hilpeyttä ja iloisuutta sekä

edistäen puhelahjaa, pitäen samalla uneliaisuutta

loitolla. Mainituissa ominaisuuksissa piilee myös-

kin k:n joskus terveyttä turmeleva ominaisuus;

hermoheikkoutta, unettomuutta ynnä muuta le-

vottomuutta kärsiville henkilöille sekä lapsille

k:n käyttäminen on siitä syystä epäedullista.

Liiallinen k:njuonti synnyttää aikaa myöten
vatsakatarrin; varsinkin sen tekee huono ja pal-

jon väärennetty k. Suolen toimintaan k. vai-

kuttaa kiihdyttävästi edistäen jonkun verran

ulostusta. M. OB.
Kahviherne ks. C i c e r a r i e t i n u m.

Kahvinlisäke, erinäisistä kasviosista tehdyt

valmisteet, joita enimmäkseen säästäväisyys-

syistä lisätään kahvijauhon sekaan ja joiden

useimmin paahtaessa syntynyt ruskea väri ja
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karvas maku ovat kahvin kanssa yhteisiä. Känä
käytetään meillä yleisimmin sikuria, paahdet-

tuja maltaita, rukiin- ja ohranjyviä. Paljon käy-

tettyjä lisäkkeitä ovat myös viikunat, Johannek-
sen leipäpuun palot, päärynät, tammen terhot,

taatelinsiemenet. maapähkinät, herneet, lupiinit,

kaakaopavun kuoret y. m. J- -^- ^•
Kahvipensas ks. Kahvi.
Kahvisurrogaatti ks. K a h v i n 1 i s ä k e.

Kaibel, Georg (1849-1901), saks. klassill.

filologi, v:sta 1879 professorina Breslaussa, sit-

temmin Rostockissa, Greifswaldissa ja Strass-

burgissa sekä v:sta 1897 Göttingenissä. Hänen
pääteoksensa ovat: „Epigrammata Graeca ex lapi-

dibus coUecta" (1878), „Inscriptiones Grsecse

Sicilise et Italise" (1890) ja ..Comicorum grse-

corum fragmenta" (1899), jonka ohella hän on
julkaissut Athenaioksen, Galenoksen y. m. teok-

sia sekä m. m. käsitellyt Aristoteleen ,.Ateenan

valtiomuodon" tekstiä ja tyyliä. E. R-n.

Kaide 1. pirta järjestää loimilangat kan-
kaassa siiini nonmukaiselle välimatkalle toisistaan

ja lyö, luhan eteenpäin siir-

tyessä, kuteen kankaan .suuhun.

Kaiteen piirrot tehtiin alkuaan
kovasta ruokokasvien pinta-

puusta, sittemmin messingistä,

raudasta; nykyään ne tavalli-

simmin tehdään teräksestä. Piir-

rot ovat kiinnitetyt kahden
puolipyöreän puulistan väliin,

joiden ympäri kierretään nyöri
lujalle, niin että nauha erottaa
piirrot toisistaan. Tämä nyöri
l>ietään tai hart.sataan kovaksi.
Viime aikoina on alettu raken-
taa kaiteen li.stoja raudastakin,
johon piirrot juotetaan kiinni.

Kaiteet numeroidaan eri maissa
eri tavoin riippuen eri mitta-

Kaide, yksiköi.stä, mutta numeron ja

tiheyden välillä vallitsee taval-
lisesti suora suhde. Eri tarkoituksiin käytetään
kaiteita, joiden tiheys saattaa olla vaihteleva
kuten loimessakin. Vieläpä tavataan kaiteita,
joiden piirrot ovat erisuuntaisiakin. — Loimen
luomiskoneissa käytetään levitettäviä n. s. ekspan-
sionikaiteita loimen tiheyden järjestämiseksi.

E. J. 8.

Kaidepuu 1. k ä s i p u u on portaiden, parvek-
keiden, siltojen, jy kanteiden y. m. s. sivulla 1.

reunalla n. l.o-l,io m korkeudella kulkeva suojus-
puu liikkeen turvaami.seksi. K:ta käytetään
myöskin koneiden ja muiden yleisestä liikkeestä
erotettavien paikkojen ympäröimiseen. J. C-6n.

Blaifas, oik. Joosef, liikanimeltä K., juu-
talai-sten ylimäinen pappi Jeesuksen aikana ja
tuttu Jeesuksen kärsimyshistoriasta, v. 18 j.Kr.
roomalaisen prokuraattorin Valerius Gratuksen
virkaan nimittämä, oli toimessa Pontius Pila-
tuksen prokuraattorina ollessa; prokonsuli Vi-
tellius erotti hänet v. 37. Edv. St.
Kaiföng, Kiinan vanhimpia kaupunkeja. Ho-

nauin maakunnan pääkaupunki, hiukan etelään
Hoangliosta; n. 160,000 as. Peking-Hankoun
radan varrella. Juutalais-siirtola. -— Sung-suvun
aikana 960-112.5 pääkaupunkina. E. E. K.
Kaihi ikreik. cataracta). mykiön 1. silmän

linssin tai myö.skin sen kotelon samentuminen.

n. s. harmaa kaihi, tauti, joka enimmäkseen
tavoittaa vanhuuden ikää (cataracta senilis) ; vrt.

Harmaakaihi. N. s. musta 1. v i h r e ä k.

(glaticoma) ei ole mikään kaihi sanan tavallisessa

merkityksessä, ks. Glaukomi. M. 0-B.

Kaihiekstraktsioni, kaihin, sameaksi ja läpi-

näkymättömäksi muuttuneen linssin poistaminen
opereeraamalla. M. OB.
Kaiikki, pitkähkö soutuvene, jemmoista käy-

tetään Bosporilla, ks. K a j i k.

Kaijata, merenk., muuttaa raakapuu vaaka-
suorasta asennostaan pystyyn. F. W. L.

Kaiji ks. K a j i.

Kaikkein kristillisin kuningas 1. Majes-
teetti (lat. Rex christia^iissimus, ransk. Sa ma-
jeste tres-chretievne). Ranskan kuningasten kun-
nianimi, jota jo frankkilaisen Klodovigin sano-
taan käyttäneen. Virallisesti paavi antoi tämän
nimen 1469 Ludvik XI:lle, minkä jälkeen Rans-
kan kuninkaat käyttivät sitä v:eeu 1830.

Kaikkeinpyhin (hepr. khödes khodäsim) tar-

koittaa "\':ssa T:ssa ensi sijassa n. s. todistuksen-
majan pientä takaosaa, jossa sijaitsi pyhä arkku
ja johon vain ylimmäinen pappi sai astua ker-

ran vuodessa (vrt. 2 Moos. 2633, 3 Moos. I613

seur.) ; sitten temppelin vastaavaa takaosaa
(hepr. ddhir), missä niinikään sijaitsi mainittu
arkku kultaisten kerubien siipien varjostamana
(1 Kun. 65,23-28; Sg-g). Myöskin useista muista
paikoLsta ja esineistä käytetään samaa nimi-
tystä: esim. alttarista, joka on vihitty eräillä

pyhillä toimituksilla (2 ]\[oos. 2937) ; suitsutus-

alttarista (2 Moos. 30jo) ja kaikista pyhäkön
esineistä (2 Moos. 30,9) ; useista uhrilajeista ta-

vallisten uhrien vastakohtana (vrt. 4 Moos. 189

seur.). Xiin ovat kaikkeiupyhimpiä m. m. synti-

uhrit (3 Moos. 618,22), vikauhrit (3 Moos. 7i, »),

esiinpauoleivät (3 Moos. 24,), suitsutusaineet

(2 ]\Icos. oOge) ja osat, jotka papit saavat ruoka-
uhreista (3 Moos. 23, 6i„) .sekä yleensä kaikki,

mihin vain papit saavat koskea. —
• Kaikkein-

pyhimmäksi nimittävät katolilaiset myöskin siu-

nattua ehtoollisleipää (hostiaa), jota säilytetään
erityisessä astiassa ja joka pannaan esille ru-

koiltavaksi. A. F. Po.
Kaikkeus, myöskin maailmankaikkeus

= kaikki olevainen. Koska „maailmalla" luonte-

vimmin ymmärretään se olevainen, joka on meille

jossain määrin tuttu eli jonka kanssa olemme
kosketuksissa, — jonka tähden toisinaan puhu-
taan, monessakin eri merkityksessä, useista

..maailmoista", — niin on tarpeen muodostaa
vielä laajempi käsite ,,kaikkeus", erotukseksi
.,maailmasta". Ja koska ei voi vaarinottaa eikä
ajatellakkaan olevan mitään avaruuden rajoja,

niin emme tiedä, onko se olevainen, josta ihmi-
sellä on jonkinmoista tietoa ja joka muodostaa
hänen kokemuksensa maailman (laajimmassakin
merkityksessä), koko k. vai ainoastaan vähäinen
sen csa. K. on .sentähden ,.järkikäsite", s. o.

käsite, jolla ulotamme ajatuksemme kaiken koke-
muk.sen ulkopuolelle. A. Gr.

Kaikkijumalaisuus ks. Panteismi.
Kaikkivalta, Pietari ks. Kaukovalta.
Kaikkiyhteysoppi on se mielipide, että kaikki

olevainen on yhtä: maailmankaikkeus on yti-

messään yhtenäinen, jumalallinen kokonaisuus.
ks. Panteismi, Monismi.
Kaiku, kahden väliaineen rajapinnasta, kuten
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rakennuksen seinästä, kallion pinnasta, metsän
rinnasta tai vain kahden eri tiiviin ilmakerroksen
rajasta heijastunut ääni. Heijastus tapahtuu aalto-

liikettä (ks. t.) koskevien yleisten heijastussään-

töjen mukaan (ks. Heijastuminen). Jos-

tain paikasta lähtenyt ääni palajaa niin ollen

tuohon samaan paikkaan takaisin, jos se kohtaa,

esteen kohtisuorasti. Sillä edellytyksellä voi hen-

kilö k : na kuulla omat äänekkäästi lausutut sa-

nansa, jos sitä paitsi heijastava pinta on niin

etäällä, että ääni tarvitsee kulkeakseen lähtökoh-

dasta siihen ja takaisin vähintään yhtä paljon

aikaa kuin menee ääntämiseen. Koska ääni ete-

nee 34:0 m sekunnissa ja yksitavuisen sanan lau-

sumiseen menee noin Vio sek., niin tällaisen sa-

nan k. siis voi kviulua heijastavan esineen ollessa

vähintään 17 m:n päässä. Kaksi-, kolmi-, neli-

tavuinen k. saadaan, kun esine on 2, 3, 4 kertaa

17 m:n etäisyydellä. K. monistuu, jos on useam-

pia eri kaukana sijaitsevia heijastuspintoja.

Moninkertainen k. saattaa niinikään syntyä kah-

den, kulman keskenänsä tekevän seinän välissä,

missä ääniaallot kulkevat edes takaisin moneen
kertaan. Useat paikat ovat tunnetut mainioista

k:istansa. Böömin Adersbachin luona kuulee

kolmikertaisena 7-tavuisen kaiun. Lolerei-kal-

lion luona pistoolin laukaus monistuu 17-20 ker-

taa ja Milanon lähellä olevan Simonetta-linnan

siipien välissä 60 kertaa. Asuinhuoneissa on sei-

niin siksi lyhyt välimatka, että heijastunut ääni

yhtyy täydellise.sti alkuperäiseen, vahvistaen tätä.

Kirkoissa ja suuremmissa saleissa ei yhtyminen
enää ole täydellinen, vaan heijastunut ääni osaksi

yhtyy alkuperäiseen ääneen, osaksi jatkaa sitä.

Puhe kuuluu sentähden sellaisissa huoneissa seka-

valta. Tämän kaj ahd ukseksi sanotun il-

miön häiritsevä vaikutus vähenee, kun äänen

säännöllinen heijastus seinästä jollain tavoin es-

tyy, esim. koolla-olevan ihmisjoukon tiihden.

Pienemmissä huoneissa taas huomaa, että äänen

heijastuksen häiriytyminen monen ihmisen läsnä-

olon vuoksi vähentää puheen kantavuutta.
U. S:n.

Kaikupohja, 7nus., puinen levy, jonka tehtä-

vänä on vahventaa kielisoitinten ääntä. Sen muoto
on erilainen eri soittimissa. /. K.

Kaila (alk. Johansson), Erkki (s. 1867)

,

teologi, yliopp. 1884, teol. toht. 1896, yliopiston

apul. uskonnonhistoriassa ja sielutieteessä 1896,

Helsingin pohj. suomal. seurakunnan kirkkoherra

1909, jumaluusopin, esikäsitteiden dosentti 1911.

Julkaissut: „Bidrag tili utredning af det kristliga

kunskapsbegreppet" (väitöskirja; 1895), ,,Oppi-

kirja uuden ajan filosofian historiassa" (1900),

,,Augustinus ja hänen aikansa" (1903), »Kristil-

linen uskonto-oppi kouluja varten" (1905, myös
ruots.), ,,Uskonnonhistoriallisia luentoja" (1908),

„Luonnontiede ja uskonto" (1908), „Evankeliu-

mia nykyajan nuorille" (1910). Suomalaisen teo-

logisen kirjallisuusseuran esimies v:sta 1905.

Kanavakangas (ransk. chine), ohut, 2-varti-

nen silkkikangas, jonka loimi on ennen kuto-

mista kuviolliseksi värjätty tai painettu. Täten

paikka paikoin värillinen loimi antaa kankaan
kuvioille ikäänkuin pehmeästi varjostetun lai-

kallisen näön. Myös puuvilla- ja villakankaissa

käytetään joskus samaa kuvioimistapaa. Harvi-

naisempaa on, että kude täten muodostaa kuviot.

E. J. S.

Kaimaani ks. Alligaattori.
Kaimaani-kala (Lejndosteus osseus), Pohjois-

Ameriikau sisävesissä elävä, 1 m pitkä, hyvä-
lihainen kala, joka luetaan luuganoidien ryh-
mään. Sen ruumista peittävät vinoneliön muo-
toiset kiillesuomut. K. M. L.

Kaimaani-saaret ks. C a y m a n-s a a r e t.

Kaim-konsertit alkuunpani Miinchenissä 1891
taiteensuosija, hovineuvos Franz Kaim (s. 1856),
samannimisen pianotehtailijan poika, kokoamalla
oman orkesterin ja rakentamalla oman konsertti-
salin. K.-k:ien johtajina on ollut useita aikamme
etevimpiä kapellimestareita, kuten Weingartner,
Hausegger, suomalainen Schneevoigt y. m. Viime
aikoina on Kaim-orkesteri pannut toimeen myös
kansansinfoniakonsertteja. Yleensä on sen mer-
kitys Miinchenin musiikkielämässä pidettävä
erittäin suuriarvoisena. /. K.

Kaimmakaami (arab. > turk. qaimmaqnm).
oik. „sijainen", turkkilaisen ,,kasa" nimisen hal-

lintopiirin esimies, jonka lähin päällysmies on
sandzakin päällikkö mutesarrif (ks. t.). K. T-t.

Kain (hepr. khaijin), Aadamin ja Eevan ensi-

mäinen poika, Aabelin veli ja murhaaja, joutui

verityönsä tähden Jahven kiroamaksi ollen pa-

kotettu viettämään levotonta, harhailevaa elä-

mää kaukana viljellystä maasta. Suojellakseen

K: ia verikostolta Jahve pani häneen kuitenkin
merkin, ja edelleen kerrotaan, että K:sta tuli

Heenok nimisen kaupungin perustaja ja että

hänestä polveutuivat niinhyvin teltoissa asuvat

ja soittotaiteilijat kuin metallisepät (vrt. 1

Moos. 4). K:n nimeen liittyy myös israelilais-

ten kanssa ystävyysliitossa elänyt midianilainen

heimo: kainilaiset 1. keniitiläiset (4 Moos. 24„,

Tuom. 4i,, 1 Sam. IS,,). K: ia vastaa myöskin
K e n a n (1 Moos. 59 seur.), Enosin poika, sillä K :n

sukuluettelo (1 Moos. i^ seur.) ja Sethin suku-

luettelo (1 Moos. 5) ovat pääasiassa rinnakkai-

sia, ja Aadam ja Enos kumpikin merkitsevät

, .ihmistä". Kun K. (1 Moos. 4^ seur.) pelkää

verenkostoa sanoen ,,ken ikänänsä minut tapaa,

hän minut tappaa", niin se edellyttää, että

aikana, jota kertomus K:sta ja Aabelista (1 Moos.

4,-J tarkoittaa, oli jo paljon muitakin ihmisiä

kuin K. ja A. ja heidän vanhempansa. Sen-

vuoksi on arveltu, että K. ja Aabel edustavat

kansoja ja heimoja. Kumminkaan ei Israelin

historiasta ole voitu osoittaa oloja ja tapauksia,

joihin tämä käsitys K:sta ja Aabelista täysin

soveltuisi. Edellämainittu keniitiläis-heimo. jo-

hon useat tutkijat (Wellhausen, Stade) ovat K: ia

verranneet, ei näet sekään tiettävästi ole ollut

maata viljelevä heimo, niinkuin K:sta oletetaan,

ja vielä vaikeampi on verrata Israelia Aabeliin

— lammaspaimeneen, joka jo mainitun 1 Moos.

4:n mukaan on kokonaan historiasta hävinnyt.

Korkeintaan voinee siis olettaa K:n ja Aabelin

kertomuksessa kuva-stuvan kaksi meille tunte-

matonta esihistoriallista kansaa, joiden välillä

kerran sattuneita tapahtumia on kerrottu hen-

kilöhistorian muodossa. Tämä historia taas on

todennäköisesti kerrottu kiinteän, paikoillaan

asuvan heimon tai kansan kannalta, sillä K: ia

kohdannut kirous ilmeisesti tarkoittaa kuljeske-

levaa, rauhatonta paimentolaiselämää. K a i n i n

merkki lienee jonkunlainen ihoon — luulta-

vasti 'Otsaan — syötetty kuvio (vrt. 2 Moos.

13„,„ 1 Kun. 20„ seur., Hes. 94 seur.) ja tar-
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koittanee, että sillä varustettu kuului Jahven
kulttiyhteyteen eli seurakuntaan ja oli niin ollen

loukkaamaton. Toisensuuntainen on sen sijaan

selonteko K:n suvusta (1 Moos. 4^ seur.), sillä

siinä K. todella asetetaan ihmiskunnan alkuun
s. o. aikaan ennen vedenpaisumusta ja kainilai-

set ajatellaan koko ihmiskunnan suureksi pää-

haaraksi. A. F. P-o.

Kainaloliiki, ylenmääräinen hikoileminen

kainalokuopassa; tila, mikä saattaa aiheuttaa

ihon sierettymisen ja äkämien syntymisen siinä

ja lähitienoissa. K. on jonkinlaisen paikallisen

hermoärsytyksen tai yleisheikkouden aiheuttama.

Jokapäiväiset haaleat pesemiset ovat omansa kiu-

sallista tilaa jonkinverran korjaamaan.
M. OB.

Eainalovaltimo (arteria axillaris), käsivar-

teen vievä suuri valtimorunko.
Kainiitti, kellertävä tai vaaleanharmaa, hy-

vin helposti veteen liukeneva suolakivennäinen,
kokoomukseltaan kaliumkloridin ja magnesium-
sulfaatin kaksoissuola (KCI. MgSO^. 3HjO). Kai-
niittia käytetään apulannoitusaineena (ks. A p u-

lannoitusaineet) ja muitten kaliumyhdis-
tysten (kalisalpietarin) y. m. valmistukseen. Ka-
luszin (ks. t.) suolakaivoksien n. s. abraum-
suoloissa tämä on pääosana ja myöskin Stass-

furtissa (ks. t.) sitä saadaan suurin määrin, jos-

kin täällä vielä enemmän on toista abraum-suo-
laa, karnalliittia (ks. t.). P. E.

Kaininmerkki, oik. Jahven Kainille (ks. t.)

antama merkki, jonka tuli suojella Kainia veri-

kostolta; yleensä ihmisen ulkomuodosta näh-
tävä rikollisuus tai pahuus.
Kainotsoinen ks. Kenotsoinen.
Kainu, Kainunmaa ks. Kainuu
Kainulaiset, kveenit, olivat keskiajan läh-

teissä usein mainittu, Pohjanlahden perukalla
asuva suomalainen heimokunta. 9:nnen vuosis.

lopussa Alfred Suuri kertoo norjalaisen Ottarin
mukaan heidän ryöstöretkistään Norjaan ja sa-

maan aikaan Egilin-tarina tietää heidän ja nor-
jalaisten taisteluista karjalaisia vastaan. Jälki-
raui.sen mukaan k:n maa oli (12:nnella vuosis.)

alue Ruijasta ja Helsinglannista itäänpäin Suo-
meen (Finlandiin) ja Karjalaan asti. 13: unella
vuosis. kerrotaan jälleen heidän hävitysretkis-
tään Norjaan. Myöhemmät islantilaiset tarinat
sanovat k:n asuvan pitkin Pohjanmaan ran-
nikkoa. K: ia tarkoittaa myöskin ilmeisesti Aa-
dam Bremeniläisen (n. 1075) mainitsema, nimi-
yhtäläisyyden johdosta syntynyt „naisten-maa".
— Muinaisten k:n asuinsijoista ja heimolaisuu-
desta on olemassa melkoista erimielisyyttä
tiedemiesten kesken. Toiset ovat tahtoneet etsiä
heidän asuinsijojansa nyk. Poh-ois-Ruotsista, ja
pitäneet heitä ruotsalaisina (Porthan, Wiklund),
toiset katsovat heidän olleen suomalaisia ja asu-
neen etupäässä Pohjois-Pohjanmaalla (Rein,
Yrjö-Koskinen, Aspelin) taikkapa heidän asuinsi-
jansa ulottuneen Etelä-Pohjanmaahan asti (Gro-
tenfelt). Sax4n arvelee kainulais-nimen tarkoit-
taneen sekä ruotsalaisia että suomalaisia Pohjan-
lahden alavan (1. kainuun) rannikkomaan asuk-
kaita. Kun (Setälän mukaan) tuskin lienee syytä
epäillä kainu- ja kveeni-nimien yhteenkuuluvai-
suutta, voidaan pitää jälkimäistä mielipidettäkin
suomalaisperäisyyde.stä todennäköi.senä. Myöskin
kysymys k:n sulitautumisesta nykyisiin suom.

heimoihin on antanut aihetta väittelyyn. Yrjö-
Koskinen aikoinaan katsoi niiden olleen sittem-

min hävinnyt suomalainen kansa, jota vastoin
toiset tutkijat, Aspelin y. m., ovat pitäneet heitä

suuremmassa tai vähemmässä määrässä myöhem-
pien pohjalaisten esi-isinä. Castron, Kajaani ja

Ahlqvist pitivät heitä karjalaisten Pohjanmaan
rannikolle levinneinä etujoukkoina, mutta kie-

lentutkijat nykyään katsovat luultavammaksi,
että ne ovat olleet joku erinäinen, nähtävästi lä-

hempänä länsisuomalaisia oleva heimo. [J. R.
Aspelin, ,,Korsholman linna ja lääni keskiajalla"

(1869) ; Yrjö-Koskisen ja Aspelinin väittely

Kirj. kuukauslehdessä 1869-70: K. B. Wikluud,
,,0m kvänerna o. deras nationalitet" (Arkiv f.

nordisk filologi XII) ; K. Grotenfelt, ,,Mikä oli

muinainen Kvenland, ,,terra feminarum" (Hist.

arkisto XX).] vrt. Kainuu 1. K. G.

Kainuu ja Kainuunmaa, on vanhastaan
käytetty Pohjanmaan nimitys, joka tavataan jo

1.500-luvun asiakirjoissa ja varmaankin on syn-

tynyt Pohjanmaan rannikon alavan, kainuun
luonnon johdosta (kainu 1. kainun = lägland,

Lönnr.). Nykyään K. on siirtynyt merkitsemään
etupäässä Kajaanin seutua sisämaassa, s. o. maan-
alaa Maanselän, Suomenselän ja Kainuunselän
välillä, vrt. Kainulaiset. E. G.

Kainuu, Ala- ja YI ä-K., ruots. N e d e r- ja

ö f v e r-K a 1 i X, kaksi pitäjää Pohjois-Ruot-
sissa Norrbottenin lääniä. Ala-K:n hautuumaalle
on pystytetty muistokivi täällä lepäävien, talvella

1809 kaatuneiden suomalaisten, ruotsalaisten ja

venäläisten soturien haudoille. — Maalisk. 25 p.

1809 tehtiin K:ssa Seivin heittäytymissopimus.
(E. E. K.)

Kainuunjoki (ruots. Kalix 1. Kalis älf,
lapink. K a a 1 a s-ä n o) juoksee Tornionjoen
länsipuolella pitkin matkaa yhdensuuntaisesti
sen kanssa. Pituus 335 km; vesialue 17,880 km^
Joella on kaksi lähdehaaraa: pohjoinen alkaa
Ruotsin ja Norjan rajalla olevista pikkujärvistä,

eteläinen Kebnekaiselta ja sen lähistöltä; mo-
lemmat haarat yhtyvät Paitasjärvessä (468 m.
yi. merenp.), senjälkeen joki virtaa Kaalasjär-
ven (465 m. yi. merenp.) kautta ja juoksee sitten

graniittista uomaansa myöten koskisena; saa
Pajalassa bifurkatsionina Tärännönjoen kautta
suuren määrän Tornion jokilaakson vettä, kään-
tyy etelää kohti ja laskee Pohjanlahteen n. 5 pe-

nink. länsipuolella Tornionjoen suuta. Suurimmat
lisäjoet ovat Kaitom- ja Änges-joki. Ylempi joki-

laakso on kokonaan asumatonta; alemmaksi tul-

taessa siellä täällä pieniä uutisasunnoita, mutta
vasta Tärännönjoelta lähtien tavataan rantamilla
varsinaista viljely.stä ja kyliä. Kovien koskien
(yht. n. 80) vuoksi ei jokea voida pitempiä mat-
koja kulkuväylänä käyttää. Jokk-putous Ylä-Kai-
nuus.sa (Öfver-Kalix) on mahtavin putous; siinä

syöksee koko vesimäärä 10 m:n korkeudelta alas.

Suusta tähän putoukseen saakka joki on erin-

omaisen loliirikasta ja jo Kustaa Vaasan aikoina
siitä tunnettu. K:ea venäläiset vaativat Haminan
rauhanneuvottelujen alkuaikoina Suomen ja Ruot-
sin rajaksi. L. H-nen.
Kainuunmeri. Näin nimitetään joskus van-

haan aikaan Pohjanlahden sisäistä osaa ja myös-
kin Pohjoista Jäämerta; niin esim. jo Alfred
Suuri maantieteessään käyttää tätä nimitystä
{„Cvensce") jäämerestä, minkä näyttää arvelevan
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J. Kainz.

olevan suoranaisessa yhteydessä Pohjanlahden
kanssa. Pähkinäsaaren rauhankirjassa 1323 sitä
(„Kajano more") käytetään Pohjanlahdesta.

K. G.
Kainuunselkä. Oulujärvestä koilliseen (Kuu-

samon livaaran suuntaan) kulkeva, Oulu- ja Ii-

jokien lähdevesien välinen vedenjakaja, jonka
olemassaolon „selkänä" vain paikoittain huomaa.
Ainoastaan Teiriharjussa se kohoaa 376 mnin.

J. E. R.
Kainz [-ntsj, Joseph (1858-1910), kuului-

simpia nykyaikaisia saks. näyttelijöitä, synt. Mo-
sonissa (Wieselburgissa)
(Unkarissa), kävi Wie-
nissä reaalikymnaasia ja
esiintyi jo 1873 näyttä-
möllä. Hän harjoittautui
etupäässä nuorekkaan san-

kari rakastajan ja karak-
teeri-esittäjän tehtäviin ja

suoritti näitä vv. 1875-76
Marburgissa, vv. 1876-77
Leipzigissä, jonkun aikaa
Meiningenin hoviteatte-

rissa ja VV. 1880-83 jNlun-

chenissä, missä pääsi Lud-
vik II:n ystävyyteen; jul-

kaisi myöhemmin hänestä
elämäkerrallisia tietoja.

Vv. 1883-99 K. esiintyi Ber-
liinin näyttämöillä. Väli-

kirjan rikkomisen johdosta saks. teatterinjohtajat
eivät tahtoneet kiinnittää K: ia laitoksiinsa, ja K.
esiintyi nyt resitaattorina (lausujana) m. m. Ame-
riikassa. K:n parhaat osat ovat: ,,Don Carlos",

„"Romeo", „Homburgin prinssi", ,.Ferdinand"
(,,Kavaluus ja rakkaus"), ,,Fiesco", „Demetrius",
kuningas Fuldan näytelmässä „Talisman", ,,Ham-
let", „Misanthrope", kuningas Grillparzerin näy-
telmässä ,,Judin von Toledo" ja kellonvalaja
Hauptmannin näytelmässä „Die versunkene
Glocke". Kun K. ei ollut hyvällä näyttelemis-
tuulella, olivat hänen esityksensä jotenkin kes-

kinkertaisia; mutta näyttelemistuulella ollessaan

hän vastustamatta kiehtoi katsojan. Hänellä oli

solakka, taipuisa vartalo, oivallinen, monivivah-
duksinen ääni ja omintakeinen lausunta, jonka
ominaisuuksia oli säästeliäs mutta sitä vaikut-

tavampi korostus. [Gregori, „Joseph Kainz"
(2 pain. 1905).] J. H-l.

Kaipiainen (ruots. Kaipiais). 1. Rauta-
tienasema (III 1.) Helsinki-Pietarin radalla,

Utin ja Kaitjärven asemien välillä (asemalajil-

taan n. s. saari-asema) ; 214 km Helsingistä

ja 99 km Viipuriin. Entinen ravintola- ja va-

rikkoasema. .— 2. Taistelupaikka K:n ky-
lässä, lähellä samannimistä rautatienasemaa; ken-

raali Kaulbarsin johtama ruotsalainen armeia-
osasto lyötiin siellä 15 p. heinäk. 1789.

L. E-nen.

Kaiping. 1. Kaupunki Kiinassa, Tsili'n maa-
kunnassa Tientsinistä koilliseen, rautatien var-

rella; kivihiilikaivoksia. — 2. K. 1. K a i t s o u,

Liautungin lahdesta itään oleva kaupunki; sen

luona oli venäläis-japanilaisen sodan aikana kii-

vas taistelu 9 p. heinäk. 1904, jolla japanilaiset

raivasivat itselleen tien Niutsvangiin.
(E. E. K.)

Kaira, työkalu, jolla tehdään pyöreitä reikiä

puuiiun, sarveen, maahan y. m. painamalla ja
kiertämällä työasetta, jolloin kairan terä leikkaa
reiän ja aines irtaantuu kairanpuruna. K e s-

kiöterä (kuva 1) toimii siten, että kärki o
leikkaa ainekseen ympyrän, jonka terä t irroittaa,
kärki h pitää terää kohdallaan. Lusikka- 1.

kauhaterä (kuva 2) on puolipyöreä kouru,
kärki on suippeneva, tasainen tai pallomainen
ja teränsuu viistoon alaspäin. Kierreterän
(kuvat 3 ja 4) alapäässä on ruuvi r, joka syöt-
tää terää niin, että se toimii painamattakin.
Kierteet työntävät purun ulos reiästä ja johta-
vat terää. Kairanterä kiinnitetään kairanvarteen
joko suuteilla, ruuvilla tai puristusleuvoilla.
V i n t i 1 ä (kuva 7) on yleinen napakairamuoto.
Siinä käytetään kuvissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 esitet-

tyjä terämuotoja. Rekikaira ja malkuri
(kuva 8) on vanhamallinen napakaira, jonka ta-

vallisin terämuoto on kuvassa 2. V ä ä n t i ö on
suurikokoinen kaira, jonka teränä on kauhaterä
(kuva 2), minkä yläpäässä on silmukka, josta

kulkee puinen kiertotanko. Kierrekaira on
edellisen näköinen yleinen kaira, jonka terämuoto
on kuvassa 3 ja soveltuu suurten, syvien reikien

kaivamiseen. Näverin tavallisin muoto on
pieni kairanterä, jonka yläpäässä on poikittai-

nen puupalikka. — Maakairaa käytetään
maan lävistämiseen. V. L.

Kairalapio, metsänistutuksessa käytetty työ-

ase. ks. Lapio ja M e t s ä n i s t u t u s.

Kairamo (alk. K i li 1 m a n, vrt. t.), Alfred
Oswald (s. 1858), kasvitieteilijä ja yhteiskun-

nallinen toimihenkilö, yliopp. 1875, fil. toht. 1883,

kasvitieteen dosentti 1885, kasvit, museon ama-
nuenssi 1892, ylimääräinen professori 1897. K:n
toiminta on pää-asiassa ollut suunnattuna koti-

maisen, mutta erittäinkin pohjanperien kasvi-

maailman sekä fenologisten ilmiöiden tutkimi-

seen. Teoksia: ,.Zur Entwickelungsgeschichte der

Ascomyceten" (1883), „Anteckningar om floran

i Inari Lappmark" (1884), „Herbarium musei
fennici I" (2 pain. 1889, yhdessä Th. Stelanin

ja Hj. Hjeltiu kanssa), ,,Neue Beiträge zur

Flechtenflora der Halbinsel Kola" (1891), „Hepa-

tica) frän Inari Lappmark" (1892) ; tunnetuin on
„Pflanzenbiologische Studien aus Russisch-Iyapp-

land" (1890), joka sisältää esityksen puurajasta,

eri puulajien suiitautumisesta siihen sekä siihen

vaikuttavista ilmastollisista tekijöistä. Fenologian

alalta: ,,Beobachtungen iiber die periodischen Er-

.scheinungeu des Pflanzenlebens in Finnland 1883"

(1889), „Nattfroi;terna i Finland 1892" (1803).

Tutkimusmatkoja: Inarin Lappiin 1880, Kuollan
niemimaalle 1887, 1889. 1892, Aunukseen 1888, Me-
zenin ja Petäoran alajuoksujen väliselle alueelle



1723 Kairapalmut—Kairo 1724

Sc*"-ja^(» l^-^is** .^ijfJi-

Linna ja sen läheistö.

Pohjois- Venäjällä 1891. — K. on ottanut huo-
mattavaa osaa myöskin j'hteiskunnallisiin ja val-

tiollisiin rientoihin: oli 1903-05 senaattorina ja

maanviljelystoimituskunnan päällikkönä; v:sta
1907 ,.suomalaisen puolueen" johtajia valtiopäi-

villä. Sitäpaitsi K. on ollut ni. m. jäsenenä -.^altion-

metsäkomiteassa ja tilattoman väestön alikomi-
teassa sekä Suomen maatalousseurojen keskus-
liiton valtuuskunnan puheenjohtajana.
Kairapalmut (Pandanacece), yksisirkkaisheimo,

puita tai pensaita, juuret voimakkaita pönkkä-
juuria, varsi vain vähän haarova, lehdet tasa-
soukat, okareunaiset, asettuneet 3:een vartta
kiertävään kierrosportaaseen, kukat puikeloi^sa,
vähäpätöiset, 1 -neuvoiset, hedelmät marjoja tai
luumarjoja, muutamilla lajeilla syötäviä. Levin-
neet vanhan maailman tropiikkiseutuihin. Pnn-
danus utilis lajia viljellään palmikoimistöihin
.soveliaitten lehti.syittensä vuoksi. J. A. W.
Kairasimpukat (I'holadidcEj, merisimpukoita.

jotka nakertavat käytäviä kiveen ja puuhun.
Tavallinen kairasimpukka (Pholus
dactylus) poraa reikiä kalkkikallioihin Eauskan
ja Italian rannoilla. Laivamato (Teredo
nnvalis), pelimeää matoa muis+uttava simpukka,
jonka kuoripuoli.skot ovat suurin määrin surkas-
tuneet, turmelee puuta laivaveistämöissä, suluissa
ja puuhxivoissa. K. M. L.
Kairo (enpl. ('airo. ransk. le Caire < arab.

Masr alqähini. enimmäkseen vain J/as»), K^^yp-
tin pääkaupunki, Niilin oikealla rannalla, 20 km
etelään siitii, missä Niili jakaantuu Rosette- ja
Damiette-liaaraan. Pohjoisena rajana on NiiliTi

suistanio. Itiipuolella avautuu Arabian erämaa
ja kaakkoislaidalla kohoaa ^lokattam-vuori
(210 m). Etelä.ssä K. nykyisin ulottuu vanhaan
Kairoon saakka (ks. alemp.). Länteenpäin se
on kasvanut yhteen Ismailija-kanavan ja Niilin

välissä olevan etukaupungin Bulakin (ks. t.)

kanssa. Idässä ja etelässä kaupunkia ympäröi
vanha muuri portteineen. Kaakkoiskulmassa ko-
hoaa linna (alqaVa). K:n koko pinta-ala on n.

28 km^ Asukasten luku on 640.000, joista n.

40,000 eurooppalaista, 20,000 koptilaista ja muita
itämaalaisia kristittyjä, 13,000 juutalaista: muut
ovat muhamettilaisia, arabialaisia, turkkilaisia

y. m. Bulakia lukuunottamatta K. jakaantuu
kahteen kokonaan erilaiseen osaan. Vanha kau-
punginosa koillisessa ja etelässä kapeine, vää-
rine ja likaisine katuineen on rakennettu taval-

liseen itämaalaiseen tapaan. Kirjava itämaalai-
nen elämä, joka siinä vielä muutamia vuosi-

kymmeniä sitten kaikessa alkuperäisyydessään
oli nähtävänä, muuttuu vähitellen eurooppalai-
sesta vaikutuksesta. Niinpii päiikadun ai Muskin

«lA.shar moskeian pih.i.



1725 Kaironeia—Kaisla 1726

alAsiiar moskeian minareetti.

varrella nykyisin on melkein yksinomaan euroop-

palaisia puoteja. Joka tapauksessa tämän kau-
punginosan katetuissa basaareissa, lukematto-
missa kahviloissa, kylpylaitoksissa ja monessa
sadassa moskeiassa on paras tilaisuus tarkata
omituista itämaalaista elämää. Moskeioista on
vanhin Ibn Tulflnin v:lta 878. Arabialaisen

rakennustaiteen huomattavimpana tuotteena pi-

detään sulttaani Hasanin moskeiaa Meliemet Alin
kadun päässä linnan edustalla. Se rakennettiin
1356-59. Uudenaikaisempi on n. s. Alabasteri-

moskeia, joka valmistui 1857. Vanha alAsbar
moskeia, joka. rakennettiin 973, on v:sta 988

viime aikoihin saakka ollut muhamettilaisten
tärkein korkeakoulu, jonne vuosittain pyrkii oppi-

laita tuhansittain muhamettilaisen maailman
kaikilta ääriltä. Kokonaan eurooppalaista mal-

lia on Ismailin perustama uusi kaupunginosa
Ismailija. Siinä on pörssi, posti, suuret pankit,

ooppera, teatteri, muhkeat hotellit ja kahvilat

y. m. Lähellä Niiliä on suuri uusi rakennus, jossa

säilytetään egyptiläisen ja arabialaisen museon
sekä varakuninkaan kirjaston kallisarvoiset ko-

koelmat (m. m. 25,000 arabialaista käsikirjoi-

tusta). Pohjoisosassa on suuri Esbekije-puisto,

joka lammikoineen ja kaukaisista etelämaista

tuotettuine puineen, pensaineen ja kukkineen suo

mitä herttaisimman lepopaikan keskellä suur-

kaupunkia. — Matkailijoille, joita tuhansittain

talvehtii K:ssa, kaupunki itse ja sen ympäristöt
tarjoavat paljon huvittavaa näkemistä. Kulku-
neuvot ovat hyvät. K. on rautatieyhteydessä Nii-

lin suistamon tärkeimpien kaupunkien sekä Ylä-

Egyptin ja Ileluanin suositun kylpylaitoksen

kanssa, jonka lisäksi rautatie Kairo-Kap on val-

mistumaisillaan.

Historia. Perintätiedon mukaan babylonia-

laiset Kambyseksen aikana 525 e. Kr. perustivat

vanhan Kairon, jonka nimenä oli Babylon. Sit-

temmin se oli roomalaisen legionan leirinä. Sen
raunioille Onuirin sotapäällikkö Amr perusti 638

j. Kr. kaupungin, jolle hän antoi nimen Fustät
(„teltta"). Nykyisen Kairon varsinainen perus-

taja oli fatimidi-kalifin Muissin päällikkö Dzau-
har; joka valloitti Egyptin 969. Hetkellä, jolloin

kaupungin muuria ruvettiin rakentamaan, kulki
kiertotähti Mars, arab. alqähir („voittoi.sa''),

kaupungin meridianin kautta, ja siitä kaupunki
sai nimen Masr alqähira. Masr oli vanhastaan
Egyptin ja sen pääkaupungin nimi. vrt. Egypti.

K. T-t.

Kaironeia ks. Khaironeia.
Kairouan [-ruä-J 1. K i r w a n, kaupunki Tu-

nisissa sisämaassa Soussesta itään, rautatie-

yhteydessä sen kanssa. On islamilaisten pyhim-
piä kaupunkeja, „yksi paratiisin neljästä por-

ti.sta"; 85 moskeiaa, joukossa itämaisen rakennus-
taiteen mestarituotteita, linna (kasha) y. m.; ym-
pärillä 10 m korkea muuri. Asukkaat (n. 25,000)

ovat enimmäkseen uskonnollisten laitosten pal-

veluksessa, harjoittavat lisäksi matto-, nahka-
ja ruusuöljy-teollisuutta. — K., perustettu 670,

aikoinaan koko Pohjois-Afrikan pääkaupunki ja

kalifin asuinpaikka, oli pyhänä paikkana sul-

jettu eurooppalaisilta v:een 1881, jolloin rans-

kalaiset sen valtasivat. E. E. K.

Kaisaniemi ks. Helsinki.
Kaisarije. 1. Kaup. Vähässä-Aasiassa Kizil

Irmakin lisäjoen Karasun varrella; n. 72,000 as.

Arnieenialaiseu piispan Lstuin. K., muinainen Ma-
zfika, oli Kappadokian pääkaupunki ; mainitaan
sittemmin nimellä Eusebia, myöhemmin Ca?sarea.

— 2. ks. C a? s a r e a 2. (E. E. K.)

Kaiserslautern, Baierissa, Speyeristä 50 km
luoteeseen oleva kaupunki, jossa marrask. 28-30 p.

1793 Braunsehweigin herttuan johtamat preussi-

laiset (26,000) voittivat div.-kenr. Hochen komen-
tamat ranskalaiset (32,000). — K:ssa preussi-

laiset ja itävaltalai-set 1794 voittivat ranskalaiset

kahdessa ottelussa (toukok. 23 p. ja syysk. 20 p.).

Kaiserstuhl [-zarstul], yksinäinen, tuliperäistä

syntyä oleva vuori (110 knr) Badenissa, Reinin

tasangolla, sen itäpuolella: korkein huippu To-

tenkopf 557 m yi. mereup.
E. E. K.

Kaisla (Scirpus), kas-

visuku sarakasvien hei-

mossa. Yleiskielessä nimi

tarkoittaa ainoastaan

järvik:aa (Se. lacus-

tris). Tämä on juurakolli-

nen, monivuotinen, las-

vaa aallokolta suojatuissa

ja pehmeäpohjaisissa ma-
keissa ja murtovesissä,

varsi vihreä, liereä, :lma-

kudok.sen täyttämä. Muo-
dostaa paikoin laajoja

kasvustoja. Vähäpätöiset,

2-neuvoiset ja 3-lukuiset

kukat viuhkoiksi järjes-

tyneissä ruskeissa täh-

kissä. Lehdet surkastu-

neet maanpäälliseen var-

ren tyveä ympäröiviksi,

vaaleanpunertaviksi tu-

Kaisla. i juurakko ja

varren ala-osa, 2 latva

kukintoineen, 3 tithkä,

4 kukka.
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piksi, joista ylimmällä on pieni lapa. Merenkur-
kun ruots. rantapitäjissä ja Tornion (Kaakamon)
tienoissa siitä valmistetaan melkoiset määrät
mattoja sekä kutomalla että palmikoimalla.

J. A. W.
Kaislakerttu ks. Kerttuset.
Kaislarääkkä ks. Ruisrääkät.
Kaislasirkku ks. Sirkut.
Kaistalehakkaus ks. Hakkaus.
Kaistaleharsinta (saks. Blendersaumschlng),

viime aikoina Saksassa hyvin suositeltu metsän-

hakkaus- ja uudistustapa, jossa käytetään aivan

kapeita, esim. puolen puun pituuden levyisiä

kaistaleita ja niissä siksi tiheätä siemenpuuasen-
toa, että se lähentelee harsintaa. Sen keksijä

on C. Wagner, professori Tiibingenin yliopis-

tossa. [C. Wagner, „Die Grundlagen der räum-
lichen Ordnung im Walde" (1907).] A. C.

Kaitala, Jafet Mikonpoika (1750-1823),

valtiopäivämies, kotoisin Lammin pitäjästä.

K:n ahkeruus ja kunto herättivät aikaisin huo-

miota. K. otti osaa Norrköpingin valtiopäiviin

1800 Hollolan kihlakunnan edusmiehenä. Hän oli

myöskin jäsenenä suomalaisessa deputatsionissa,

joka 1808 kävi Pietarissa.

Kaitjärvi, rautatienasema (V. 1.) Helsinki-

Pietarin radalla; 227 km Helsingistä ja 86 km
Viipuriin. Perustettu alkuaan rautatieliikenteen

järjestelyä varten. L. H-nen.
Kaitselmus, Jumalan huolenpito luomakun-

nasta. Kaitselmususko kuuluu olennaisena osana
jokaiseen uskontoon, mutta monijumalaisuuden
vallitessa se ei pääse kehittymään, siinä kun
ajatellaan eri jumaluusolentojen olevan risti-

riidassa keskenään. Esikristillisessä filosofiassa

kaitselmususko sai keskeisen aseman s t o a 1 a i-

s u u d e s s a, jonka edustajista Seneca, Epiktetos
ja Marcus Aurelius sitä usein teroittavat ta-

valla, joka muistuttaa Raamattua. — Israe-
lin hurskailla esiintyy voimakas kaitselmus-
usko, saaden klassillisen ilmauksen useissa psal-

meissa (23, 139 y. m.). Mutta kun tätä uskoa
ruvettiin enemmän sovittamaan yksityisen elä-

mänvaiheisiin, alkoivat vaikeudet tulla näkyviin:
jumalaapelkääväisen kärsimykset ja jumalatto-
man menestys ovat tutkistelujen pääaiheena niin
hyvin Jobin kirjassa kuin useissa psalmeissa(esim.
73). Ei myöhemmin ilmenevä kuolemattomuususko-
kaan voinut tätä ristiriitaa kokonaan poistaa. —
Kristinuskossa perustetaan kaitselmususko
Jumalan Kri.stuksesfa osoittamaan rakkauteen:
Jeesus teroittaa, ettei pieninkään asia tapahdu
Isän tietämättä ja sallimatta (Matt. lOj^ seur.).

Kun kaitselmus tässä kohdistetaan ihmisen
iäi.seen hyvään, saavat ajalliset kärsimykset kor-
keamman merkityksen ja tarkoituksen.

Lutherilla esiintyy myöskin puhtaasti
u.skonnolli.sesti perusteltu kaitselmususko. Mutta
luterilainen puhdasoppisuus luopui tältä kannalta
ja ryhtyi perustamaan kaitselmusta luonnollisen
järjen päätelmiin. Erotettiin ylläpitävä ja hal-

litseva kaitselmus ja molemmat katsottiin voi-

tavan jossain määrin järjen avulla todistaa.

Täten kietoutui kaitselmususko filosofisiin to-

disteluihin ja vaikeuksiin, jotka vähensivät sen
uskonnollista merkitystä. Myöhemmin oli kaitsel-

mususko ratsionalismin lempioppi, mutta
sen uskonnollista perustusta ei tunnettu.
Usko kaitselmukseen kohtaa nykyään vastus-

tusta etupäässä kahdelta taholta: a) luonnon-
tieteellisen maailmankäsityksen puolelta, joka ei

tunnusta tarkoituksia maailmankulussa, b) pessi-

mistisen katsantokannan puolelta, joka tähden-
tää pahan ja vääryyden valtaa maailmassa.
Edelliseen nähden on sanottava, että luonnon-
tieteellinen maailmanselitys vaatii täydennyksek-
seen tarkoituksellista, teleologista selitystä, jonka
oikeutus henkielämän alalla on ilmeinen, ja jäl-

kimäiseen näliden on huomautettava, että pahal-
lakin on kannustava ja edistävä merkitys maail-
mankulussa. Elävä kaitselmususko on uskonnol-
liseen kokemuspiiriin kuuluva asia. [G. G. Ro-
senqvist, „Guds förhällande tili världen" (1893)

;

G. Wobbermin, ,,Der christliche Gottesglaube"
(1907).] E. K-a.
Kaivajapistiäiset ks. Petoampiaiset.
Kaivanto, suluton kanava, joka yhdistää

Längelmäveden Roineeseen, katkaisten 119 m le-

veän, Kangasalanharjun muodostaman kannak-
sen. Jo Kaarina Maununtyttären aikoina näkyy
ajatellun tämän kannaksen kanavoimista; ryh-
dyttiinpä työhönkin, mutta se jäi kesken, kun-
nes 1820-luvun lopulla jälleen saatiin kaivuutyöt
vireille. Vedenpinta oli nyt Längelmävedessä
1,5-2 m Roineen pintaa korkeammalla, ja kai-

vettu kanava järjestelypatoineen ja siltoineen

saatiin jo melkein valmiiksi, kun vesijoukot 3 p.

huhtik. 1830 murtautuivat äkkiarvaamatta läpi

tokeitten, ja hävittivät siten sekä kanavan että

sillan. Melkoisten vesijoukkojen vaikutuksesta
kanava uurtautui toista vertaa leveämmäksi ja
7,5-9 m syväksi, joten siitä tuli hyvä kulku-
väylä. Längelmävesi laskeutui Roineen tasalle,

jolloin saatiin 2,200-2,600 ha vesijättömaita.

Längelmäveden entinen laskutie, Iharinkosken
(ks. t.) kautta Pälkäneveteen, kuivui. Uusi silta

oli rakennettava. Työstä aiheutuneet kustannuk-
set nousivat kaikkiaan 115,148 mk:aan. Seutu
on erinomaisen luonnonihanaa. Harjuilta avau-
tuu ihania näköaloja ympäröiville järville. —
Laivalaituri. Matkailijakoti. — Kangasalan kir-

kolle 6 km. [E. G. Palmön, ,,Äldre ooh nyare
sjöfällningar i Finland", siv. 22-24 (Fennia
20, N:o 7).] L. E-nen.

Kaivaus, arkeol. ks. Muinaistutkimus.
Kaiverrus 1. gravyyri, kovalle pinnalle, ki-

veen, lasiin, metalliin, puuhun y. m. s. terävällä

työaseella (piirtimellä, radeerineulalla t. m. s.)

tehty piirros joko syvennyksenä tai kohokuvana.
Kaiverrus on joko käsityötä — varsinainen taide-

kaiverrus: vaski-, teräs- tai puupiirros — tai toi-

mitetaan se erikoisten koneiden avulla. F. L.








